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Fotografia i antropologia zwierząt to dwa tematy, którym poświeciliśmy podwójny numer „Szoku Kulturowego”. Oba zagadnienia mają
krótką historię, lecz długą tradycję. Fotografia i zwierzęta w ostatniej dekadzie (może nawet dwóch) stały się trwałymi obszarami etnologicznych i antropologicznych penetracji.
Obraz (malarski, filmowy, naskalny itd.) od dawna stanowił przedmiot etnograficznych monografii i antropologicznych uogólnień.
Obraz ze względu na swoją zmysłowość, syntetyczność i natychmiastowość odbioru bliski jest symbolowi. Z nim dzieli też wielowymiarowość, kontekstowość, polimorficzność. Obraz, jak i symbol, często
porusza na przekór i ponad kulturowym i historycznym granicami.
Antropologia fotografii byłaby zatem tylko (?) starym problemem
w nowej skórze. W części nazwanej przez nas „szaleństwo fotografowania” znajdziecie nie tylko interpretacyjne próby mierzenia się
z fotografiami, ale także eksperymentalne potraktowanie zdjęcia
jako narzędzia antropologicznego poznania.
Podobnie sprawa wygląda ze zwierzętami. Pełno ich w etnografiach
wsi, zwłaszcza w rozdziałach dotyczących chłopskiego gospodarowania. Jednak w przypadku relacji „człowiek-zwierzę” (zwierzę
ludzkie – zwierzę nieludzkie) w antropologicznej refleksji dokonała
się większą metamorfozę niż w przypadku fotografii. „Antropologia zwierząt” przeszła od detalicznego opisywania gospodarskiego
zwierzęcego inwentarza do badania wyobrażeń (stereotypów, dyskursów, symboli itd.) na ich temat. Wyobrażeń, które o wiele więcej
mówią o wyobrażającym niż o przedmiocie wyobrażenia. Teksty zamieszczone w tej części „Szoku Kulturowego” zostały wygłoszone
podczas III Bystrzańskich Warsztatów Antropologicznych, które odbyły się pod hasłem „ludzkie|nieludzkie”.
Łukasz Sochacki
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Antropologiczne Hawaje
rozmowa z dr hab. Agatą Pankiewicz
wywiad przeprowadziła Kamila Biedrońska

Jaka była idea powstania Hawaikum? Jako studentce antropologii
kulturowej wydaje mi się, że to jest
jedna z bardziej antropologicznym
książek, które ostatnio zostały opublikowane, także pod względem materiału wizualnego.

1 Underconstructed –
niedokończony raj
2 Prawie 20 recenzji,
audycje radiowe
i telewizyjne.

Książka jest wynikiem podróży po kraju. I przyglądaniu się temu, co wydarza
się w otoczeniu, bliższym i dalszym.
Wynika także z poprzednich naszych
projektów, które zawsze były zaczepione o antropologię - o obserwację ludzi
i ich „dzieł”. Projekt, który już zapowiadał Hawaikum, to książka pt. Galicja.
Opowiadać dalej? - w niej mierzyliśmy
się z mitem Galicji. Sprawa wymagała „kręcenia się” po Galicji i naturalnie
zrodziła się obserwacja równoległa,
uznaliśmy, że coś dziwnego pojawia się
w polskim pejzażu…wielkie upodobanie do egzotyki! Coś, co jest zabawne,
cudowne, ale jednocześnie niepokojące. Ale Galicję poprzedzał jeszcze jeden
projekt, w którym stwierdziliśmy, że
mamy do czynienia w krajobrazie z tzw.
niedokończonym rajem1 . Razem z Marcinem Przybyłko przyglądaliśmy się
jednorodzinnym domom, które zostały
zatrzymane na etapie... no właśnie, my

to nazwaliśmy, „undercounstracted.
pl” – taki niedokończony raj. Powstał
esej fotograficzny o jednorodzinnych
domach. Więc ten zgrzyt, który się pojawia na styku pejzażu z zamiarem ludzi
tu mieszkających, bardzo nas interesował od dawna.
Po latach gromadzenia materiału
wizualnego z pełnym przekonaniem
przystąpiliśmy do książki Hawaikum.
Może dlatego ma ona ciągle takie powodzenie? Co zresztą jest dla nas zaskakujące, reakcji na książkę było bardzo
dużo2, a przecież nie chodzi o to, że jest
to po prostu śmieszne... my staramy się
raczej dotrzeć do źródła polskiego pomieszania mentalnego.
Jaki byłby państwa komentarz jako
redaktorów do mentalności, która
jest przedstawiona w książce ? Czy
w ogóle ma za zadanie komentować?
Czy raczej jest pewnym lustrem dla
nas wszystkich, ponieważ widzimy
ten krajobraz na co dzień, a czasami
nie chcemy go zauważyć?
Z jednej strony niechęć do zauważania własnej skłonności do egzotyki nas
zaintrygowała, z drugiej- zjawisko jest
przecież powszechne! Chyba polega to
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

na tym, że ludzie nie chcą pewnych rzeczy widzieć, pomijają je wzrokiem, albo
nie mówią, co widzą, tzn. nie diagnozują
tego, co widzą. Egzotyka to jest coś zapożyczonego, mamy do czynienia z naszą niemożnością znalezienia swojego,
więc musimy naśladować. A naśladujemy dość bezmyślnie, bezrefleksyjnie,
poza kontekstem.
Znamy książkę Rocha Sulimy Antropologia codzienności. Według autora ludzie mają potrzebę tworzenia
sztuki, potrzebę artystyczną. Na
co dzień mogą ją spełniać w swoim „własnym ogródku”, czyli np.
przemalowując domy, stawiając artefakty. Jakby to według pani korespondowało to z tym, co państwo
widzieli?
Istnieje w narodzie silna potrzeba wizualnego wypowiadania się, upiękniania.
Chyba szukamy egzotyki z tęsknoty za
baśniowością. Nasza codzienność – której nie akceptujemy zapewne - wymaga
takiego upiększenia. A może to kwestia
klimatu? To jest też kompleks, i w Hawaikum pokazujemy naszą wewnętrzną
niespójność. Bo proszę zauważyć, że te
artefakty pojawiają się w oderwaniu od
kontekstu. Nikt nie patrzy na to, co jest
u sąsiada.
Ale, jak pani zauważyła, Hawaikum
nie krytykuje tylko to stwierdza, nie ma
też prześmiewczej nuty.
Jednocześnie pokazywałam znajomym książkę i widziałam ich
prześmiewczą reakcję. Owszem
czasami pewne zdjęcia wywoływały
we mnie uśmiech, niektóre miejsca
rozpoznałam, ale dostrzegam tutaj
głębszy problem, między innymi polegający na niemożności wypracowania wspólnej koncepcji, bo to jest
7

chyba konflikt od bardzo długiego
czasu. Czy ktoś z góry powinien mieć
wspólną wizję miasta lub przestrzeni,
czy powinno to być wypracowane
oddolnie? Może to powinno być spotkanie ludzi?
Wystarczy przeczytać książkę Marcina Wicha: Jak przestałem kochać design, żeby zobaczyć do czego prowadzi
oddolne wypracowywanie rozwiązań
estetycznych u nas. Żyjemy w kulturze
utraty wzorców na własne życzenie.
Hołdujemy kulturze dekoracyjnego
nadmiaru, który wynika z chaotycznego dodawania. Były próby decydowania z góry jak przestrzeń ma wyglądać
i przeciwko temu w latach 90-tych zaczął się ten ruch, który skutkuje w rezultacie katastrofą w pejzażu.
Pytanie, czy dla tych ludzi są ważne
te artefakty - herby, lwy na ogrodzeniach?
Nie chciałabym, żeby to się sprowadziło
do dyskusji o gustach, natomiast bardzo trudne do przyjęcia u nas są pewne
reguły porządkujące, bo każdy ma chęć
decydowania o formie ekspresji, a ona
polega najczęściej na czymś kompletnie chaotycznym. Moim zdaniem to jest
problem kulturowy.
Czy jest jakieś zdjęcie, które utkwiło
pani szczególnie w pamięci?
Takie pytania to ja powinnam pani zadawać. Ja te zdjęcia lubię bardziej lub
mniej. Proszę wskazać mi zdjęcie, które
budzi największe emocje.
Na pewno to, gdzie były rogi, albo
jakieś pozostałości zwierzęce, bo to
budzi chyba opór i pytanie - czy czulibyśmy się fajnie w takim pokoju?
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I może to.

Uśmiech jak u kota z Alicji w krainie czarów... jedyne, co przychodzi mi do głowy. Przerażające trochę, prawda? Chociaż intencje były fajne - wjeżdżamy do
Libiąża i …

To jest muszelka XXL,
bardzo prywatna kryjówka.

Intencje rozmijają się z wyrazem
tego obiektu.
szok kulturowy 5 [3–4] 2016
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Mamy problem z formą. Możemy
umieszczać w przestrzeni różne artefakty, ale musi to być przemyślane,
a w Polsce jest to działanie spontaniczne i bezmyślne.
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wszystkim dla mnie to jest rdzeń tego,
co się dzieje w naszej przestrzeni.
Zupełnie nieprawdopodobnym zdarzeniem był dla mnie ten dinozaur we
mgle na Jaworzynie Krynickiej. Kocham go, bo on jest bardzo realny. Nie
ma żadnej manipulacji, zresztą w żadnym zdjęciu jej nie ma.
A scena krakowska?

Jeszcze pytanie o teksty użyte w książce - z jednej strony Tischner, z drugiej
Szczerek, a wszystkie teksty są mocno antropologiczne.
Tischner daje tło, umocowuje. Kilkadziesiąt lat wcześniej zauważał to, co
my dalej czujemy. Sowa nam to ustawił
w kontekście geograficzno - historycz-

no - politycznym. Szczerek pokazał tę
stronę, którą wymazujemy i udajemy,
że to w ogóle nie ma znaczenia. Część
tekstów była po prostu pozyskana, tylko niektóre były pisane dla Hawaikum.
Hawaikum to takie zadrażnienie, ale
również niepokój odnoszący się do
nas jako społeczeństwa.

To jest szaleństwo. Nie będę tego komentować.

Ja na to bardzo zwracam uwagę, ponieważ na wsiach rzeczywiście jest
tendencja do stawiania sobie kolumn.
To jest kompleks - byłem chłopem pańszczyźnianym, byłem rolnikiem, a teraz
jestem panem na swoim. I pokażę to

Proszę jeszcze coś opowiedzieć
o samym słowie „Hawaikum”. Kiedy
je wymawiam, to słyszę szum fal
i Hawaje...
Oczywiście - to jest tęsknota. Słowo
zrodziło się z rozmowy wokół tego, co
widzimy, a egzotyczne wątki przywiodły nam Hawaje. Monika Kozień wymyśliła słowo Hawaikum. Dobrze się je
wymawia, zapamiętuje...

AGATA
PANKIEWICZ
fotograf, architekt wnętrz.
Doktor habilitowany, kierownik Katedry
Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów
Cyfrowych na Wydziale Grafiki ASP
w Krakowie.
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Łodzian

portret mój

biodrowy

Esej
etno(foto)graficzny

Krystian Darmach
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1 A.P. Wejland,
Latem w parku. Epifanie codzienności (w:)
Lato w mieście. Różne
oblicza kultury, red. R.
Godula-Węcławowicz,
Warszawa-Kraków
2010, s.151.

J

ak cię widzą tak cię piszą. Wychodzisz z domu, z psem, do
pracy, do sklepu. Ulicą przechodzi człowiek. Ogniwo cyrkulacji
znaczeń. Nieświadomie odgrywa rolę
przedstawiciela gatunku, który łączy
lokalny koloryt z obiegiem globalnych
treści. Dźwiga historię. Popycha ją do
przodu, wypełnia lub bezmyślnie się na
nią z boku gapi. Spodnie, kurtka, czapka, biografia. Przechodzi człowiek obok
samego siebie. Dzień w dzień zagadkowo wypełnia miasto swoją cielesnością.
Pochodzi z miasta, jest jego odpryskiem
i kwintesencją. Człowiek i człowiek. Razem ludzie. Nieznajomi, których pełno
na ulicach. Mówi się: spotkałem kogoś:
kolegę-znajomego wczoraj „na mieście”,
a nie spotkałem „nikogo”, spotkałem
nieznajomego. Nasze najczęstsze spo-

tkania, to spotkania z nieznajomymi,
czasem notoryczne, wieloletnie. Łączy
nas tylko świadomość własnej obecności. Konieczność. Z konieczności też nie
zwracamy na siebie uwagi. Redukujemy
komunikaty jasno dając sobie do zrozumienia, że mamy zostawić się w spokoju, i że poza nomen omen kulturą nic
nas nie łączy. Łączą nas ulice, tramwaje, place, publiczne przestrzenie,
pochodzenie, tradycja, klimat, architektura, zaopatrzenie sklepów, wzory
zachowań, symboliczne sieci znaczeń,
materia, zwyczaje, przyzwyczajenia
nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa, „jakaś” trudna do
zmierzenia mentalność objawiająca się
w zapętlonych szczegółach naszych codzienności. Widać to wszystko dopiero
z dystansu, z wyższego pietra refleksji,
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

podróży, wyjazdu i powrotu, uskoku...
Fotografowanie jest dla mnie takim „wyrzuceniem” siebie poza nawias.
Schowaniem i wystawianiem się. Portret Łodzian mój biodrowy to próba
wystawienia się z zawiasów własnej
percepcji. Uwarunkowań patrzenia
i kadrowania. Zawierzeniem „przypadkowi”, grą z nieprawdopodobieństwem,
odsłanianiem bardziej siebie niż ludzi,
którzy wpadli mi w kadr nie znając przy
tym przyczyn ani skutków sytuacji. To
próba i zamysł zuchwały, występny, bo
fotografuje ludzi bez pytania ich o zgodę, bez ich wiedzy. Jest to cena, którą
przyjmuję do zapłaty za możliwość
„zdarcia” z nich kolejnej warstwy Goffmanowskiej maski, którą wszyscy na
co dzień przywdziewamy. To próba zamrożenia płynących strumieni nieświadomości porywających mieszkańców
miasta. Wyrwania ich z codzienności,
by tej codzienności poprzez nich się
przyjrzeć. Gdy nagle stają się statyczni. Statystyczni. Próbą losową, z której
wybierałem podług własnych kryteriów
najciekawsze i najsmaczniejsze kąski
(mając świadomość, że w każdym języku, także języku fotografii – nawet jeśli
się od niego usilnie uchylam wykonując
zdjęcia „z biodra” – poza siebie jednak
wyjść nie mogę).
Jak pisze Andrzej Paweł Wejland:
Tak właśnie zaczyna się trudna badawcza
wędrówka – podróż wraz z innymi chcącymi
przekraczać oczywistość i wychylającymi
się poza potoczność, umiejącymi odnaleźć
również w swojej codziennej egzystencji
sprawy głębokie i rzeczy niezwykłe, otwierającymi szeroko okna na ukryte wymiary
i podskórne sensy!

Rzecz w tym, iż tę podróż każdy musi
odbyć przynajmniej po części sam. Nie
wystarczą najlepsze nawet rady, życzliwe udzielane przez ekspertów, ani
nagromadzona już wiedza z drugiej
19

ręki – są przydatne, bo nie szuka się
całkiem po omacku i na oślep, ale odpowiedzi na badawcze, a więc zakładające prawdziwą chęć poznania, pytania
dlac zego? wymagają zawsze osobistego zaangażowania. Wypatrywanie
sensu staje się wówczas hermeneutyka transgresji: przekraczania progów
i ograniczeń, wdzierania się w obszary
nieznanego, lecz po trosze oswajanego
własną w nich obecnością. Tajemnica
badanego świata przekształca się tak
oto w tajemnicę nas samych – jako antropologów”1.
Prezentowane fotografie to preludium, drobna etiuda zapowiadająca istniejący już cykl fotografii idących w setki „podstępnych” portretów. Kadrów
wykradzionych miejskiej codzienności.
Jedyny kontekst to kadr. Ludzie w nim
są jednocześnie „swoi” i „obcy”. Po drugiej stronie lustra, gdzie nasze interpretacje i wyobraźnia rośnie obdarzając ich
nieznanymi przymiotami i historiami.
Niektóre kadry nie dają spokoju, zapraszają do snucia opowieści o wyimaginowanym życiu znajdujących się tam ludzi.
Dokąd idą, skąd wracają, z kim przed
chwilą rozmawiali, co muszą załatwić,
gdzie pracowali, czy mają siostrę, może
brata, żonę, męża, rozwiedli się, przyjechali do Łodzi lub mają zamiar wyjechać.
Spieszą się, czy zabijają czas włócząc
się po mieście. Na jakiej ulicy mieszkają,
w jakim mieszkaniu, co jedzą, może niektórzy z nich się znają etc.
Przedsięwzięcie to wynika także
z tęsknoty za początkiem fotografii, nie
obarczonej całą wiedzą z zakresu estetyki, kompozycji, kadrowania, przedstawiania, ekspozycji itd., tęsknoty wyrażanej paradoksalnie cyfrowymi, a nie
analogowymi, środkami. Jest to swoiste
odwrócenie analogowego procesu, który zakładał po zrobieniu zdjęcia, jego
odpowiednie na papierze wywoływanie,
nadanie kształtu, potem płukanie w wo-
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dzie i następnie utrwalanie. Tutaj utrwalam obraz i widzę go od razu, przenoszę
i kopiuję, multiplikuję, a na wywołanie
„pewnych” treści i znaczeń być może potrzeba dłuższej czasowej perspektywy,
tym bardziej jeśli fotografie zyskują publiczny status.
Wreszcie, prezentowane fotografie
mogą posłużyć za wizualne do-powiedzenie, ilustrację moich spisanych obserwacji miasta. Punkt wyjścia lub tło.
Zdecydujcie sami: (dla lepszego efektu
odbioru miasta, proszę czytać szybko):
Trociny, siano, wschodnia ulica
miasta. Odręcznie pisane reklamy, zatłuszczone firany, gołe cegły, łyse lumpy na rogu ulicy. Słońce w pełni. W sklepach z tanimi używanymi ciuchami
przepocone kobiety i ich głupie synki.
Dziś wyprzedaż, przecena, jeden złoty, trzy zeta sztuka. Kolorowe badziewie, stęchlizna, smród środka dezynfekcji. Środek dnia, piasek pod butem
trzeszczy. Piesek na spacerze trzecią
godzinę z panem. Piwo, piwko. Sklep.
Przyczajka za rogiem. Skacowani się
reorganizują na popołudnie. Czerwone
gęby. Starzy i młodzi. Ciuchy w kolorze
asfaltu. Asfalt popękany, siny, przetarty, dziurawy. Środek dnia, środek wiosny, początek zieleni. Zwiędłe papryki,
ziemniaki w drewnianych skrzyniach,
przystanek, sklep, warzywniak. Rozpoczęte, niedokończone remonty. Chmury w miejscu. Trzymają się nieba. Jedna
wielka chmura zakrywa całe niebo, cały
tydzień. Puchną zmarszczone twarze,
twarze zniszczone zmęczeniem. Speramus Meliora Resurget Cineribus. Unijne chodniki zapraszają do chodzenia.
Równe, schludne, oszlifowane, gładkie,
proporcjonalne, przekładane kostką.
Inna filozofia. Kostka, kafelki, krawężnik, nowe barierki. Przemierzając ulice
przecinamy strefy czasowe, dziejowe
paradygmaty. Ekonomia, estetyczne
wybory, polityka, miasto pod nogami.

Codzienność coraz szybciej się starzeje. Tanie szare płyty to gruz. Powolna
transplantacja technologii współczesnego życia. Usuwanie zrogowaciałego
naskórka. Znikają resztki popękanych
betonowych starych płyt. Asfalt czeka.
Goreje, mięknie, twardnieje i się kruszy
pod dyktando pogody, wielkich samochodów z napędem na cztery koła na
kredyt, piszczących autobusów, drgań,
nieprzemyślanych robót drogowych,
wymiany rur i instalacji. Łaty i znaki
z ograniczeniem prędkości. Szum suwa,
piach budowy, tłuste plamy oleju z silnika i pikanie dyskontowych kas. Nudne fabuły. EKG miasta. Bary stylizowane na tanie popijalnie. Zapach sikacza
i stare gazety na ścianach. Tęsknota
za starą większą beznadzieją w obecnej bezmiernej beznadziei. Zawsze za
„czymś większym”. Weekendowy spust.
Rozświetlone neonami wspomnienia
i duże lustra, w które nikt nie patrzy.
Wysypisko zepsutych marzeń. Cieśnina
niespełnienia.
W kamienicy numer 36 przy ulicy
Rewolucji w czasie wojny znajdowała
się rusznikarnia i magazyn broni. Dziś
przed bramą w kwietniowy ciepły wieczór stoją samochody, a na nich leżą
krople wody. Mężczyźni stoją z piwem,
seplenią. Wiatr z bramy śmierdzi wilgotnym podwórkiem, przemoczoną cegłą,
zgniłym drewnem komórek, cieniem
minionych pijanych dni. Sklep już zamknięty. Dwudziesta trzecia godzina.
Stoją z wrodzonym poczuciem klęski,
obowiązkiem stania. Mięsiste wargi,
ogorzałe twarze, zmarszczki, śliskie
ubrania. Czujność i nabyte z mlekiem
matki-ulicy odwracanie uwagi.
Krótkie spojrzenia. Bez znaczenia.
Nie mówi się wszystkim dzień dobry.
Sygnalizator językowy. Dystans do
przestrzeni. Siatka, buda i goły pies.
Dzielnice stylistyki. Niskie autobusy, niskie temperatury, niskie progi, płasko.
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

Proste kąty i płasko. Pogięty horyzont
i płytkość perspektywy. Ceglane plecy kamienic bez okien. Tysiące cegieł.
Przechodzone układy ulic. Ujeżdżone
ulice. Jeżdżenie możliwe tylko w nocy.
Nocne życie gołębi srających na chodnik po zawietrznej stronie kamienicy.
W dzień siedzą w słońcu i też srają. Srają w bramie i srają na samochody z latarni. Białe brzydkie odchody wyżerają
ślady na elewacji. Leżą kupy psów domowych. Kundle i spaniele na spacerze
olewają opony losowych samochodów
sikami. Plamy. Plemię się pleni.
Przełamuje się kwiecień nieśmiałą
zielenią. Tablice ogłoszeń, ślepe okna
ciemnych kamienic, skrzydlate zwierciadła. Dookoła kopią. Kopiują doły. Wiercą. Prawa fizyki zrywają płyty z domu
kultury. Koncert. Zlot kapeluszników.
Dźwięki bez wdzięku. Miejskie prawa
ekonomi ciążenia. Miękka pauza. Przerwa w przerwie. Wyrwa. Kontynuacja
rozpadu materii i pamięci. Anihilacja
znaków dawnych tradycji. Podziurawione abstrakcje. Żydzi, Niemcy, Rosjanie,
Polacy, Wietnamczycy, Nigeryjczycy,
Widzewiacy, Retkiniarze, Bałuciarze,
Śródziemni, Śródmiejscy, Śródlądowi,
Staromiejscy, Zamiejscowi i Tutejsi. Oni
są kimś innym niż my jesteśmy. Są jakimiś innymi. My jesteśmy sami. Też nieznani sobie samym nawzajem.
Biologia, fizyka i prawo przypadku
geografii. Nieświadome tożsamości.
Świadomości niedokończone. Równoległe. Przecinające się w punkcie
skończenia. Mentalności wykreślne.
Słupy podtrzymujące trakcje obiegu
informacji, pieniędzy, wymiany czasu
i energii. Łączy je pokrewieństwo administracji. Przynależność do okręgu,
gazowni, elektrowni. Rejon. Rejonizacja.
Re-jonizować. Nizać. Nanizać na pętlę
czasu obowiązki i rachunki. Opłata za
czynsz, wodę, śmieci, podatek, urząd
skarbowy, urząd zaskarbiania przychyl21

ności urzędnika, rząd reguł i powinności,
parkowanie równoległe, parkowanie
w samotności. Bilet dwudziestominutowy na czterdzieści minut za dwa złote
sześćdziesiąt. Zmiana trasy. Zmiana organizacji ruchu prosiąt. Chór remontów.
Pustoszeją restauracje. Czuć kebaby.
Nie ma bab na ulicach. Są dziewczyny
młode, kobiety zadbane wśród zaniedbanych kamienic. Kobiety pod garsonkę. Czasem zdarzają się zdarzenia z ich
udziałem. Z farbowanymi sklepowymi
na blond trwałą. Trwają od lat w tej
trwałej. Mąż nie lubi nigdzie jeździć, jest
domatorem. Najlepiej czuje się w domu.
Najeżdża na nią czasem. Lubi polskie jedzenie. Ona czasem by poszła do teatru,
ale nie lubi Peszka. Pieniędzy (pieniążków) dużo nie wydaje. Jest córka, która
dorośleje. Pojechałaby z nią na wczasy,
ale mąż nie lubi się ruszać z domu. Co ja
poradzę, że w domu lubi siedzieć. Moje
jedzenie tylko lubi jeść, jak mu gotuję.
Mówię panu...
Pani z wielkimi piersiami sprzedaje
w żółtej budzie na placu Dąbrowskiego
chleb, zwykłe i słodkie bułki z serem,
z makiem, z kruszonką, rożki, ciastka
z kremem. Chleb żytni złoty osiemdziesiąt, z serem bułka złoty czterdzieści.
Dobra.
Na ulicy Sterlinga warzywniak „Bangladesz”. Prowadzi rodzina: ojciec, matka i synowie dwaj. Sprzedają warzywa,
pieczywo, nabiał, przyprawy i takie tam
pierdoły. Kilogram ziemniaków. Których, do czego – pyta pani. Na zupę. Na
zupę, to dam białych. Zegar z napisem
Nowy Jork. Drzwi wiosną i latem otwarte. Jesienią i zimą zamknięte. Sączy się
niezrozumiale radio. Pani Agnieszka bez
przerwy rozmawia przez telefon. Sklep
jest mały. To sklepik. Dwie osoby i tłok.
Tłoczenie codzienności. Mechaniczne
przesączanie egzystencji. Jej uprawianie. Ręczne, mechaniczne, elektroniczne. Analogowo i cyfrowo. Abonamenty
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i darmowe minuty. Darmowa odległość. Komunikacja. Ciotka, sąsiadka,
siostra, kuzynka, rodzina na utrzymaniu. Utrzymywanie się w stanie do życia. Mąż cały rok w tym samym dresie
się ubiera. Lampasy i przechodzone na
wylot skórzane klapki, kapcioki. Sweter w ponurej barwie bez napisów. Pan
siedzi, przegląda jakąś nędzną gazetę,
waży, nabija na kasę, cierpliwie czeka
aż się powyciąga drobne z portfela. Nic
nie mówi. Drobne zakupy, drobne sumy.
Miedziane pieniądze. Ludzie idą do dyskon-teki. Po pracy się biedronią. Szurają ubrudzonymi, zdezelowanymi koszykami na kółkach. Wielkimi koszami
z jednym serkiem w środku i szczelnie
zapakowanym pomidorem. Zwierzęce instynkty. Szybko. Pik, pik, pik, pik.
Trącanie się w przejściach. Zawadzanie
koszykami. Kolejka przy kasie. Godziny szczytne. Cele wyznaczone. Ekstaza
promocji. Mleko, ciepłe buły z mrożonego ciasta i whiskey za trzy dychy. Jeżdżą
wózki z paletami. Grzeje wentylacja,
bo obsługa w krótkim rękawie na długi dystans pracuje. Reszta w kurtkach
i szczelnie zawiązanych szalikach. Jest
zimno, to jak ma być gorąco. Dużo ludzi
przy kasie. Dzwonek. Dzień dobry. Zbliżeniowo. Pakuj się i spadaj, zapraszamy
ponownie. Typ siedzi za pudłem i patrzy
w monitor. Za suwanymi drzwiami zawsze siedzi i patrzy na ciebie pies. Mały
parking i żule pochowani po kątach.
Żuleriada. Piwni tajniacy. Zapchadziury.
Peciarze z reklamówkami. Chowają się
za szyldem na ogrodzeniu, plują i załatwiają swe marne interesy z marnymi
wyrazami twarzy. Hasła na murach ich
nie dotyczą. Twarze mają popękane jak
ścieżki nierównego chodnika zaraz za
terenem sklepu. Stoją. Stoicy prowadzący wystawny styl życia. Wystawne życiorysy. W CV dziesięć lat doświadczenia
w staniu za winklem w stanie gotowym
do przesiadywania na ławeczce. Zain-

teresowania: alkohol. Wykształcenie:
uliczne. Ostatnie miejsce pracy MOPS.
Zawód: iluzjonista. Wyuczony: kombinator. Wykonywany: wykonawca. Hobby:
wykolejarstwo, urwane filmy bez fabuły.
Adres: rzut beretem. Statyści asystujący
przy kruszeniu się kamienic. Alkonauci
zachodniego Pacyfiku. Przepocone skóry stare jak papa z okolicznych dachów.
Wąsy jak wodorosty. W butach szlam.
Szlam glam. Glam szlam. Glam rok.
Cały rok do góry nogami. Antydepresja.
Wśród nizin na non stop haju.
Plac. Obszerny plac. Hula wiatr. Wieczorem panoszą się dźwięki z głośników
ukrytych w latarniach. Jean Michel Żar.
Leje się z nieba słońce. Pusto. Patelnia.
Plac służy do przejścia i do jazdy deskorolką. Z roku na rok coraz mniej deskorolkarzy. Spada ich populacja. Spada
zainteresowanie placem. Przy Teatrze
Wielkim groteskowa fontanna w kształcie morskiej (chyba) fali. Głupio tak stanąć samemu na tym placu. Zatrzymać
się. Bo i po co. Jak spadnie deszcz, to
zbiera się woda i niewygodnie się przechodzi bo zachlapują się buty. Nie ma
na placu imprez ani manifestacji. Stoją
nieliczne ławki.
Solidne kamienne płyty w kolorze
zachmurzonego nieba. Duszne powietrze, wiskoza, wystylizowani maturzyści. Cegły, kapelusze, szpilki, teatr konsumpcji. Karuzela pragnień podsycana
marketingową dyktaturą. Praca, tyrka
po dwanaście godzin, jedna zmiana,
druga, samochody na kredyty, mieszkania na kredyty i drogie szmaciane
ciuchy z sieciówek. Miasto się ubiera,
przybiera papuzie stroje. Jak popadnie,
byle drożej, byle wyglądało na luksusowo. Solaria, makijaże, dresy, robotnicze
twarze, dawni cinkciarze, bigos, przepoceni faceci na przystankach, w burych
ubraniach z osiedlowych pudeł i wylizani cherlawi młodzieńcy nurzający się
w baśniowej krainie bieżącej mody. Na
szok kulturowy 5 [3–4] 2016
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balkonie gość w majtkach i kierpcach
sprawdza, czy mu dobrze kafelki położyli. Karmi gołębie czerstwymi bułami.
Wychodzi też zerkać na swój samochód
zaparkowany pod drzewem. W domu
syn cały dzień gra w piłkarzy na telewizorze. Piętro wyżej młode małżeństwo
za białymi krochmalonymi firankami
gra wieczorami w lotki lub śpiewa domowe melodie. Dwa razy dziennie gruby pan z sumiastymi wąsami wyprowadza na trawnik starego setera. Szkoła.
Dzieci wybiegają. Co dwie minuty zmienia się sygnalizacja świetlna. Czerwone,
żółte, zielone. Gołębie, gołębie, gołębie,
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Muzykant, gitarzysta zespołu Brown Time,
miłośnik Portugalii i Beat Generation.
Obecnie adiunkt w Zakładzie Studiów
Latynoamerykańskich WSMiP Uniwersytetu
Łódzkiego. Zainteresowania badawcze:
metodologiczne zagadnienia antropologii,
antropologia miasta, związki sztuki
z nauką, narratywizm, kultura lusofońska.
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gołąb skalny, Columba livia w formie
urbana.
Przywołam raz jeszcze trafnie podsumowującą ten passus wypowiedź
Wejlanda:
Momenty epifanii mają swoje zaczepy w prozie życia – w zwykłych przedmiotach czy
mijanych po drodze ludziach, w prostych
swojskich zdarzeniach, które <normalnie>
nie mówią, ale teraz i tutaj wyzwalają nową
percepcję rzeczywistości, dają w nią nagły
intuicyjny wgląd, ukazują jej esencjalne znaczenie, uwalniają rozumienie jej istoty. Oznacza to, iż każą ją – przedmioty, ludzi czy zdarzenia – interpretować w nowym horyzoncie,
w nowej perspektywie 2 .
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Obudzić budynki ze snu
Trzy spojrzenia na zrujnowane budynki

2 Zob. Rem Kolhass
cyt. za B. Jałowiecki,
Społeczne wytwarzanie
przestrzeni, Warszawa
2010, s. 32.

pustki, wzrokowego braku, który szarpie całościowy obraz miasta. Architekt
Rem Kolhaas postrzegał puste obszary
jako miejsca o potencjalne wolności:
Gdzie nic nie istnieje, wszystko jest możliwe. W przeciwieństwie do definicji funkcji

Kamila Biedrońska

C
1 http://pl.wikipedia.
org/wikiSzkieletor#
cite_note-Hajok-1
[dostęp: 12.05.2015]

1. Pustka

zasem najzwyklejsza czynność,
powtarzająca się codziennie,
jest w stanie wszystko zmienić i stać się pobudką do nowych, inspirujących myśli. Przykładem
może być codzienne odsłanianie zasłon.
Czynność bardzo prozaiczna, ale też nasycona przeróżnymi znaczeniami, symbolami, a może nawet mitami. Zwykła
zasłona, która nagle zmienia się w kurtynę. Odsłaniając ją zaczynamy obserwować codzienny teatr życia. Jednakże
okno PCV bardziej przypomina obraz,
ujarzmia w ramy krajobraz znajdujący
się tuż za nim.
Krajobraz widziany z mojego okna
jest dość nietypowy. Dziewiąte piętro
daje możliwość oglądu szerszego, panoramicznego. Okno, podobnie jak malarski pejzaż, powala w którym można
uchwycić fragment Krakowa. Najbliżej
położone są bloki funkcjonujące w ramach osiedla Podwawelskiego. Wśród
nich przeplatają się nieśmiało, ale bardzo widocznie, małe jednorodzinne
domki, prawdopodobnie pozostałości z dawnego Ludwinowa. Na drugim
planie, w oddali, po prawej stronie za
drzewami wznosi się część Starego
Podgórza. Po lewej zarysowuje się Ron-

do Mogilskie, a gdzieś w oddali migoce
poprzez krakowski smog Nowa Huta.
Jednak coś w tym obrazie zgrzyta, coś nie jest do końca „ładne” i nie
współgra ze sobą nawzajem, nie tworząc semantycznej pełni. Budynki tak
wyraźnie inne od reszty krajobrazu:
„Szkieletor” oraz Hotel Forum, tworzą niejako „wyrwy” (rozumiane jako
znaczny brak czegoś w pewnej całości1).
Dlaczego inne? Wizualnie widać to bardzo dobrze: oba budynki niewątpliwie
są opuszczone, brudne, niedokończone,
odrapane, wyblakłe.
Wyobraźnia podpowiada, że ta „inność” krzyczy, chociaż patrząc na te
miejsca, czuć bardziej coś w rodzaju niepokojącego milczenia. Pytanie,
które się nasuwa dotyczy funkcji tych
obiektów oraz tego czy krajobraz miejski, posiadając te „wyrwy”, jest w jakimś stopniu poszarpany, niepełny.
Pustka w przypadku wybranych
budynków stała się niejako przypadkowa, ale jednocześnie o wiele silniejsza
niż w architekturze minimalistycznej.
Głównie z tego powodu, że nie wiemy,
kiedy tak naprawdę zagościła w pejzażu
naszego podwórka czy miasta. Wyrwy
krakowskie są przykładem wizualnej
szok kulturowy 5 [3–4] 2016
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za sprawą architektury puste miejsca
mają wartość programowej niepewności2 . Moje zdjęcia powstały w wyniku
kilku wycieczek w okolice „Szkieletora”
i Hotelu Forum.
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Andrzej Malik

2. CHROPOWATOŚĆ
Zdjęcia są zapisem moich podróży po
miejscach, które uległy rozkładowi. Od
zawsze interesowało mnie w architekturze to co zniszczone, opuszczone i co
utraciło dawną świetność. Kiedyś myślałem, że wynikało to z mojej fascynacji tym co ciemne, czyli złem horrorem
i trash metalem. Mimo że te fascynacje
poszły w zapomnienie (razem z moimi
długimi włosami) zrujnowana materia nadal mnie fascynuje. Zestawiam
więc te zdjęcia zrobione na przełomie
kilku lat w zapomnianych częściach

Polski i Europy z innego powodu. Z jakiejś przyczyny te budynki są dla mnie
bardziej żywe niż szklane wieżowce na
Manhattanie. Ich niepowtarzalne układy dziur, plam, rys, pęknięć oddają je
z powrotem naturze, z której powstały.
Jest to więc esej o uporczywej chropowatości materii, która przypomina nam
o sobie bez przerwy, nieważne czy porzucimy dom na dekadę, czy przez kilka
dni zapomnimy o odkurzaniu. Nic nie
jest gładkie i nigdy być nie miało.
=
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3. przenikanie
Robiąc zdjęcia, przeważnie skupiałem
się na kompozycji. Chciałem oddać charakter miejsca. Nie myślałem o jakiejś
przewodniej idei. Sprowokowany do
wyboru zdjęć, które byłyby tematycznie spójne, na myśl przyszły mi opuszczone przestrzenie. Dlaczego je fotografuję? Co w nich widzę?
Czy mogą być interesujące ze względu na pochodzenie z innej epoki, w której pełniły funkcje dziś dla nas obce? Na
pewno, jednak czy fotografowałbym
je tak samo chętnie, gdyby z czasem
ich forma nie uległa zmianie? Dla mnie
niszczejące budynki, to wyższy poziom
spójności przestrzeni – pustka przenika
w głąb zwartych struktur, czas niejako

„wgryza się” w tynki i mury – widoczne
są więc cztery wymiary.
Oprócz tego nieco wydumanego
wytłumaczenia (w tynki to „wgryza się”
raczej grzyb), wartość widzę w rekompozycji – niekontrolowanych zmianach
wyglądu miejsca, ubytków w murach,
wybitych oknach, rysach – modyfikują
one pierwotne założenia kompozycyjne. Za pomocą fotografii budowana
jest nowa całość, a nawet jeśli nie, to te
wszystkie uszczerbki nadają obiektom
charakter, są urozmaiceniem. Tak trochę – pół żartem, pół serio - jeśli *mniej*
muru, znaczy *więcej* w kompozycji nic tylko rzec: less is more.
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Cygańskie zdjęcia

fotografia „naiwna”.

Próba analizy projektu fotograficznego
przeprowadzonego wśród dzieci romskich w Mołdawii

Olga Knapik

1 S. Pink, Etnografia
wizualna, tłum. Skiba
Maria, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2009, s. 34.

2 M. Sztandara,
O „etnograficzności”
fotografii, „Konteksty.
Polska Sztuka Ludowa” 2003, nr 3-4, s. 95.
3 Ibidem, s. 95.
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1. Opis projektu
Antropologia wizualna jest owocem refleksji nad obrazem, którą Sarah Pink
ujęła tak: „Obrazy są wszędzie. (...) Są
nieodłącznie splecione z indywidualną i osobistą tożsamością, sposobem
opowiadania i historią, stylem życia,
kulturą, społecznością i społeczeństwem, podobnie jak ze sposobem definiowania historii, przestrzeni i prawdy.
Badanie etnograficzne jest wobec tego
również uwikłane w przekaz wizualny,
obrazy i metafory”1 . Fotografia eksplorowana była przez etnografię już od
dawna. Jak pisze Magdalena Sztandara, „Etnografia zaanektowała fotografię do obserwacji i opisu rzeczywistości
już w zeszłym stuleciu. Początkowa
powściągliwość i niewielki zakres jej
zastosowań zostały przełamane i fotografię awansowano przez wpisanie
jej w określone procedury i obudowanie zwartym programem badawczym
(...)”2 . Początkowo związek fotografii
z etnografią opierał się jedynie na wykorzystaniu jej jako narzędzia dokumentacji terenowej. Przedmiotem refleksji antropologicznej fotografia stała
się dopiero później i od tego czasu jest
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stale obecna w naukach humanistycznych. Sztandara dowodzi wieloaspektowej „etnograficzności” tego medium:
„Etnograficzność fotografii zawiera się
w trudzie dokumentowania drobiazgów codzienności, ale również i w tym,
iż z jednej strony zdaje się odtwarzać
relacje człowieka i świata, z drugiej zapisuje emocje, nie tracąc mocy ich
generowania. Fotografia może więc
dokumentować kształty odchodzącego
świata, ale też zapisuje sposoby widzenia, konceptualizowania świata, czego
czynności człowieka fotografującego
są jedną z wielu manifestacji.”3 Gra
znaczeń zakodowanych przez obraz,
relacja ich współtworzenia – przez fotografa, przez widza – to tematy, o które
nieustannie pyta antropologia wizualna.
Projekt, który zamierzam przedstawić
jest pewnego rodzaju eksperymentem –
stawia pytania o sposób, posługiwania
się obrazem, jakie są jego znaczenia
w kulturze a także o to, jak znaczenia
te się tworzą. John Berger twierdzi
bowiem, że „wszystkie obrazy są wytworem człowieka. (...) Sposób widzenia fotografa zostaje odzwierciedlony
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4 J. Berger, Sposoby
widzenia, tłum.
M. Bryl, Aleteheia,
Warszawa 2008,
s. 9-10.

5 http://czujczuj.blogspot.com/ (dostęp:
5. 07.2015).

w dokonanym przez niego wyborze
tematu”4. Ten aspekt kreacyjności fotografii, czyli po prostu – wybór tematu
zdjęcia, jest nieredukowalny, i to właśnie on będzie głównym przedmiotem
moich rozważań.
W swojej pracy chciałabym dokonać
analizy materiału fotograficznego zebranego podczas projektu przeprowadzonego wśród mołdawskich Romów
w Sorokach w 2014 roku. W Mołdawii
byłam dwukrotnie – w czasie Wielkanocy 2014 (wtedy też miała miejsce realizacja eksperymentu) i w październiku
tego samego roku. Cały wyjazd był częścią większego przedsięwzięcia o nazwie „CzujCzuj”5.
Projekt przeprowadzony został
podczas wizyty w Sorokach w dn. 13 –
21 kwietnia 2014 r., w czasie Wielkiego
Tygodnia (tego roku Święta Wielkanocne obchodzono w tych samych dniach
zarówno wśród prawosławnych, grekokatolików, jak i katolików). Zrealizowałam go razem z Dagmarą Masłowską –
obie byłyśmy wówczas studentkami
Etnologii i Antropologii Kulturowej na
UJ. Poza nami, Olgą Ślepowrońską i jej
rocznym wówczas synkiem, w wyjeździe wzięło udział jeszcze kilka innych
osób. Po raz drugi przyjechałam do
Sorok w dniach 2 – 9 października 2014
roku, również z Olgą Ślepowrońską i jej
synem, ale poza nimi w wyjeździe brały udział inne osoby niż za pierwszym
razem – były to Kaja Kajder, także studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, oraz Karolina
Brzuzan, artystka, która realizowała
w tym czasie projekt związany z kuchnią głodu.
Projekt polegał na rozdaniu dzieciom aparatów fotograficznych i poproszeniu ich o wykonanie dowolnych (wedle uznania samych dzieci) zdjęć, przy
możliwie jak najmniej sugerującym (np.
treść, sposób wykonania, stylistykę)

wprowadzeniu ich w obsługę urządzeń.
Zależało nam na pozostawieniu autorom jak najpełniejszej swobody w doborze treści, aby przekonać się jaka
wizja świata i wrażliwość estetyczna
wyłoni się z powstałych obrazów. Dysponowałyśmy dwudziestoma jednorazowymi aparatami Fujifilm QuickSnap
z filmami 27-klatkowymi i wbudowaną
lampą błyskową. Ostatecznie w projekcie wzięło udział 9 dzieci w różnym
wieku i jedna osoba dorosła. Pochodzili
oni z różnych grup (w przypadku sorockich Cyganów można mówić o bogatych, średnio zamożnych i najbiedniejszych; grupy te przenikają się ze sobą
jedynie w niewielkim stopniu, podziały
te były wyraźnie widoczne także wśród
najmłodszych – dzieci pochodzące
z najbogatszych rodzin zazwyczaj nie
bawiły się z biedniejszymi a cała cygańska dzielnica podzielona była na „rewiry”). Swoją kontynuację projekt znalazł
podczas mojej następnej wizyty w Sorokach, w październiku tego samego
roku, kiedy wszyscy autorzy otrzymali
wykonane przez siebie zdjęcia.
Liczba dzieci uczestniczących w pozostałych warsztatach była duża, ilościowo zmienna i trudna do określenia. Niektórzy pojawiali się regularnie,
innych widzieliśmy tylko raz czy dwa.
W projekcie zdjęciowym uczestniczyli
tylko ci, których zdążyliśmy lepiej poznać. Wybór był umotywowany obawą, że po rozdaniu aparatów obcym
osobom moglibyśmy ich nie odzyskać –
czy to z powodu niewykonania zdjęć,
zagubienia lub kradzieży aparatu, czy
po prostu trudności organizacyjnych.
Zdjęcia wykonali: sześcioro dzieci z grupy „średniej” – Małyszka, Regina, Migel,
Baszkir, Rima i Greta (można powiedzieć, że, wszyscy oni pochodzą z jednego środowiska, i to w ścisłym znaczeniu - „z jednego podwórka”; różnicują
się od innych, np. najbiedniejszych, raszok kulturowy 5 [3–4] 2016

zem się bawią, odwiedzają w swoich
domach, razem chodzą do szkoły),
dwie dziewczyny z biednej grupy –
Viera i Sandra, jeden chłopiec z bogatszej grupy – Wania, oraz jedna osoba dorosła – Luiza. Ponadto, na fotografiach
pojawiają się także postacie mieszkającego w sąsiedztwie rodzeństwa –
12-letniego Wasilijka, i jego 2-letniej siostry – Wasilicy. Są to dzieci mołdawskiego pochodzenia, sąsiadujące z Cyganami – mieszkają w tym samym bloku,
który zamieszkują rodziny Luizy oraz
Rimy. Na Cygańskiej Górze zamieszkują bowiem Cyganie – od bogatych, po
najbiedniejszych – a także biedni Mołdawianie. Do takich należy właśnie rodzina Wasilijka i Wasilicy.
Ciekawe zdarzenie zaszło podczas
mojego drugiego pobytu, kiedy oddawałam wywołane zdjęcia autorom. Migel wykonał dwie fotografie Wasilijka
i jedną jego siostry. Gdy dzieci oglądały zdjęcia, Wasilij zdziwiony zauważył,
że osoba na zdjęciu ma jego bluzę. Po
chwili domyślił się, że w takim razie jest
to on sam. Świadczy to o tym, iż chłopiec prawdopodobnie nie jest oswojony ze swoim wizerunkiem, być może
w ogóle nie wie jak wygląda.
Teoretycznym tematem – zadaniem,
jaki podaliśmy dzieciom, był „jeden
dzień z życia”. Założyliśmy, że wobec
faktu, iż jest to pierwsza styczność dzieci z fotografią, brak myśli przewodniej
może poskutkować wykonaniem przypadkowych lub prawie takich samych
zdjęć, wykorzystaniem całego filmu
w kilka minut, lub naśladowaniem siebie nawzajem. Aby choć częściowo tego
uniknąć, wytłumaczyliśmy dzieciom, że
mogą fotografować co chcą, ale w taki
sposób, jakby miały pokazać dzieciom
w Polsce jeden dzień ze swojego życia.
Temat ten jest w pewien sposób sugerujący i można spekulować na temat tego,
na ile w takim razie fotografie stanowią
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rodzaj autoprezentacji. Jednak po mojej obserwacji dzieci podczas trwania
projektu i po analizie zdjęć mam wrażenie, iż zasugerowana przez nas myśl
przewodnia szybko poszła w niepamięć
a robienie zdjęć zamieniło się w spontaniczną zabawę lub po prostu dokumentację otaczającej rzeczywistości. Drugą
naszą sugestią skierowaną do uczestników, było upomnienie, że mają do dyspozycji 27 zdjęć (tyle klatek liczył film).
Powiedzieliśmy, żeby uważnie wybierali co chcą sfotografować i nie spieszyli
się, bo aparaty odbierzemy dopiero
nazajutrz – mają więc na to całą dobę,
mogą zostawić sobie kilka klatek na
nocne obrzędy w cerkwi lub na następny dzień (robienie zdjęć przypadło na
przeddzień Wielkanocy i samą Niedzielę Wielkanocną).
2. Ikoniczność kultury
sorockich Cyganów
Cyganie w Sorokach wydają się żyć
w kulturze dominacji obrazu. Mołdawia
jest pod względem ikoniczności przestrzenią „kultury zachodniej”, w sensie wszechobecności znaków (od drogowych, po szyldy i loga sklepów czy
banków), reklam, billboardów. Jednocześnie zjawisko to jest tam mniej intensywne, niż chociażby w Krakowie, czy
wielkich, europejskich metropoliach.
Jeszcze mniejsza jest obecność tego
typu obrazów w przestrzeni Cygańskiej
Góry – dzielnica jest prawie pozbawiona billboardów, znajdują się tam tylko
dwa niewielkie sklepy. Do pewnego
wieku dzieci rzadko bywają „na dole”.
Jest to więc kultura „zachodnioikoniczna”, ale w wersji „łagodnej”. Ponadto,
zwłaszcza wśród biednych i średnio zamożnych Romów, najpopularniejszym
medium jest telewizja, a więc medium
„najmocniej” wizualne. Cyganie wciąż
też w dużym stopniu pozostają poza
obrębem kultury pisma, z uwagi na
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6 Był to jeden z kilku
psów mieszkających,
czy też „kręcących
się” w pobliżu osiedla, sypiających na
podwórku; Cyganie
uważają je za swoje,
są przyzwyczajeni do
ich obecności i znają
je, psy również są do
nich przyzwyczajone;
jednak nikt specjalnie
się nimi nie opiekuje,
zwierzęta nie mają
bud, nie wiem gdzie
sypiają w zimie, są
też ogólnie dosyć
zaniedbane, choć nie
są wychudzone

częsty analfabetyzm i życie poza nawiasem społeczeństwa narodowego
a więc brak kontaktów z „formalną”, np.
urzędową czy szkolną stroną życia społecznego. W większości odwiedzanych
przeze mnie domów cygańskich nie widziałam gazet ani książek. Wynika to zapewne w dużej mierze z ubóstwa – nawet zeszyty czy podręczniki szkolne są
dla Cyganów z grupy średniozamożnej.
Dzieci, chociaż bardzo lubią malować
i rysować, nie miały w domu bloków
rysunkowych ani farbek – w tego typu
zajęciach plastycznych mają okazję
uczestniczyć jedynie w szkole.
Znaczenie i obecność obrazu w kulturze Romów w Sorokach ujawnia się także
w innych aspektach. Popularną praktyką
jest wieszanie na ścianach dywanów, często z przedstawieniami, np. o treściach
religijnych. W domach biedniejszych Cyganów prawie brak obrazów malarskich.
Zauważyłam jedynie obecność świętych
obrazków i ikon w wielu miejscach. Cyganie lubią też umieszczać na ścianach
nieliczne fotografie członków rodziny,
które posiadają, czasami wycinki z gazet itp. Spostrzeżenie to naprowadza na
pewien trop dotyczący znaczenia fotografii w kulturze Cyganów w Sorokach.
Z moich spostrzeżeń wynika bowiem, że
choć nie jest ona zbyt popularna (mówię
o uboższych Romach, dla których jest po
prostu niedostępna), to kiedy już się pojawia, jest wysoko ceniona..
Moje spostrzeżenia potwierdziły się
do pewnego stopnia kiedy po raz drugi
pojechałam do Sorok i dałam dzieciom
wywołane zdjęcia ich autorstwa. Uczestniczył w tym również wspomniany Migel,
który zrobił (choć jego autorstwo jest
tylko domniemane) dwa zdjęcia przedstawiające jego dziadka i wujka. Ktoś
z nas pochwalił chłopca, że wykonał bardzo ładne portrety. Któreś z dzieci zaniosło obie fotografie do dziadka. Gdy ten
zobaczył zdjęcia, zabrał je i przykleił na

ścianie w głównym pokoju. Sądzę, że dla
Migela, który był wyraźnie dumny, ale
i trochę zawstydzony, była to duża nobilitacja – umieszczenie fotografii jego autorstwa (i żadnych innych) przez dziadka
na ścianie, zwłaszcza, że chłopiec jest
najmłodszy z całej uczestniczącej w projekcie grupy. Rozdaniu zdjęć towarzyszył zresztą cały szereg interesujących
zjawisk. Począwszy od tego, że kiedy po
raz drugi przyjechałyśmy do Sorok, dzieci wcale już o tym nie pamiętały. Mam na
myśli to, że temat ten w ogóle nie pojawił
się aż do momentu, kiedy powiedziałam,
że przywiozłam wywołane fotografie i że
dostaną je nazajutrz. Oczywiście wówczas dzieci od razu wiedziały o czym mówię i zareagowały bardzo radośnie. Po
rozdaniu kopert ze zdjęciami autorom,
zapanowało wielkie podniecenie. Mam
tu na myśli dzieci „z podwórka”: Migela,
Baszkira, Gretę, Małyszkę, Reginę i Rimę.
Sandrze i Vierze przekazałyśmy fotografie innego dnia, natomiast Luiza, gdy
wręczyłyśmy jej zdjęcia, szybko schowała kopertę do kieszeni i powiedziała,
że obejrzy je sobie potem, na osobności.
Ponieważ „skład” głównej grupy uległ
zmianom, przy wręczaniu zdjęć obecne
były też dzieci, które nie brały udziału
w projekcie, gdyż nie było ich wówczas
w Sorokach: 9-letni Salamon, którego rodzice są dość dobrze sytuowani
i przenieśli się do Sorok dopiero niedawno, oraz 12-letnia Maria, o której rodzinie niewiele wiem. Wytłumaczyliśmy im
skąd wzięły się fotografie innych dzieci.
Wówczas Salamon przyniósł z domu
album swojej rodziny. Były to głównie
zdjęcia rodziców z wakacji na Krymie.
Ciekawe były też niektóre sytuacje
związane z konkretnymi fotografiami.
Np. Regina zrobiła zdjęcie psa6. Na widok fotografii wszystkie dzieci i Luzia
żywo zareagowali. Dzieci zaczęły się
przekrzykiwać objaśniając nam, że jest
to ich „sabaczka”, Regina zaznaczała,
szok kulturowy 5 [3–4] 2016
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zarówno „umrzeć”,
jak i „zdechnąć” określa się tym samym czasownikiem умеретъ,
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słowu „umierać”.

8 1 lej mołdawski =
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że to ona wykonała zdjęcie, natomiast
Luiza wyjaśniła, że to jej piesek, który
niedawno umarł7. Zapytani powiedzieli,
że pies nie miał imienia. Regina zrobiła
też inne zdjęcie, na którym babcia chyba obiera ziemniaki lub łuska orzechy.
Została sfotografowana z drugiego pokoju, na pierwszym planie widać ścianę,
telewizor i ciemną postać, a w otwartych drzwiach, w jaśniejszym oświetleniu, postać babci. Zdjęcie bardzo mi się
spodobało, kojarzy mi się z obrazami
holenderskich malarzy XVII-wiecznych.
Gdy pokazałam Reginie tę fotografię
i pochwaliłam ją, dziewczynka była zdziwiona – dla niej była ona zupełnie nieszczególne.
Inny, nieco dramatyczny incydent
rozegrał się w związku z jedną z fotografii będących własnością Migela. Zdjęcie zostało wykonane podczas jakichś
wspólnych zajęć – przedstawiało Reginę
i Gretę siedzące na kolorowej płachcie,
dziewczynki zostały prawdopodobnie
„uchwycone” przypadkowo, nie patrzą
bowiem w obiektyw i w żaden inny sposób nie pozują. Nie wiem jak zdjęcie to
stało się potem własnością Grety. Dowiedziałam się o tym na skutek wielkiej kłótni zakończonej płaczem, która
wywiązała się kiedy Salamon, podkochujący się w Grecie, postanowił ukraść
zdjęcie. Greta dowiedziała się o tym i kategorycznie zażądała zwrotu fotografii.
Salamon początkowo wypierał się, jakoby ją zabrał (całe zdarzenie rozegrało się
na przestrzeni najwyżej jednej godziny,
pośród ogólnego poruszenia jakie zapanowało po rozdaniu zdjęć), ostatecznie przyznał się, i chciał odkupić zdjęcie.
Przyniósł banknot kilkulejowy8, a gdy
Greta oświadczyła, że nie chce jego pieniędzy, ale żąda oddania zdjęcia, chłopiec ostentacyjnie rozdarł banknot na
pół i oddał „zagubioną” fotografię. Migel – rzekomy autor zdjęcia, był w tym
wszystkim właściwie nieobecny.
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Osobno nastąpiło Sandrze i Vierze.
Dziewczyny pamiętały o zdjęciach, jednak ich reakcja i cała „obudowa” projektu była znacznie spokojniejsza. Mam
wrażenie, że była to dla nich bardziej
osobista rzecz, zdjęcia są rodzajem pamiątki tylko dla nich, choć może to też
wynikać z faktu, że w ich przypadku sam
projekt miał bardziej prywatny charakter – nie ma tu żadnej analogii dla grupy –
„paczki”, jaką stanowią dzieci z „z podwórka”, dla których projekt był swego
rodzaju grupową zabawą.
3. Analiza materiału
Zdecydowałam się nie włączać do analizy zdjęć Luizy i Wani, z uwagi na ich
odrębność od reszty fotografii i niewystarczająco rozpoznany kontekst. Wania jako jedyny pochodzi z grupy bogatych Cyganów. Co więcej, nie poznałam
zbyt dobrze jego rodziny, chłopiec
prawie w ogóle nie był obecny przy naszych warsztatach a w momencie drugiej wizyty nie było go już w Sorokach.
Natomiast Luiza jest dorosłą opiekunką dzieci, tak więc kontekst społeczny
i psychologiczny powstania jej zdjęć
jest zupełnie odmienny.
Przy podstawowej analizie formalnej uzyskanych fotografii, chciałabym
krótko opisać takie podstawowe kwestie, jak: sposób kadrowania i kolorystyka.
Interesujący jest fakt, iż żadne z dzieci nie zastosowało kadru pionowego
(pojawił się on tylko w trzech zdjęciach
Luizy). Kadr lekko ukośny pojawił się kilka razy: dwukrotnie u Viery oraz na pojedynczych zdjęciach Reginy i Wani. Można
jedynie spekulować na ile jest to efektem
„zaprogramowania” wizji fotografujących
przez wizjer aparatu. Bowiem aparaty tego typu – „małpki” wydają się być
„naturalnie” w ustawieniu poziomym.
Dopiero obrócenie do pionu jest pewnym odchyleniem od stanu „zerowego”.
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Możliwe więc, że skłonność do kadrowania poziomego to raczej przejaw braku
inwencji, a sama „podstawowość” takiego kadru wynika z szerszych uwarunkowań kulturowych, takich jak np. czytanie
pisma w poziomie, lub psychologiczna
właściwość odbioru kadrów poziomych
jako spokojniejszych, a pionowych – jako
bardziej dynamicznych.
Kwestia kolorystyki jest o wiele bardziej skomplikowana i mogłaby stać się
tematem osobnego studium. W problemie tym zawierają się bowiem kwestie
takie, jak np. zależność percepcji kolorów od wieku, płci i, oczywiście, kultury.
Moim zdaniem duży wpływ na poczucie estetyki Romów w Sorokach
mogą mieć, bardzo chętnie przez nich
oglądane, filmy bollywoodzkie i ich
charakterystyczny, kolorowy i pełen
przepychu styl. Podczas zajęć przygotowawczych dzieci, poproszone o wskazanie obiektów ładnych w ich otoczeniu,
najczęściej wskazywały na przedmioty kolorowe – kwiaty, elementy stroju
itp. Chociaż w fotografiach raczej brak
„kreacji” estetycznych w tym wymiarze –
tzn. dzieci nie przekształcały rzeczy fotografowanych, nie przebierały się do
zdjęć itp., to jednak przypuszczam, że
znaczenie ma sam dobór obiektów fotografowanych – uważanych po prostu
za ładne. Często idzie to w parze: ładne = kolorowe. Nie należy też pomijać
czynników sytuacyjnych, tj. kontekstu
rozpoznania. Bowiem nasz pierwszy
pobyt w Sorokach przypadł na czas
wyjątkowy pod względem wizualnym
z dwóch powodów: był to początek
wiosny i okres Wielkanocy. Siłą rzeczy
otoczenie stało się źródłem, z którego
dzieci intensywnie ( ale nie wyłącznie)
czerpały inspiracje tematyczne. Stąd
też, według mnie liczne zdjęcia pisanek,
kwiatów, kwitnących drzew, sklepu czy
wybór wesołego miasteczka na miejsce
wykonania zdjęć.
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Punkt wyjścia dla badania treści
stanowić będzie analiza tematów dominujących w fotografiach poszczególnych uczestników. Wyróżniłam
następujące ogólne ich typy: otoczenie –
czyli krajobrazy, podwórko i dalsze zakątki Cygańskiej Góry; życie rodzinne
i domu; fotografie, których głównymi
bohaterami są przedmioty; fotografie
innych dzieci z grupy; zdjęcia z cerkwi
oraz autoportrety. Typy te nie mają charakteru ścisłych i rozłącznych kategorii,
są raczej przechodnie. Można tu mówić
o przewadze pewnych wątków nad drugimi, tak w obrębie całych filmów, jak
i pojedynczych zdjęć. Bo jak zaklasyfikować zdjęcie wykonane przez Vierę,
na którym kilkunastoletni chłopiec pozuje na tle boiska (centralnego miejsca
zabaw dzieci z jego grupy), trzymając
w ręce banknot dolarowy? Czy jest to
w większym stopniu zdjęcie otoczenia,
kolegi z osiedla, czy może istotna jest
symbolika przedmiotu? Albo inna fotografia – ten sam chłopiec, należący do
najbiedniejszej grupy Cyganów, pozuje
na tle okazałej willi – czy zdjęcie to opowiada o chłopcu, czy o budowli i jej bogactwie, lub czy któryś z tych elementów mógłby się obyć bez drugiego, nie
tracąc wiele ze swych znaczeń?
Także o samych tych tematach można mówić jako o wewnętrznie podzielonych – np. przedstawienia domu występują w dwóch głównych wariantach:
z zewnątrz – częste są fotografie ludzi
wyglądających przez okna lub stojących
w drzwiach, i od wewnątrz – fotografowanie wnętrz. W pierwszym wariancie –
dom jest tłem, kontekstem; w drugim –
„bohaterem” (lub jednym z bohaterów)
zdjęcia. U większości osób występują
wszystkie te tematy, choć różny jest rozkład akcentów. Wyróżniają się pod tym
względem fotografie Baszkira i Reginy
i Migela. U Baszkira brak jest autoportretu – za jedyne bezpośrednie przed-

stawienie „samego siebie” można by
uznać fotografię kartonika z soczkiem
trzymanego przez chłopca. Regina też
nie sportretowała sama siebie. Widać ją
na jednym ze zdjęć, razem z Małyszką,
jednak ustawienie dziewczynek wskazuje, że jest to raczej obraz przypadkowo uchwycony przez kogoś innego,
nie wiadomo czy na „zlecenie” Reginy.
U różnych „fotografów” dominują odmienne motywy. Jedni większość zdjęć
poświęcili na dokumentację życia rodziny, u innych przeważają przedstawienia
samych siebie, jeszcze inni – potraktowali robienie zdjęć jako aktywność
grupową, fotografując siebie nawzajem.
Moim zdaniem ma to odzwierciedlenie
w pewnych cechach charakteru dzieci.
Np. zbuntowana Sandra, której wizerunek, (np. sposób ubierania się), dość wyraźnie odróżnia ją od innych dziewczyn
w jej wieku, fotografowała głównie siebie (wykonała najwięcej zdjęć typu „selfie”) i swoją siostrę. Natomiast Viera – jej
siostra, nieco spokojniejsza, o zacięciu
„animatorskim” (bardzo łatwo nawiązywała kontakt z dziećmi, wręcz przejmowała rolę „nauczycielki” podczas zabaw)
fotografowała wiele osób ze swojej społeczności, nie tylko członków najbliższej
rodziny. Ponadto, przy porównaniu fotografii sióstr do zdjęć pozostałych dzieci
uderzający jest brak innych tematów
niż ludzie – w przeciwieństwie do reszty dzieci, praktycznie nie fotografowały
one przedmiotów, przyrody czy wnętrz.
W tendencję tę wpisują się także fotografie Grety – wykonane prawie wyłącznie
w domu, dokumentujące życie rodzinne.
Inną zmienną, istotną przy opisywaniu projektu, jest podział treści na, by
użyć analogii do stosowanego w etnografii podziału źródeł, zastane i wytworzone. Mówiąc o tych pierwszych, mam
na myśli to, że dzieci fotografowały otaczającą rzeczywistość – zdarzenia, otoczenie, „takie, jakimi są”, nie ingerując
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w nie (w najbardziej potocznym rozumieniu, odkładając na bok postmodernistyczne rozważania o nieuniknionym
wpływie obserwatora na rzeczywistość
obserwowaną, nie wspominając już
o niemożliwości percypowania rzeczywistości „taką, jaką jest”). Natomiast
za treści i tematy wytworzone uważam
takie, które zostały skonstruowane na
potrzeby sfotografowania. Będą się
więc tutaj mieściły pozowane portrety (np. portret Rimy autorstwa Reginy
lub, również portret Rimy, wykonany
przez Małyszkę), autoportrety (np. kreacja Małyszki i fotografia zlecona przez
nią), sytuacje (wspomniane zdjęcie
z dolarem), szczególny dobór/zmiana
pierwotnego kontekstu różnych przedmiotów (np. fotografia fotografii dziadka, wykonana przez Gretę, fotografia
pisanki, również autorstwa Grety, czy
zdjęcie kartonu soku wykonane przez
Baszkira). Z kategorią treści zastanych
i wytworzonych wiąże się także zróżnicowanie sytuacji fotografowania. Należy postawić sobie pytanie o to, w jakich
okolicznościach wykonane było zdjęcie.
I tak np. niektóre zdjęcia wskazują wyraźnie na to, że zrobione zostały przy
okazji innych czynności, czasem fotografowano inne osoby z zaskoczenia.
Niektórzy fotografowali codzienność,
zwyczajne sytuacje w domu, zabawę na
podwórku, sklep. W związku z tym, nawet pomimo wzmiankowanego przeze
mnie „filtra estetycznego” (czyli skłonności do fotografowania tego, co ładne)
i oczywistej arbitralności wyboru fotograficznych tematów, należy jednak
odróżnić tego typu zdjęcia od takich,
których autorzy wybierali na realizację
fotografii jakieś szczególne okoliczności – czy to zaistniałe, ale tym niemniej
szczególne, czy to zaaranżowane. Tutaj
również sytuacje można podzielić na
wytworzone lub zastane. Do sytuacji
szczególnych i zastanych, zaliczyłabym
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9 K. Wilkoszewska,
Estetyka transkulturowa, Universitas,
Kraków 2004, s. 9-10.

10 Ibidem, s. 9.

11 Ibidem, s. 13.

np. czuwanie w cerkwi, przygotowania
do Wielkanocy, naszą obecność (w tym
wypadku sytuacja wytworzona przez
nas, z perspektywy dzieci – zastana; zastana, ale nie codzienna), natomiast do
wytworzonych – kreację otoczenia do
fotografowania, jak na przykład wyjście
Sandry i Viery do wesołego miasteczka.
Ostatnim czynnikiem decydującym
zapewne w jakimś stopniu o efekcie
eksperymentu są okoliczności towarzysko-społeczne fotografowania, tzn. czy
uczestnicy robili zdjęcia na osobności,
czy w parach lub większych grupach.
Bowiem dla niektórych dzieci fotografowanie było sprawą bardziej osobistą,
dla innych – zabawą, którą można było
dzielić z grupą. I tak, np. Baszkir, jak
pokazują jego zdjęcia, był podczas fotografowania głównie sam; Greta była
z rodziną; Sandra i Viera fotografowały
w parze, natomiast Małyszka, Regina
i Migel robili to w grupie. Rima natomiast, co widać na zdjęciach, uczestniczyła w aktywności fotograficznej
Małyszki i Reginy (np. pozując im do
zdjęć), ale własne zdjęcia wykonała prawie wyłącznie bez towarzystwa, często
w domu.
Wszystkie powyższe zagadnienia
sprowadzają się do pytania o spontaniczność zdjęć oraz wpływ poszczególnych czynników na zaburzenie „pierwotnego” obrazu świata, jaki miałby
się z nich wyłonić. Jestem świadoma
tak fragmentaryczności i niepewności
mojej analizy, jak tego, że dla pewniejszych wniosków konieczne są bardziej
pogłębione studia.
4. Wnioski
Kwestia interpretacji wytworów innych
kultur to jeden z podstawowych problemów antropologii. Podobnie jest
w przypadku opisanego projektu fotograficznego. Estetyka transkulturowa
to żywo rozwijająca się dziedzina badań.
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Jednak brak jej ugruntowanego aparatu
teoretycznego a interpretacja obcych
kulturowo zjawisk estetycznych jest
błądzeniem po omacku po wciąż nierozeznanym gruncie 9. Główne założenia
mojego projektu w świetle estetyki transkulturowej, to specyficzne rozumienie
transkulturowości oraz świadomość
zagrożenia europocentryzmem interpretacji. Krystyna Wilkoszewska zwraca
uwagę na fakt, że człon „trans” oznacza
szczególny aspekt „przejściowości” zjawisk estetycznych – nie jest więc uprawnione traktowanie ich jako należących
do jednej kategorii „Estetyki”, ale nie
można też mówić o współistniejących,
niezależnych „estetykach” lokalnych10.
Natomiast Teresa Kostyrko definiuje
transkulturowość jako „przeniesienie
zjawisk właściwych określonej kulturze
na grunt innej kultury”, a w dziedzinie
zjawisk estetycznych – jako „spotkanie
dwóch obcych sobie kultur w obrębie
twórczości symbolicznej oraz powstanie w efekcie trzeciej kultury”11. W tym
sensie projekt fotograficzny ma charakter transkulturowy a powstałe fotografie są właśnie tą trzecią kulturą. Jest to
bowiem zastosowanie naszego środka
wyrazu, jakim jest fotografia – do zobrazowania odmiennej rzeczywistości
kulturowej przez samych jej członków.
Jednak pojawia się tutaj zagrożenie pewnej epistemologicznej pułapki w postaci
europocentrycznej interpretacji uzyskanego materiału. Bowiem sama koncepcja projektu była ukonstytuowana przez
moje europejskie kategorie poznawcze.
Niebezpieczeństwo błędnego odczytania materiału pojawia się wtedy, kiedy
dochodzi do projekcji naszych środków
wyrazu (aparat fotograficzny) i związanych z nimi nawyków interpretacyjnych
na inną rzeczywistość kulturową. Mimo
to sądzę, że przy świadomości tych problemów metodologicznych i dużej dozie ostrożności, takie eksperymentalne

„starcie” może prowadzić do wytworzenia nowych jakości – wspomnianej
„trzeciej kultury”. zebrany przeze mnie
materiał można mimo wszystko traktować jak wypowiedź fotografujących –
nawet, jeżeli jest to wypowiedź w innym,
nierozpoznanym języku, także tym, który wytworzył się w trakcie spotkania
międzykulturowego. Niepodważalny
bowiem jest fakt, że zarówno inicjatywie przeprowadzenia projektu, jak i aktywności zwrotnej badanych w postaci
wykonania zdjęć, towarzyszyła intencja
interakcji.

OLGA
KNAPIK
studentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jej główne zainteresowania koncentrują
się wokół antropologii zwierząt, antropologii wizualnej i animacji kultury

Zdjęcie 8.1 - jeden z portretów Wasilijka, na którym chłopiec rozpoznał siebie po bluzie

59

Olga Knapik / Cygańskie zdjęcia. Fotografia „naiwna”

Zdjęcie 8.4 - fotografia z psem, autorka: Regina

Zdjęcia 8.2, 8.3 - portrety autorstwa Migela, które zawisły na ścianie; przedstawiające dziadka (zdjęcie 2)
i wujka (zdjęcie 3)
Zdjęcie 8.5 - zdjęcie babci łuskającej orzechy, autorka: Regina
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Zdjęcie 8.6 - zdjęcie domniemanego autorstwa Migela,

Zdjęcie 8.8 - wybrane zdjęcie wykonane według “klucza estetycznego”

które zostało skradzione przez Salamona się przedmiotem kłótni

Zdjęcie 8.7 - wybrane zdjęcie wykonane według “klucza estetycznego”
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Zdjęcie 8.9 - fotografia z banknotem, autorka: Viera
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Zdjęcie 8.10 - zdjęcie na tle domu, autorka: Viera

Zdjęcie 8.12 - przykładowa fotografia o treści wytworzonej; autorka: Małyszka (autoportret)

Zdjęcie 8.11 - przykładowa fotografia o treści wytworzonej; autorka: Regina (portret Rimy)

Zdjęcie 8.13 -przykładowa fotografia o treści wytworzonej; autorka: Greta
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Zdjęcie 8.14 - przykładowa fotografia o treści wytworzonej; autorka: Viera

Zdjęcie 8.15 - przykład sytuacji, kiedy ta sama okoliczność (w tym wypadku: portret Rimy) stanowi
jednocześnie treść wytworzoną (zdjęcie 15, autorstwa Małyszki) oraz treść zastaną
(zdjęcie z prawej, autorstwa Reginy)
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DENKI KAWA
- elektryczna rzeka Rafał Niemczak
Dużo czytałem o kraju kwitnącej
wiśni, nie ograniczając się tylko
do przwodników i reportaży, ale
również sięgając po klasyczne
teksty japońskie 1 jak i różnego rodzaju prace naukowe na
ten temat 2 . Zajmowałem się
pojęciami japońskości, estetyki
i haykio (opuszczone budynki).
Również dużo wiedzy czerpałem ze współczesnych “tekstów”
kultury japońskiej (film, komiks,
muzyka), co w efekcie sprawiło,
że zacząłem uważać iż wiem,
czego się spodziewać po tym
kraju. Nic bardziej mylnego.
Przebywając w Japonii
można poczuć się przytłoczonym zarówno masami ludzkimi,
które ciągle zmierzają w sobie tylko znanym kierunku, jak
i mnogością billboardów, wielkich ekranów i wszechobecnej
muzyki, która zdaje się dobiegać zza każdych drzwi. Ma się
wrażenie, że w Tokio co drugi

budynek ma na sobie świecący
billboard albo wielki ekran promujący jakiś produkt. Zupełnie
jakby wszystko było połączone jednym, potężnym kablem,
przez który płynie cała ta muzyka, całe to światło i cały, niekończący się ruch tego miasta.
Stąd też nazwa, na którą się
zdecydowałem denki kawa –
elektryczna rzeka. I mimo, że
jest to głównie ograniczone do
konkretnych, bardziej popularnych dzielnic (ale nie tylko – jest
to często stosowana polityka
marketingowa), to gdy już się
znajdziesz w takiej przestrzeni
ciężko oderwać wzrok. Mógłbym tutaj, za Rudolfem Otto,
powiedzieć: mysterium tremendum et fascinans3 – to chyba
najbliższe temu, co przeżywałem. W tym miejscu chciałbym
zaznaczyć, że moje doświadczenia są naznaczone pozytywnym
aspektem - mimo, że miejscami
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czułem się przytłoczony, to było
to przytłoczenie pełne ekscytacji i pewnej nowej jakości, innego (co nie znaczy gorszego) typu
przestrzeni miejskiej.
Japonia jest krajem górzystym, o stosunkowo niewielkiej przestrzeni pozwalającej
na budowę. To, w połączeniu
z dużą populacją, sprawia, że
budynki pną się w górę, co tylko
potęguje uczucie przytłoczenia,
a raczej bycia małą częścią rzeki ludzkiej, która płynie ulicami
ukrytymi w cieniu wieżowców.
W takiej przestrzeni ma się
wrażenie, że wyzwaniem staje
się odnalezienie herbatyzmu –
kultu piękna obecnego w życiu
codziennym, o którym pisał badacz japońskiej sztuki, Okakura
Kakuzō, w eseju Księga herbaty4.
I właśnie w taką przestrzeń, pełną wieżowców i ludzi, chcę was
wysłać poprzez zdjęcia. Denki
kawa – elektryczna rzeka.

1 Mowa m.in. o Zeszyty spod poduszki, czyli notatnik osobisty pani
Sei Shōnagon – Sei Shōnagon, czy też
Hōjōko: zapiski z pustelni – Kamo no
Chōmei.
2 Np. E. Pałasz-Rutkowska, Historia stosunków polsko-japońskich
1904-1945, Warszawa 2006; Michael Ashkenazi, Jeanne Jacob, The
Essence of Japanese Cuisine: An Essay
on Food and Culture, Filadelfia 2000;
K. Wilkoszewska, Estetyka Japońska.
Antologia, t. 1, Kraków 2008.
3 R. Otto, Świętość, Warszawa 1999,
s. 17-33.
4 O. Kakuzō, Księga herbaty, Kraków
2004, s. 13.
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Andrzej Malik / I want to believe., czyli o fotografiach UFO

I want to believe
1 Tekst został wygłoszony podczas III Bystrzańskich Warsztatów Atropologicznych
„Ludzkie/nieludzkie”
w roku 2015

2 Zob. W. Michera,
Antydäniken Wydawnictwo G.D., Warszawa
1992.

czyli o fotografiach UFO 1

Andrzej Malik

0
Opowiem dziś o temacie nietypowym
jak na poletko antropologa, ale za to
bardzo mnie ostatnio zajmującym. Otóż
ostatnio częściej niż zwykle oglądam
zdjęcia UFO. Temat nadaje się na wygłoszenie w tym miejscu nie tylko dlatego,
że pensjonat, w którym się znajdujemy,
przypomina atmosferą Twin Peaks czy
niektóre odcinki Z archiwum X - kosmici to najbardziej „nieludzki” temat, jaki
można sobie wyobrazić. Istoty pozaziemskie to „nie ludzie” podniesieni do
potęgi, a mówienie o nich oscyluje wokół znalezienia jakiejś odmiennej perspektywy poza człowiekiem.
Trzeba jeszcze zapewnić, że UFO to
temat jak najbardziej aktualny, wręcz
trwały. O ile w kulturze zaczął istnieć
od roku 1947, kiedy miała miejsce słynna katastrofa w Roswell, to od tego
czasu UFO zaczęto szukać również
w przeszłości i trwa to do dziś- latające
spodki są dostrzegane na hieroglifach,
średniowiecznych malowidłach czy doszukuje się ich w tekście biblijnym. UFO
są widywane do dziś, co można śledzić
na bieżąco na portalu poświęconym
zjawiskom niewyjaśnionym: http://innemedium.pl/, który ma osobny dział
poświęcony wyłącznie UFO i który bardzo często jest aktualizowany.

W pierwszej części referatu będą
mnie interesowały wyłącznie fotografie
UFO. Krążąc wokół tej tematyki można
mówić o mitach w kulturze popularnej
na temat obcych, na przykład o ich domniemanej roli w historii ludzkości - ale
z tym już się rozprawił Wojciech Michera w swoim eseju Antydanikem2. Można
pytać o istnienie latających spodków
III rzeszy albo ugryźć temat, szukając
obrazu obcego w kulturze masowej.
Chciałbym jednak zawęzić to zagadnienie, ponieważ zdjęcia UFO są dla
mnie samym sercem tematu. Są tym,
od czego wszystko się zaczyna, głównym „dowodem”, jedynym skrawkiem
tego, co nieludzkie, który ludzie zdołali
wyrwać. Niezależnie od tego co przedstawiają, zdjęcia te są na tyle niewyraźne, że pytanie o to co na nich jest, to
bardziej sprawą kultury niż percepcji.
Ważne jest to, co ludzie mówią, że widzą, a nie co jest naprawdę na zdjęciu.
Zawsze ktoś odpowiedzialny jest za naciśnięcie spustu, natomiast nie można
dotrzeć do tego, co zobaczył na własne
oczy w momencie naciśnięcia migawki,
a co dopiero jakiego rodzaju fizykalne
zjawisko obserwował. Można natomiast
śledzić dalsze życie powstałej fotografii. Są one poddawane interpretacjom,
oceniana jest ich autentyczność, opraszok kulturowy 5 [3–4] 2016

3 1870 - Mt. Washington, New Hampshire.
This photo is dubbed,
„the oldest UFO photograph ever taken.” This
item was the subject
of bidding at Ebay in
2002, when finally the
photo was purchased
for $385.00 by Samuel
M. Sherman, who was
the president of Independent-International
Pictures Corp. This was
originally a „stereo”
photograph. Certainly
it was difficult to manipulate photos at that
time, and remember,
there were no flying
objects then; at least,
not from this world.
Thanks to a reader, we
now have the original
„stereo” photo.
Źródło:
http://www.
ufocasebook.com/bestufopictures.html

cowywana systematyka statków i ras
kosmitów oraz w jaki sposób działają
ich maszyny. Wszystko to na podstawie
zamazanej plamy na tle nieba, która
mogłaby być wszystkim. Zdjęcia UFO
są podstawą dla budowy współczesnego mitu. Oczywiście istnieją zdjęcia samych istot pozaziemskich, nagrania itp.
jednak jest ich znacznie mniej i w większości uznawane są za fałszywki. Po
drugie chciałbym zawiesić pytania czy
zdjęcia są autentyczne, które są autentyczne i pytanie, czy kosmici istnieją czy
nie. Jeśli trzeba będzie dam wiarę tym,
którzy w nie wierzą, czasem będę bardziej sceptyczny. Jednak moim celem
nie będzie udowodnienie czegokolwiek,
raczej opis samego zjawiska, a konkretniej samych zdjęć. Prawdziwość tych fotografii jest sprawą drugorzędną, niech
zajmą się tym kosmolodzy, czy specjaliście od fotomontażu. Interesuje mnie
punk widzenia ludzi, którzy te zdjęcia
kolekcjonują, oglądają, komentują i stu-

83

diują. Dla nich zdjęcia te są faktycznymi
skrawkami odległej cywilizacji, a więc
jest to dla nich sfera osobliwie rzeczywista - mówiąc terminologią Clifforda
Geertza.
W drugiej części chciałbym spróbować doszukać się w tym fenomenie
czegoś bardziej fundamentalnego - co
znaczy nasze szukanie i widzenie UFO?
Czy nie jest częścią czegoś większego,
co istniało zanim nazwaliśmy to latającymi spodkami?
1
Historia zdjęć ufo sięga znacznie wcześniej niż słynna katastrofa w Roswell. Na
stronie internetowej o adresie: http://
www.ufocasebook.com/bestufopictures.html można znaleźć kolekcję zdjęć
UFO od 1870 roku do 2015. Komentarze do zdjęć pochodzą od administratora tego portalu i będą zamieszczane
w przypisach. Pierwsze zamieszczone
zdjęcie pochodzi z roku 1870.3
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4 1927 - Oregon.
Taken in Cave Junction,
Oregon. There is some
question as to whether
the photo was taken in
‚26 or ‚27, but nonetheless, if this is an authentic photograph it is
incredible. Reportedly
snapped by a volunteer
fireman Be sure to click
to see full size image to
really appreciate the
picture.
Żródło:
http://www.
ufocasebook.com/bestufopictures.html

Nie do końca wiadomo, co przedstawia ta fotografia. Może to być równie
dobrze UFO na tle chmur, jak i mucha
w bitej śmietanie. To zdjęcie jest ważne
przede wszystkim dlatego, że jest stare,
może nawet najstarsze. To jest w nim
ważniejsze niż jakakolwiek dokładność.
Z opisu wynika, jaką drogę przebyło
zdjęcie. Zostało przez kogoś nabyte
za sporą sumę pieniędzy, nie wiadomo, kto je wykonał, ale działa na nie
takie samo prawo jak na inne zdjęcia

latających spodków - im zdjęcie starsze, tym bardziej autentyczne. Panuje
powszechne przekonanie, że starymi
zdjęciami o wiele trudniej było manipulować... co nie jest do końca prawdą.
Pojawiają się też argumenty, że za UFO
na wiekowym zdjęciu nie może zostać
uznany samolot czy satelita, bo nie było
wtedy tego rodzaju maszyn.

Opis sugeruje od razu, że mogłaby to
być lampa, ale nie było wtedy tego
rodzaju urządzeń. Od razu kontrastuje dziwny obiekt z czymś znanym, ale
tylko po to, aby się od tego odciąć. Nie
ma mowy o pomyłce - UFO stanowiące
swego rodzaju punktum nie jest lampą.
A skoro tak, to na zasadzie zero-jedynkowej musi być statkiem kosmicznym.
Znowu obiekt jest czymś zupełnie z innego świata, mimo że jest zaledwie
ciemną plamka na kliszy. Ponownie
relacje obiektu z otoczeniem są prawie
żadne, co jest doskonałą egzemplifikacją tego, co o UFO powiedział Karl
Gustaw Jung „Trudno jest, a nawet nie
można wyrobić sobie o tych obiektach
właściwego wyobrażenia, albowiem nie
zachowują się jak ciała, lecz jak pozbawione ciężaru myśli”6 Faktycznie ich opisywane powietrzne ewolucje sugerują,
że zupełnie nic sobie nie robią z praw
fizyki. Może to być później potencjalnie
ważne w pytaniu, czy koniecznie należy postrzegać UFO jako obiekt fizyczny
i, jeśli się takim nie okaże, zaprzeczać
jego istnienia. Być może jest jeszcze
inna możliwość?

6 C.G. Jung, Nowoczesny mit o rzeczach,
które widuje się na
niebie w: Archetypy
i symbole, Warszawa
1976 s. 237

Drugie zdjęcie pochodzi z roku 19274

7 1967 - Woonsocket,
Rhode Island. A daytime photograph of
a disk-shaped object
was taken in East Woonsocket UFO by contactee Harold Trudel.
The photograph shows
a slightly asymmetric
hubcap-shaped object
with a small dome and
aerial extending from
the bottom.

Kolejny obraz jest bardziej wykadrowany na niezidentyfikowany obiekt:7

To even the untrained
eye it looks like a fake,
more than likely produced by suspending
a model from a string.

Widzimy tutaj kształt spodka w pełnej
krasie. Zrobione przez strażaka zdjęcie
pokazuje coś, co, jak zwykle na tych
zdjęciach, nie ma nic wspólnego z otoczeniem. Obiekt nie wywiera żadnego
wpływu na drzewa, nie jest poruszony,
nie widać też jego cienia. Niezależnie
od tego, co myślimy o autentyczności

tego zdjęcia, obiekt wydaje się jakby
wklejony do fotografii; nie na zasadzie
fotomontażu, ale na zasadzie wyrwy
w spójności obrazu. UFO jest tym, co
w tym obrazie nie gra i być może dlatego tak bardzo przyciąga wzrok.
Dokładnie tak jak na kolejnym obrazie:5
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

Trudel believes he is in
mental contact with
space people, who
send him telepathic
messages as to where
and when they will
appear. A la Adamski,
probably a hoax.
Żródło:
http://www.
ufocasebook.com/bestufopictures2.html
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8 http://innemedium.pl/wiadomosc/
podejrzanie-udanyfilm-uwieczniajacy-ufo
-zrobiono-niedaleko-granicy-usa-meksykiem

9 Pisownia oryginalna.

10 1964 - Oberwesel,
Germany. UFO photographed 8 March 1964
by Harry Haukler, who
was on a train passing
through Oberwesel,
Germany, when he saw
a disc rise into the air
alongside the train.
The photograph shows
a dark whirling below
the disc. A very rare
shape on this unknown
object.

Interesujące jest, że zdjęcie zostało
automatycznie zaklasyfikowane jako
fałszywka - prawdopodobnie model
na sznurku. Prawdopodobnie dlatego,
że jest zbyt wyraźne. Wydawać by się
mogło, że chcemy zobaczyć jak najwyraźniejsze
UFO, aby dowieść jego istnienia.
Chcemy w końcu dowiedzieć się, jaki
ma kształt, gdzie ma silnik, gdzie siedzi
pilot - jednak gdy na zdjęciu wreszcie
można to zobaczyć, zdajemy się nie dowierzać! Mechanizm ten wciąż działa,
co pokazuje całkiem współczesny materiał z portalu innemedium8.
Nagłówek artykułu głosi: Podejrzanie udany film uwieczniający UFO zrobiono niedaleko granicy USA z Meksykiem. To, co w przypadku innego filmu
byłoby zaletą, jest teraz podejrzane.
Komentarz pod tym artykułem autorstwa użytkownika XerXes wpisuje się
w tę osobliwą relację między jakością
materiału a jego autentycznością:
Dokładnie, zbyt ostre nagranie znika z sieci lub ludzie sądzą że to podróbka, zbyt rozpikselizowane
też podróbka ... Aby uwierzyć musieli by zobaczyć
na własne oczy, sam widziałem kilka razy już tego

typu obiekty, z czego jeden z wielu widywanych na
świecie w kształcie cygara który przeleciał na pułapie przeciętnego helikoptera. Było widac sreprną
bryłę obiektu odbijającą zachodzące światło oraz
niebieskie swiatło z tyłu, zapewne silniki. Oraz wydawał szumiąco metaliczny dźwięk. Niestety działo
się to tak szybko, że nie zdążyłem wcale zareagować a jak już bym coś nagrał to była by pikseloza
z powodu słabego aparatu w telefonie i zapewne
tak się dzieje w 90% obserwacji UFO.9

11 Between 1989 and
1990, around 13,500
people claim to have
observed large, silent,
low-flying black triangles in the skies above
Belgium, with 2,600
written statements on
file about what they
had seen.
Żródło:
http://www.
ufocasebook.com/bestufopictures5.html

Wydaje się, że ten obrazek jest w jakiś sposób ważny dla tego, co chcę powiedzieć o tych zdjęciach. Możemy dostrzec wyraźny zarys obiektu, ale nic
poza tym. Rozpoznajemy UFO, ale jakiekolwiek szczegóły jego budowy pozostają dla nas tajemnicą, grą wyobraźni.
Moim zdaniem dobre zdjęcie spodka
musi być czymś pomiędzy tym, co widać

(czego nie może być zbyt dużo), a tym,
czego nie widać i tutaj też nie można
przesadzić. Musi istnieć dobre wyważenie tych dwóch elementów - widzialnego i niewidzialnego. Tego, co widzimy
i tego, czego się musimy domyślać.
Przejdę teraz do zupełnie nowych
zdjęć, ponieważ UFO bynajmniej nie
przestało się ukazywać.11

Według fragmentu przytoczonego
w ostatnim przypisie, obserwacje trójkątnych UFO przypominały masową
histerię. Jednak samo zdjęcie, oraz inne
z całej serii, wydają się działać podobnie
jak poprzednie fotografie12 . Bardzo sugestywny kształt i jeszcze bardziej sugestywne płomienie. Nic więcej nie widać,
ale to, co widać w zupełności wystarcza.
W tych obrazach, których w sieci można znaleźć co najmniej kilka. Znowu

widać bardzo mało, ale wystarczająco.
To są trójkątne plamy, nawet nie wiadomo czy na niebie, z jasnymi plamami
w rogach i na środku, jednak swoją sugestywnością biją na głowę większość
innych fotografii UFO. Być może chodzi
o kąt zrobienia zdjęcia, który sugeruje
patrzenie w górę z dołu, więc podległość widza wobec obiektu? Nierzadko
poruszone zdjęcia sugerują pośpiech,
wręcz panikę tego, kto je robił. Wresz-

Autor komentarza sugeruje wprawdzie,
że nie ma różnicy między dokładnym
a niedokładnym zdjęciem. Ale potem
mówi, że sam widział UFO i oczywiście,
gdyby udało mu się sięgnąć do aparatu,
to byłoby rozmazane. Latający spodek
musi być niedokładnie uwieczniony,
jeśli ma być brany na poważnie. Jest
jakiś element tajemnicy, który musi istnieć w tym zdjęciu = jeśli zbyt dużo jest
pokazane, magia ginie. Jest tak, jakby
ludzie chcieli być trzymani w niepewności, woleli doszukiwać się w ziarnie
nieistniejących silników, zaworów i kabin, zamiast zobaczyć je na wyraźnym
zdjęciu.
Dlatego też największe sensacje budzą zdjęcia niewyraźne:10

Żródło:
http://www.ufocasebook.com/bestufopictures2.html

12 Inne bardzo interesujące zdjęcie można
znaleźć na stronie:
http://www.ghosttheory.com/2011/07/27/
belgian-ufo-photo-a
-hoax
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13 Controversial
Photo of UFO Taken
in Canada

cie zapalone silniki są tutaj jakimś wyznacznikiem aktywności obiektu, który
może coś zrobić -może w myśl miejskiej
legendy pochwycić nieszczęśnika w an-

ty-grawitacyjny promień i porwać go do
statku, aby wszczepić mu chip ?
Na kolejnym zdjęciu wyraźnie widać
zbyt wiele:13

I could not detect
anything that stood
out as a fake... (www.
ufostalker.com)
Osnaburgh, Ontario,
Canada - 08-02-15 (Editor’s Note: We need
much more information on this particular
photo. I suppose
there is something on
Facebook, but I am not
going to hunt it down
without a source. The
photograph itself is
quite compelling, but
these days you never
know for sure.

15 Po polsku skrót
UFO (unidentified
flying object) tłumaczony jest w tym
artykule jako NOL
(niezidentyfikowany
obiekt latający)

Źródło
http://www.
ufocasebook.com/bestufopictures18.html

14 2011 - Ohio - 06-2011 - Around 6 to 7 PM
on June 20, 2011, I was
taking photos of the
pretty cloud formations
on the deck of my cousin’s home. Suddenly,
I became aware of an
object flying from west
didn’t seem to have the
same reflection.

W przypadku UFO wątpię, żeby chodziło tylko o to, że oko wyczuwa podróbki.
Przecież nie wiemy jak wyglądają pojazdy obcych, więc skąd moglibyśmy wiedzieć, że coś jest fałszywe? Ciekawym
pytaniem jest, czy ekstremalnie drama-

tyczna błyskawica na zdjęciu działa na
korzyść autentyczności, czy może wytwarza teatralne wrażenie, które potęguje sztuczność?
Na koniec tego przeglądu chciałbym
pokazać UFO o nieco innym kształcie:14

Żródło:
http://www.
ufocasebook.com/bestufopictures14.html

W tym miejscu mógłbym pokusić się
o jakaś typizację. Na pewno UFO przybiera najróżniejsze kształty, najczęściej cylindryczne, eliptyczne, kuliste
lub formę cygara, rzadziej trójkąty. Są
też wyjątki o bardzo dziwnych kształtach jak bąki romby czy wielościany. Zmienia się również obraz statku
obcych, jeśli prześledzimy chociażby
filmy science-fiction. Nie rozstrzygam
jednak, czy obraz zmienia się za sprawą zjawisk, czy postrzegamy zjawiska
inaczej za sprawą naszego zmiennego
obrazu! Starsze UFO, które pokazywałem, przywodzą na myśl ikoniczny design statku z filmów takich jak Żandarm
i kosmici, Zakazana planeta itd. Z kolei
te nowsze wydają się bardziej opływowe i minimalistyczne. Nie zawsze też są
szare, chociaż szarość UFO jest bardzo
trwałą cechą tego obrazu, chociaż wynika głównie z tego że pojawiało się na
monochromatycznej fotografii. Współcześnie na powierzchni UFO częściej
widać elementy nowoczesnej techniki.
Patrząc na te wszystkie zdjęcia, ma się
wrażenie jakby od jakiegoś czasu obiekty latające o nieznanym pochodzeniu
stały się bardzo różnorodne. Z jakiegoś powodu zniknął ikoniczny kształt
spodka, chociaż pojawia się on nadal
na fotografiach. Oczywiście można
prześledzić zmianę wizerunku w kulturze popularnej, ale może ciekawsze by
było poszukanie prawidłowości między
zdjęciami UFO a wizerunkami w filmach tego wątku nie będę jednak poruszał,
bo wymaga to o wiele bardziej metodycznej, żmudnej analizy. Może dałoby
się sprawdzić, czy zmiany pochodzą od
zdjęć UFO? A może od wyobraźni filmowców, za którą nie wiedzieć czemu
idą fotografie?
2
Co w takim razie począć z tym fenomenem? Czy da się o tym powiedzieć co-
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kolwiek, poza prostymi stwierdzeniami
w stylu fałszywka albo autentyk, które
implikują osąd o istnieniu bądź nieistnieniu UFO?
Aby spojrzeć na ten fenomen antropologicznie odwołam się do antropologii obrazu i do psychologii głębi. Zacznę
od rozważania Carla Gustava Junga
o latających spodkach. Pisał o nich
w eseju Nowoczesny mit o rzeczach
które widuje się na niebie. Chce w nim
zawiesić pytanie o istnienie UFO15 (aczkolwiek jest sceptyczny), ale pragnie
je opisać nie jako fizyczny, ale jako
psychiczny fenomen. Ten opis, jak się
później okaże, może być bardzo bliski
spojrzeniu antropologicznemu. Jung
stwierdził, że talerze widywane na niebie są symbolami i należy je interpretować jak marzenia senne ze względu
na ich „niefizyczność”, która bierze się
z ich całkowitego zaprzeczania prawom
fizyki. Przytoczony wcześniej cytat [...]
albowiem nie zachowują się jak ciała,
lecz jak pozbawione ciężaru myśli” zawiera ciekawą intuicję. UFO są czymś
w rodzaju projekcji nieświadomości, rodzajem wizji (celowo nie użył słowa halucynacja, aby uniknąć pejoratywnych
skojarzeń), które mają bardzo konkretny
powód i nieprzypadkowy wygląd. Otóż
czasy gorączki UFO Jung łączy z zimną
wojną, przeludnieniem i ogólnym stanem niepewności w której znajdowała
się ludzkość. Po wyniszczającej wojnie nie są pewni swojej natury, pełni
obaw, że wybuchnie kolejny konflikt.
Psycholog stawia tezę, że wizja pojawia
się jako wymarzona interwencja z nieba, jako coś, co ma przynosić nadzieję.
Używając terminologii psychologicznej
znajdujemy się jako gatunek w afektywnym napięciu, które, jeśli jest na tyle poważne i długotrwałe (długoletni wyścig
zbrojeń), powoduje objawy podobne do
dysocjacji występującej przy chorobach
psychicznych. Fakt, że przypadki widze-
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16 C.G. Jung, Nowoczesny mit... s. 254

17 Tamże, s. 252

18 M. Blanchot, w: H.
Belting, Transparencja
medium. Obraz fotograficzny w: Antropologia Obrazu, Kraków
2002, s . 255.

nia latających talerzy zwykle zdarzają
się osobom niezainteresowanym, działa
na korzyść tej teorii, ponieważ te osoby
mają większą tendencję, żeby pewne
treści (niezgodne z ich światopoglądem)
zwyczajnie odrzucać lub tłumić. Treści
te według psychoanalitycznej mechaniki muszą gdzieś znaleźć ujście, ukazując
się w postaci wizji. Sama treść widzenia
nie jest również przypadkowa - Jung
uogólnia UFO, mówiąc, że pojawiają się
w formach kulistych, rzadziej cygara
lub cylindra. Koło to jeden z podstawowych obrazów archetypicznych, symbol
całości, badacz przywołuje tutaj często analizowaną przez niego mandalę. Malowany lub sypany z piasku krąg
ma w tradycji indyjskiej moc zarówno
ochraniającą, jak i poznawczą. Rysując
mandalę, uświadamiany sobie treści
naszej psychiki, ponieważ mandala jest
kolistym symbolem pełni, a mówiąc
żargonem psychologii głębi, jest symbolem jaźni, czyli całości procesów psychicznych - zarówno świadomych, jak
i nieświadomych. Koło jest symbolem
indywiduacji, a więc integracji przez
człowieka wszystkich aspektów jego
psychiki.
„Są to imponujące zjawiska wyrażające całość, ich
prosta okrągłość reprezentuje właśnie ów archetyp,
który zgodnie z doświadczeniem odgrywa główna
rolę w połączeniu pozornie nie dających się pogodzić przeciwieństw i dlatego też jako kompensacja
najlepiej odpowiada rozdarciu panującemu w naszych czasach. ”16

Funkcje uzasadniania boskiej interwencji pełniła kiedyś religia, tylko że człowiekowi współczesnemu o wiele łatwiej
jest uwierzyć w mit techniczny o obcym
statku, dlatego to właśnie pod tą postacią ukazuje się archetyp.
„W tym wypadku należy je uznać za symbole przedstawiające w obrazowej formie jakąś myśl, która nie

może być przedmiotem świadomości a w nieświadomości istnieje tylko potencjalnie w formie nieobrazowej i dopiero przez proces uświadomienia
przybiera formę obrazową”17

W tym miejscu Jung wprowadza pojęcia obrazu, które chciałbym rozwinąć,
wzbogacając jego rozumienie tego
terminu. Porzucając to, co jest w nieuświadomionej nieświadomości, bo nie
jestem psychologiem obraz rozumiem
jako pewną stałą i uwspólnioną treść.
W tym sensie UFO jest formą obrazu,
który można zobaczyć w całej historii
człowieka. Nie należy się śmiać z poszukiwaczy starożytnego UFO - warto podążać ich tropem, kiedy na malowidłach
średniowiecznych widzą spodki, a na
hieroglifach i starożytnych rzeźbach
niebiańskie istoty w swoich wehikułach.
Są też tacy, którzy w księdze Ezechiela
w opisie zstąpienia tronu Jahwe widzą
bliskie spotkanie trzeciego stopnia.
Można tym pomysłom wytykać jak
Wojciech Michera w książce Antydaniken ignorancję, wykazać, że się mylą.
Można też pochylić się i zobaczyć, że są
oni na tropie pewnego obrazu w sensie
wypracowanym przez Hansa Beltinga, czyli pewnej mentalnej struktury,
bardzo mętnej i nieokreślonej, dopóki
nie wcieli się ona w jakieś medium: [...]
istota obrazu polega na byciu ukrytym
a przecież jawnym polega na owej obecności-nieobecności, która konstytuuje
pokusę i fascynacje właściwe syrenom18.
Kiedy obraz, którego manifestacją jest
dziś UFO (ale którego samego w sobie
nie potrafię nazwać) wciela się w fotografię, film, malowidło czy posąg (przykłady medium) budzi bardzo podobne
odczucia fascynacji. Cytując Beltinga,
Obrazy są nomadami mediów – a więc
czekają niejako ukryte aby się ujawnić.
W społeczeństwach tradycyjnych obraz/archetyp ujawniał się jako bóg Jahwe na swym tronie strzeżonym przez
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

19 http://www.shortlist.com/news/millennium-falcon-found-on
-bed-of-baltic-sea

cherubinów, albo bóg Słońce, którego
kult w Egipcie wprowadził faraon Echnaton, lub jakiś inny gość z nieba, które
według mitologicznych wizji było gęsto
zaludnione nadprzyrodzonymi istotami.
W tym przypadku medium było malowidło, rzeźba czy hieroglif. Kiedy na
dnie morza bałtyckiego sonar wykrył
dziwny kształt wykonany z twardego
i gładkiego materiału, od razu zauważono, że wygląda jak Sokół Millenium19.
Skoro tak, to można w tych medialnych
manifestacjach szukać obrazu nieba,
bóstwa, pełni, mocy, ale zawsze będzie
on fascynował i, co szczególnie ważne,
na zdjęciach zawsze będzie budził pokusę, żeby go odkryć w całości. Belting
pisze, odnosząc się do fotografii dziennikarskiej:

sko-pomorskim ufolodzy rozbili sobie
obóz, z którego dzień i noc monitorują
niebo.
Wszystko po to żeby upolować kosmitów, albo wręcz upolować boskość,
która w naszej technicznej cywilizacji
musiała przybrać postać maszyny, jednak dalej jest tym samym powodem,
dla którego kierowaliśmy, kierujemy
i będziemy kierować wzrok ku niebu.
Dokładnie tak, jak robią to ludzie żyjący
po nas w Prometeuszu Ridleya Scotta,
którzy zasugerowani jaskiniowym malowidłem wyruszyli w przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu źródeł rodzaju
ludzkiego.

Niecierpliwość cechująca nigdy niespełnione i stale

1. C.G. Jung, Archetypy i symbole,
Warszawa 1976
2. H. Belting, Antropologia Obrazu,
Kraków 2002

odpierane spojrzenie na świat, a mówiąc inaczej –
polowanie na prawdziwy obraz, którego dotąd
jeszcze nikt nie widział, napędzało sławnych reporterów obrazowych, którzy używali aparatu fotogra20 Tamże, s. 274
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ficznego jak broni, by upolować swoje motywy.20

Online:

Być może dlatego zdjęcia UFO tak nas
fascynują. Obiecują zajrzenie do samego obrazu, do źródła, które jest dla nas
nieuchwytne, dlatego są kolekcjonowane, komentowane i przede wszystkim
wykonywane. Jak zostało pokazane
w filmie Na niebie na ziemi Macieja Cuske w miejscowości Wylatowo w kujaw-

1. http://www.ufocasebook.com/
bestufopictures.html
2. http://innemedium.pl/,
3. http://www.shortlist.com/news/
millennium-falcon-found-on-bedof-baltic-sea
4. http://www.ghosttheory.com/2011/
07/27/belgian-ufo-photo-a-hoax
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Nieprzezroczysta przezroczystość

tle czyste i pełne, że zdawało się mieć odsłonięte

według Marka Bieńczyka

czać wzrok ku jeszcze głębszej czystości. Drzemała

wnętrze; przez swą odkrytą powierzchnię przepuszwięc przez długie lata, niekiedy podsyłała skrycie
pragnienie samotności, ciszy, nieobecności, była
wizualna projekcją życia, jego nieodkopaną protoewangelią, aż wreszcie wybuchła w pełni swej na-

Kamila Biedrońska

zwy, przezroczystość, transparence, transparencia,
jako motyw, prawda i iluzja, jako hobby egzystencji,

P

atrząc na stan współczesnej
humanistyki, wydaje się, że
każde słowo/kategoria zostało przez nią przepracowane.
Zwierciadło przestało być zwykłym
obiektem, stając się metaforą ludzkości. Podobnie ma się rzecz ze słowem „obraz”, które zostało wciągnięte
w różne dyskursy: od malarskiego, po
obraz mentalny. Czy jest jakaś nowa
kategoria, która mogłaby wejść do humanistyki i przysłowiowo „namieszać”?
Odpowiedź można odnaleźć w Przezroczystości Marka Bieńczyka. Słowo to
zadomowiło się w naszym codziennym
języku. W konsekwencji nie dziwi nas
jego wieloznaczność. Warto wyabstrahować je z naszej wyobraźni i uczynić
na chwilę antropologicznym obcym, co
chciałabym uczynić na modłę Bieńczyka. Autor przysłowiowo otwiera nam
oczy, sprawia, że dobrze zadomowione słowo, staje się dla nas nieznane.
Wyjmujemy je z codziennego świata
i przystępujemy do oględzin ze wszystkich stron. Dzięki temu przezroczystość
może odkryć jakąś część swoich znaczeń i zostać użyta na nową modłę.
Bieńczyk napisał swoją książkę
z erudycją, co dla czytelnika oznacza kilka rzeczy. Dzięki naładowaniu różnymi
kontekstami Przezroczystość czyta się
powoli. Po drugie, podczas lektury narasta frustracja, kiedy już kolejne nazwisko, wymienione przez autora, nic nie
mówi. Zbiór esejów o przejrzystości jest

uchwytna poręcz, o którą można oprzeć własne istnienie, a nawet próbować wsypać je w tekst.”1

także książką, która mogłaby stanowić
krótkie vademecum o tym pojęciu w różnych dziedzinach: filozofii, architekturze,
czy szeroko pojętej humanistyce. Bieńczyk odnosi kategorię przezroczystości
do wszystkich dziedzin życia: filozofii,
poezji, architektury, gospodarki, polityki, itd. Przezroczystość może dotyczyć
wszystkiego, a kategoria ta staje się
niezwykle płynna i pojemna, co więcej
można ją uznać za rodzaj kategorii antropologicznej. Ludzie jednym słowem,
są w stanie wyjaśnić konflikty, opisać
sytuację swoją tudzież jakieś zbiorowości oraz pewne zjawiska.
Kategorią przezroczystości zajmowano się w przeszłości. Dosłownie odnosił się do niej Jan Jakub Rousseau,
ale rozważania o przejrzystości można odnaleźć także w architekturze, za
sprawą Glasarchitektur. Przezroczystość otacza nas także jako tlen, ale też
w postaci naszej wyobraźni. Wydaje
się, że poświęcono jej dużo uwagi, ale
brakowało spojrzenia holistycznego,
próbującego zamknąć wiele definicji
w jednej książce oraz refleksji, co owa
wieloznaczność oznacza:
„Dlaczego przezroczystość, przejrzystość, transparence, transparencia? (...) czyż to nie ona była
pierwszym zapamiętanym obrazem życia, ikoną
bądź krzyżem na drogę? Pierwszy obraz: pusty, poranny, jasny pokój z ogromną plamą słońca, żółtym
kwadratem na ścianie. Powietrze tak rozświetlone,
z rozedrganymi drobinami pyłu, tak w tym świe-
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1 M. Bieńczyk, Przezroczystość, Kraków
2007, s. 20.

Książka Bieńczyka inspiruje do indywidualnego zastanowienia się, czym
jest przezroczystość. Kiedy zaczynamy
dostrzegać lub myśleć o przejrzystości,
okazuje się, że każdy z nas odnajduje miejsca i przestrzenie, w których ta
kategoria jest mu najbliższa. Kategoria przezroczystości przestaje nam być
obojętna i nabiera konotacji zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych.
“Przezroczysty” to chytry przymiotnik, ponieważ posiada wiele, trochę wykluczających się synonimów. Z jednej
strony utożsamiam go z niewidzialnym,
a z drugiej z powszechnym, czystym,
szczerym, zrozumiałym dla wszystkich,
bezbarwnym, nijakim, szklany. Wszystkie wymienione wyżej słowa nie tworzą
spójnej definicji słowa. Z pomocą nie
przychodzi również Słownik Języka
Polskiego:
przezroczysty, przeźroczysty
1.«przepuszczający promienie świetlne»
2.«prześwitujący, ażurowy»
3.«delikatny, bladawy»

Synonimem zdaje się być słowo “przejrzysty”, które, podobnie jak poprzednie,
nie posiada jednej definicji. Już sama
nazwa, bo czy mówi się “przezroczysty” czy “przeźroczysty”? To nie tylko
zmiana jednej literki. Wykorzystywanie
dwóch zapisów pozwala na multiplikowanie znaczeń słowa. Słownik porusza
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kwestię przezroczystości w kategoriach
fizycznych, pozostając całkowicie obojętnym na zakotwiczenia słowa w życiu
codziennym.
Autor swoją przygodę ze słowem
rozpoczyna niejako od zabawy, starając
się rozebrać słowo na kawałki. Wyciąga
z niego “oczy”, “czystość”, “przeźrocza”, a na myśl przychodzi mi jeszcze
“oczywistość”. Na tym etapie można
powiedzieć: coś, co jest przezroczyste,
jest jednoznaczne (oczywistość), szczere (czystość), związane z wizualnością
(oczy, przeźrocza). Być może tylko te
wyżej wymienione cechy, z pola myśli
potocznej, sprawiły, że przeróżni ludzie
na przestrzeni wieków inspirowali się
przejrzystością.
Postanowiłam skupić się na elementach książki, które z jakiegoś względu były mi najbliższe. Tekst Bieńczyka
oraz jego przykłady, traktuję jako bazę,
pewien wstęp, przyczynek do dalszych
rozważań. Bo przecież wokół mnie
znajduje się przejrzyste przedmioty:
przezroczysta kosmetyczka - dlaczego
właśnie taką wybrał mi ktoś na prezent? Tlen, powietrze, atmosfera - są
niewidzialne, przezroczyste. Szał ekranów, poczynając od komputerowego,
poprzez telefon do tabletu, kończąc na
najbardziej tradycyjnym: oknie dziewiątego piętra, z którego dostrzegam
znikające w oddali budynki okolicy Nowej Huty. Uświadomiłam także sobie,
że przezroczystość towarzyszy mi od
dziecka, kiedy najlepszą zabawką była
fantazja. Wyobrażałam sobie, że śpiewam na scenie, podczas gdy przestrzeń
wokół mnie była taka sama jak zwykle.
Przezroczyste powietrze, w którym wymachiwało się niewidzialną gitarą. Vademecum Przezroczystości Bieńczyka
mogłoby zostać wzbogacone kolejnymi
tomami, napisanymi przez wielu ludzi.
Przezroczystość od razu kojarzy mi
się z ekranem, kalką, którą na coś na-
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2 C. Geertz, Myśl
potoczna jako system
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3 H. Foster, Powrót
Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku,
Kraków 2012.

kładamy. Z jednej strony można przez
to rozumieć stereotypy albo klisze, które każdy z nas posiada. Dzięki danej
kulturze, tradycji często postrzegamy
rzeczy w pewien określony sposób.
Kalki te są dla nas niewidzialne, ponieważ dotyczą Geertzowskiego porządku
oczywistości, myśli zdroworozsądkowej2 . Wyżej wymieniona sfera pozostaje dla nas niewidzialna, przeźroczysta,
a to jednak dzięki niej budujemy pewne sądy. Obszar kultury kieruje naszymi
działaniami, rozmawiamy o niej, ale nie
możemy jej dotknąć ani zwizualizować.
Kultura to w tym ujęciu przezroczysta
sfera nieświadomego, która niejako
nami kieruje.
Ekran zajmował także filozofów,
z pośród których warto wymienić Jaquesa Lacana, który uwzględnił go w swojej teorii widzenia. Według francuskiego
myśliciela, zanim na coś popatrzymy,
musimy nałożyć pewną kliszę, pewien
ekran. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie
wybronić się od tego, że obiekt także
patrzy na nas. Ekran to coś co pośredniczy między obrazem a spojrzeniem.
Ekran, podobnie jak słowo przezroczystość, może mieć różne konotacje: zarówno pozytywne i negatywne.
W najprostszym rozumieniu kojarzy się
z komputerem, telewizorem, telefonem.
Jest to przezroczysta płytka, dzięki której możemy oglądać cały świat. Warto
tutaj zaznaczyć, jak zmienił się pierwotny sens tego słowa. Ekran z francuskiego znaczy „zasłona” (écran), a przykładem są parawany, które stawiamy na
plaży. W dzisiejszych czasach słowo to
zmieniło swoje znaczenie, przenosząc
swój ciężar raczej na pokazywanie niż
zasłanianie, na przezroczystość. Mało
kto zdaje sobie sprawę, jak owo przejrzyste urządzenie zawładnęło światem.
Abstrahując od możliwości oglądania
każdego zakątku globu w jednej chwili, tablet oferuje nam aplikacje, które

pozwalają ujrzeć świat wokół nas na
nowo, dostrzegając to, co zwykle jest
przezroczyste: jakie jest ciśnienie w danym miejscu, temperatura, wilgotność,
stężenie pyłów. W tym kontekście, przeciwnie do uspokajających kalek sposobu myślenia, taka przezroczystość
wprawia nas w lęk. Chcemy zobaczyć
coś niewidzialnego, przezroczystego
wokół nas. Co więcej, coś co jest niewidzialne, wzbudza w nas niepokój, dopóki tego nie zobaczymy.
Truizmem jest pisanie o negatywnym wpływie jaki mają na nas przedmioty elektroniczne. W kontekście tej
pracy warto jednak przytoczyć małą
obserwację. Otóż każdego dnia jadę
tramwajem, przynajmniej dwa razy. Za
każdym razem około 40% z pasażerów,
bez względu na wiek, siedząc wpatruje
się w ekrany tabletów czy komórek. Ta
przezroczysta powłoka dostarcza im
widocznie tak wiele radości i zajęcia,
że realny świat przegrywa z tym wykreowanym przez przezroczysty ekran.
Jednak to nie jest wszystko.
Tablet można rozumieć jako fuzję
okna i dotyku, za wirtualnym oknem
otwiera się nam większa rzeczywistość.
Według Hala Fostera: Ekran zatem
chwyta spojrzenie, które, pulsuje, mieni
się i rozprzestrzenia ujarzmiając je w formie obrazu.”3 Niewidzialna powłoka
tabletu sprawuje władzę nad obrazem
świata, ponieważ wstawia go w pewne
ramy. W ten sposób urządzenie to jest
nadrzędne nad ludźmi. Oglądający staje się bierny wobec tego co ogląda. Podobne zastosowanie ma telewizor, tablet jednak poprzez swoją ruchomość,
to coś bardziej zaawansowanego, co
można zawsze zabrać ze sobą. Dzięki
niemu człowiek odcina się od świata,
nie tylko przed telewizorem, ale w każdej chwili. W tym kontekście przejrzystość stanowi pewien klosz, zasłonę.
Przejrzysty ekran stwarza barierę mięszok kulturowy 5 [3–4] 2016

4 M. Bieńczyk, Przezroczystość, Kraków
2007, s. 26.

5 M. Bieńczyk, Przezroczystość, Kraków
2007, s. 28.

dzy nami, a światem niewirtualnym.
Z drugiej strony tablet otwiera na inny
świat, który można nazwać „globalnym”: umożliwia szybkie przyswajanie
informacji z całego świata.
Przezroczystość porusza mnie także
w kontekście Internetu. Myślę, że użytkowników tego medium, można nazwać przejrzystymi. W tym kontekście
słowo to nabiera charakteru kategorii,
opisu jakieś grupy. W Internecie często
nie dostrzegamy ludzi, ponieważ ich nie
widzimy, sprowadzają się oni dla nas do
komentarzy, których język jest stypizowany. Opinie wyrażone na portalach
społecznościowych zwykle są niezwykle podobne. Z tego względu patrząc na
jakiś temat, z łatwością przewidujemy
odpowiedzi. W słowie pisanym umykają
cechy indywidualne każdego człowieka,
a użytkownicy Internetu stają się przezroczyści.
Według mnie przezroczystość niejako instynktownie wiąże się ze szkłem.
Materiał ten może być wizualizacją
przejrzystości. Podobnie jak ona ma
wiele konotacji, zarówno w kulturze, jak
i w myśleniu potocznym. Szkło stało się
jednym z ulubionych,, tworzyw w architekturze. Przykładów jest wiele: gmach
Kunsthausu projektu Petera Cooka
i Colina Fouriera, szklane bańki oranżerii Nicolasa Grimshawa, czy szklany
wieżowiec Swiss Re projektu Normana Fostera. W moim przypadku przykład znajduje się tuż za rogiem. Nowo
wybudowane Centrum Kongresowe
w Krakowie również zasadza się na idei
przezroczystości, która realizowana
jest poprzez zastosowanie szkła.
Temu zagadnieniu przygląda się także Bieńczyk, u którego kilka akapitów
jest “krótką historią metafory szkła”.
I tak w XVII wieku wyobrażenie szkła
było negatywne: kojarzono je z kruchością i marnością istnienia. Kartezjusz
utożsamiał je z melancholikami, którzy
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pod wpływem waporów z czarnej żółci
wyobrażają sobie, że “są dzbanami bądź
mają szklane ciało”. 4 Przezroczystość
w owym okresie kojarzono także z panującym wszędzie motywem vanitas.
W XVIII wieku zaczęto ją rozumieć pozytywnie. Uczeni powiązali ją z czystością i jawnością. Widać to u Rousseau,
u którego wyobrażenie szklistości ciała
jest dobroczynne, a nie kruche i złowieszcze. Filozof napisał: Moje serce jest
przezroczyste niby kryształ. Przejrzystością był dla niego stan psychofizyczny.
Według Bieńczyka przezroczystość Rousseau jest całkowita, absolutna, i jak
każdy Russowski ideał, pierwotna, i mityczna, dana od początku.5. To skumulowanie znaczeń metafory szkła w epoce,
idzie w parze z konstruowaniem pierwszych szklanych budynków.
Szkło, zanim stało się budulcem,
pełniło funkcję nośnika znaczeń. Przykładem witraże w gotyckich i katedrach,
gdzie tworzywo to kreuje atmosferę tajemniczości i sacrum. Marzenie o szklanym budynku trwa, a zostaje w części
zrealizowane w 1851 roku przez Josepha Paxtona, który zaprojektował Crystal Palace. Realizacja ta stała się manifestem nowej, rodzącej się architektury
czasów nowoczesnych. Prawie sto lat
później, Mies van der Rohe oraz Philip
Johnson tworzą swoje słynne szklane
domy: ten pierwszy zaprojektował Dom
Pani Fansworth w Fox River (1945-1950),
a drugi Szklany Dom w New Canaan
(1949). Za sprawą prac wymienionych
architektów oraz modernizmu, szkło
stało się obok betonu głównym materiałem stylu międzynarodowego. Ciekawe słowa można odnaleźć w Glasarchitektur Paula Scheerbarta:
“Nasza kultura jest w pewnym stopniu produktem
naszej architektury. Jeśli chcemy kulturę ponieść
na wyższy poziom, musimy zmienić naszą architekturę. (…) To jednak możemy tylko przez wpro-
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wadzenie szklanej architektury, która wpuszcza
światło słońca, księżyca i gwiazd nie tylko przez
parę okien – lecz przez możliwie wiele ścian, które
6 P. Scheerbat, Glasarchitektur. Berlin 1914,
za H. Grzeszczuk-Brendel [w:] Szklane domy
a szklana architektura,
dostępny online:
http://www.staff.amu.
edu.pl/~comparis/attachments/article/176/
Porownania%20
9_01-03.pdf dostęp
[25.02.2015]

7 M. Bieńczyk, Przezroczystość, Kraków
2007, s. 129.
8 W. Benjamin, The Arcades Project, przeł. H.
Eiland, K. McLaughlin,
Cambridge–London
1999, s. 447.
9 M. Bieńczyk, Przezroczystość, Kraków
2007, s. 127.
10 M. Bieńczyk, Przezroczystość, Kraków
2007, s. 131-132.

są w całości ze szkła – z kolorowych szkieł.”6

Słynne zdanie Ludwiga Miesa van
der Rohe Mniej znaczy więcej zdaje się
tłumaczyć czemu szkło pociągało architektów. W przypadku Miesa jednym
z jego głównych celów było osiągnięcie
elegancji poprzez minimalizm. Szkło
samo w sobie nie implikuje znaczeń
kolorystycznych, czy fakturowych.
W swojej naturze jest gładkie i „bez
właściwości”. Budynki ze szkła zaczęły
być w pewnym momencie symbolem
nowoczesności. Pierwszy budynek,
zbudowany w całości z tego tworzywa,
to symboliczne otwarcie na świat, ale
też otwarcie świata na wnętrze. Użycie szkła przekształciło także widzenie
nowoczesnego miasta, w którym szkło
zdominowało codzienny krajobraz,
wkradając się na wystawy sklepów, pasaże i panoramiczne okna.
Tytuł pracy Waltera Benjamina Pasaże nawiązuje do szkła: były to przejścia na poziomie chodnika, łączące budynki, ulice, często przykryte szklanym
dachem. Dzieło prawdopodobnie miało
się składać z pięciu lub sześciu rozdziałów, w których Benjamin zawarłby liczne cytaty, wycinki i fragmenty opatrzone jego rozważaniami teoretycznymi.
Materiały dotyczyły pasaży paryskich,
ulic, mody, reklamy, oświetlenia, flâneura, kolei, giełdy, gospodarki, nudy itp. Co
ciekawe, szkło według Benjaminy pozbawione było aury7. Aurę zaś Benjamin
definiował jako przejaw dali, bez względu na to, jak blisko dana rzecz może się
znajdować8. Aura to swoista pajęczyna
utkana z wyjątkowości czasu i miejsca.
W perspektywie Benjaminowskiej szkło
można utożsamić z nowymi czasami,
gdzie wszystko ulega utowaroweniu.
Poprzez swoją przezroczystość materiał

ten nie może być tajemniczy. Tworzywo
to nie staje się dla nas odległe, w sensie
mentalnym: nie jesteśmy w stanie nabrać do niego dystansu i kompletować,
ponieważ nie leży to w jego naturze.
Tworzywo to ma być przezroczyste, jasne i oczywiste. Przezroczystość w tym
wypadku definiowałby , przymus jednowymiarowości.
Z drugiej strony Benajamina zainteresowało także, o czym wspomina
Bieńczyk, Szklane Miasto Paula Scheerbarta. Autor Pasaży o szkle mówił w następujący sposób: mieszkać w szklanym
domu jest cnotą rewolucyjną9. Podział
na prywatne i publiczne przestał istnieć. Zgodnie z duchem rewolucyjnym
(a warto przypomnieć, że Benjamin
sam był marksistą i często z zachwytem spoglądał w stronę Wschodu), kolektywistyczne postulaty socjalistów
opierały się na przerzucenie prymatu
z jednostki na zbiorowość. Dla Marksa kluczowym momentem w przejściu
z kapitalizmu do socjalizmu było “uspołecznienie środków produkcji”. Celebrowanie swojej prywatności było uważane za cechę burżuazyjną. Każda sfera
życia miała zostać uspołeczniona, upubliczniona, przejrzysta dla wszystkich.
Nazwisko Benajmina kojarzone
jest także z melancholi. To samo robi
Bieńczyk, po trochę w Przezroczystości, a szerzej temu zjawisku przygląda
się w swojej książce Melancholia. O tych,
co nigdy nie odnajdą straty. Według
Bieńczyka przezroczystość w równym
stopniu mogła zostać wymyślona przez
melancholików, ponieważ patrzenie
przez szybę ucieleśnia modelowo melancholijną kondycję, w której “widzieć i nie
mieć” przewodzą innym, gorszym czasownikom: nie chieć, odchodzić, zamierać.10 Niejako naturalnym krajobrazem
melancholika staje się miasto: daje ono
możliwość dwoistości bycia i nie-bycia.
Ową podwójność uwydatniają witryny
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

11 J. Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999,
s. 29 .

12 S. Plath, Szklany
klosz, Kraków 2010,
s. 330.

pasaży, w których przegląda się istna
figura melancholii, czyli flaneur. Osoba, która od świata zawsze osłonięta
jest jakąś szybą, przeźroczystą zasłoną,
żyje w świecie dwoistości, jest i nie-jest.
Także współcześnie wystarczy wsiąść
do byle jakiego tramwaju, autobusu czy
pociągu by oddać się melancholii, przytulając czoło do szyby pojazdu. Można
obserwować, nie będąc obserwowanym, prześlizgiwać się po zauważonych
postaciach, pozostając anonimowym.
Przezroczystość i melancholia doskonale komponują się ze sobą.
Szklane budynki nie muszą być rozpatrywane w perspektywie wielkich
nazwisk architektury. Każdy ma z nimi
do czynienia na co dzień, chociażby
w postaci szklarni. Szkło w tym typie
budynków jest rozwiązaniem praktycznym, pozwalającym hodować piękne
rośliny. Częściowo ze szklanych domów
składa się ZOO. Materiał ten pozwala ludziom na pozorne zbliżenie ze zwierzętami, dając możliwość ich studiowania.
Wszystko to odbywa się w atmosferze
bezpieczeństwa, ponieważ oglądający
wie, że nie zostanie zaatakowany. Zwierzęta w tej perspektywie przypominają produkty wystawiane w sklepach.
Według Johna Bergera ZOO, które powstały na przełomie XVIII/XIX wieku
przynosiły miastom „prestiż” prawdopodobnie dzięki łatwości kontaktu ze
zwierzęciem/towarem.11
Koncepcja szklanych domów w architekturze posiada swój odpowiednik
w literaturze. Pierwsza część powieści
Stefana Żeromskiego Przedwiośnie nosi
tytuł Szklane domy. W Przedwiośniu
szkło jest symbolem nowej cywilizacji,
którą przed Cezarym Baryką roztacza
ojciec. Szklane domy pełnią w powieści
funkcję ideową, jako nierealne marzenia
o idealnej Polsce. Kraju gdzie odnajdziemy powszechny dobrobyt i sprawiedliwość. Mit “szklanych domów” staje się
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motywacją dla Cezarego do kontynuowania podróży do ojczyzny. Opowieść
ojca miała przekonać syna o niezwykłości Polski. Szklane domy pełnią w powieści funkcję ideową, jako nierealne
marzenia o idealnej Rzeczypospolitej.
Kraju gdzie odnajdziemy powszechny
dobrobyt i sprawiedliwość. “Szklane
domy” to całościowy projekt, zawierający w sobie także rozwiązania ustrojowe, przeciwne komunistycznym ideom,
które otaczały Żeromskiego. Wizja ta
jest na wskroś utopijna, niemożliwa do
spełnienia. W tym miejscu można zauważyć metaforę szkła na innym poziomie: kruchości. Wizja Seweryna Baryki
jest niespełnionym marzeniem Polaków.
W kontekście niniejszej pracy słusznym wydaje się wspomnienie o Szklanym Kloszu Sylvii Plath: Dla człowieka,
zamkniętego pod szklanym kloszem,
znieczulonego na wszystko(...) całe życie jest jednym, wielkim, złym snem.12
Opinia Plath o przezroczystości zdaje
się stać w całkowitej kontrze do ujęcia
Bieńczyka. Szkło w powieście ma konotacje stricte negatywne, bohaterka
mówi o nim jako szklanym kloszu własnej udręki.
Trzymać kogoś pod kloszem jest
dość znanym wyrażeniem, które oznacza izolować, ukrywać, ale też chronić
od wpływów otoczenia. Istota szklanego klosza zdaje się być czymś innym.
Esther nie dostaje się na kurs letni z pisania, co staje się katalizatorem depresji: przestaje dbać o higienę, zmieniać
ubrania, traci zdolność pisania. Doctor
Green zaleca jej elektrowstrząsy w prywatnej klinice. Dla Esther staje się to
wydarzeniem traumatycznym i niezwykle bolesnym. Kłamie, że czuje się
lepiej, by wrócić do domu. Od tego momentu zaczyna myśleć o popełnieniu
samobójstwa na różne sposoby: podcięcie żył, skok z okna, powieszenie się,
utopienie. W końcu połyka tabletki, zo-
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13 S. Plath, Szklany
klosz, Kraków 2010,
s. 300.

14 S. Plath, Szklany
klosz, Kraków 2010,
s. 336.

15 Kabaret Starszych
Panów, Oczy przezroczyste.

staje odratowana i zesłana do szpitala
psychiatrycznego w Bostonie. Poddawana jest tam regularnym „zabiegom”
elektrowstrząsowym. Po przejściu sesji
bohaterka mówi: Czułam się cudownie,
oczyszczona z lęku, odświeżona i zadziwiająco spokojna. Szklany klosz podniósł
się, zawisł wysoko nad moją głową. Czułam na ciele ożywczy powiew łagodnego
wiatru.13 Dzięki temu, że szklany klosz
nie okrywał już bohaterki, mogła ona
doświadczyć świata, symbolizowanego
w tym fragmencie przez powiew wiatru.
Esther obawiała się, że może to być sytuacja przejściowa: Skąd mogłam wiedzieć, czy kiedyś w przyszłości, w Europie
czy gdziekolwiek – szklany klosz znowu
na mnie nie spadnie, nie nakryje mnie,
odkształcając moje widzenie świata. 14
Kiedy ktoś żyje pod szklanym kloszem,
staje się kimś więcej niż melancholikiem patrzącym przez szklaną witrynę.
Klosz sugeruje, że obraz świata jest całkowicie zniekształcony, jakby patrzyło
się przez denko od butelki.
Myśl o przezroczystości zaprowadziła mnie do lat dziecięcych. Wtedy jedna
z ulubionych zabaw polegała całkowicie
na „wyobrażaniu sobie”. Czego? Najróżniejszych rzeczy: wcielanie się w Czarodziejkę z Księżyca, posiadania mieczy,
bronienia Królestwa/twierdzy przez
niebezpieczeństwem fantastycznych
stworów. Wszystkie rekwizyty oraz wrogowie byli przezroczyści, niewidzialni.
Wyobrażając sobie walkę, tak naprawdę
uderzałyśmy niewidzialnym mieczem,
przejrzystego wroga, którym realnie
było powietrze (także przezroczyste).
Nawał słów dotyczących interesującego
mnie zagadnienia wydaje się być kluczowy i pokazuje potęgę przezroczystości,
jako sfery wielkich możliwości. Zawiera
ona w sobie niezwykły potencjał, gdzie
jedyną granica pozostaje wyobraźnia.
W toku rozważań pomyślałam, że
spojrzenie również może być prze-

zroczyste i to z wielu perspektyw. Po
pierwsze nieprzejrzyste spojrzenie, jako
nieprzeniknione, gdzie nie możemy powiedzieć czy druga osoba okłamuje
nas czy mówi prawdę. Z kolei przejrzyste spojrzenie odsyła do powiedzenia
“czysty jak łza”, do mówienia prawdy.
Przezroczysty wzrok kojarzy się także
z podejściem naukowym, rozumianym
na modłę pozytywizmu XVIII wieku.
Z drugiej strony, to poetów i szarlatanów opisywano z obłędnym, nieprzejrzystym spojrzeniem.
Przykłady można by mnożyć w nieskończoność. Nie napisałam o wielu
rzeczach, które przychodzą mi do głowy: przejrzystości w polityce, historii,
wierszach, dramatach, sztuce, czy tej
na co dzień. Myślę, że praca z tym tematem nigdy się nie kończy, co w gruncie
rzeczy jest zarówno pozytywne jak i negatywne. Pozytywne, ponieważ ciągle
możemy odkrywać coś nowego, także
o sobie samych w kontekście przejrzystości. Negatywne, bo zdaje się, że przez
ten temat można zwariować. Ponieważ
na ogólne pytanie “Czym jest przezroczystość?”, nie ma ogólnej i prostej odpowiedzi.
Mówisz, że
oczy mam przezroczyste –
szybki dwie,
które dzień sączą w ciemność 15 .

Śpiewał Kabaret Starszych Panów. Warto przytoczyć ten cytat na zakończenie,
by jeszcze raz podkreślić powiązanie
przezroczystości ze szkłem. Moim zdaniem, tworzywo to jest namacalną
przeźroczystością, która sama w sobie
niejako jest... no właśnie czym? Na usta
cisną się określenia takie jak koncept
czy metafora, ale może warto ją rozważyć jako kategorię antropologiczną?
Dla mnie, jako czytelnika i młodego adepta etnologii, kategoria przeszok kulturowy 5 [3–4] 2016

16 Wszystkie poniższe
zdania, są cytatami z
codziennych wiadomości internetowych,
zbieranych w przeciągu TYLKO dwóch dni.

zroczystości stała się czymś nowym.
Wcześniej nie poddawałam jej analizie,
nie zdawałam sobie także sprawy, jak
wielki wpływ ma na (moje) życie. Przezroczystość, podobnie jak metafora
lustra, mogłaby zrobić oszałamiającą
karierę w humanistyce. W przypadku
antropologii może zostać użyta jako
opis współczesnej kultury, albo grupy
społecznej. Kategorią przejrzystości
można także rozważać na ile badacz
w terenie powinien się skupiać na samym sobie. Kilka wieków temu to badacze - uczeni chcieli być przezroczyści - uważali, że mogą badać zwyczaje
w danej wiosce pozostając niezauważeni, niewidzialni. W nowym paradygmacie przezroczystość może oznaczać refleksyjność, bycie szczerym (przyznanie
się do posiadania jakiś opinii, założeń).
Pozytywistyczna niewidzialność wobec
badanych została zastąpiona przezroczystością badacza wobec siebie.
Co z tym wszystkim zrobić? Czy
można tak po prostu odejść od tego
tematu, zostawić go? W moim przekonaniu bez względu na ilość napisanych
stron i przegadanych godzin, przezroczystość zawsze pozostanie otwarta.
Prawdopodobnie żadne słowo i żadna
kolejna strona jej nie wyczerpią.
Być może lepszym punktem zaczepienia jest próba zastanowienia się,
dlaczego to jedno słowo zyskało tyle
znaczeń? Zapewne pewnego dnia niepostrzeżenie pojawiało się w potocznym języku, nikt tego złapał, wyłowił,
skatalogował, po czym słowo zaczęło
się rozprzestrzeniać jak grypa, wirus, na
który nie możemy już znaleźć lekarstwa
i wytłumaczenia.
Na zakończenie: okazuje się, że
przezroczystość jest nieprzezroczysta.
Wydaje mi się, że po napisaniu niniejszej pracy, stwierdzenie to przestaje
brzmieć jak oksymoron. Wiąże się to nie
tylko z konotacjami z innymi dziedzina99

mi, które starałam się przybliżyć. Odwołując się do książki Bieńczyka, także
forma jaką autor wybrał, czyli esej, jest
mało klarowna. Pisanie o przezroczystości w nieprzezroczystej formie, potęguje wiele zagmatwań znaczeniowych
słowa “przejrzyste”.
Oto jak przezroczystość wkrada się
na co dzień, podczas czytania wiadomości w Internecie16 . Robi to na trzy
sposoby: po pierwsze, mnóstwo autorów używa tego słowa, po drugie czytając kolejną wiadomość dotyczącą polityki, wiadomości te stają się niejako dla
nas przezroczyste, bez znaczenia, a po
trzecie...? :
Program obsługuje warstwy, dzięki
czemu można łączyć różne efekty i to
z uwzględnieniem stopnia przezroczystości jak i sposobu mieszania.
... w łatwy sposób przesuwać i poszerzać
o nowe obszary i będzie to duże przeźroczyste zadaszenia obejmujące całą infrastrukturę wewnątrz.
Przezroczyste urny wyborcze i zachowanie czujności podczas każdego etapu
prac komisji (większość przekrętów dzieje się podczas...
...przezroczyste szkło okularów w realnym salonie widać wirtualny telewizor.
W końcu skóra staje się niemal przezroczysta, widać przez nią żyły. Przy łagodnej postaci choroby stosuje się specjalne
maści-kremy.
Kanał alfa (ang. alpha channel) w grafice komputerowej jest dodatkowym kanałem, który definiuje przezroczystość
wyświetlanych informacji graficznych.
gdzie wszystko wolno się toczy: zależy
jej na anonimowości, ale nie takiej, jak

w Warszawie, gdzie idzie na imprezę
i czuje sięprzezroczysta.
Przy infekcji wirusowej wydzielina z nosa
jest przezroczysta, w gardle nie ma ropnych nalotów, tylko przekrwienie śluzówki, a gorączka łatwo...
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I. Siatka na gołębie
Przezroczystość. Przejrzystość. Transparentność. W sumie jedno pojęcie,
któremu Marek Bieńczyk poświecił
całą, dwustupięćdziesięciostronicową
książkę. Rzecz o wielu znaczeniach, różnych użyciach. Słowo używane w fizyce
i w odniesieniu do bielizny. Kojarzone
ze szkłem i światłem. Z czymś idealnym, bez skazy, czystym, bez żadnych
odniesień. Przezroczysty, czyli jaki?
Przepuszczający promienie świetlne,
prześwitujący, delikatny… Plastikowa
butelka, w której widać wodę, przez
którą widać kabel od czajnika. Słoik, na
którego dnie widać resztki miodu. Kubek z reklamą leku na zgagę, w którym
widać opadające fusy kawy lub zmieniający się kolor herbaty po dolaniu soku
malinowego. Plastikowe fragmenty nie
wiadomo czego, które zmieniają kolor
w zależności od tego, gdzie się je położy. W ścianie okno, przez które widać
świat, przed którym zawieszona jest
firanka, a mimo to świat ten nie znika.
Na balkonie siatka mająca uniemożliwić
gołębiom sranie ci na parapet. Z tą siatką jednak jakiś problem, L. mówiła, że
jej cierpiący na klaustrofobię szef zrobił
sobie taką i czuje dyskomfort. A komfort zapewniamy sobie zamykając pokój na klucz – mówi kartka wisząca koło
windy w akademiku. Zamykamy się
więc z L., by nikt nam nie wszedł, zasłaniamy okna, by nikt na nas nie patrzył,
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byśmy stali się nieprzezroczyści dla
wszystkich poza sobą. Czasem tylko
trzeba wyjść na balkon, bo nałóg, wtedy patrzymy na skrzyżowanie przez tę
dziurawą siatkę. Taka lekka, niby przezroczysta, mimo to może być przez nią
duszno, można czuć się przytłoczonym,
odczuwać lęk przed brakiem przestrzeni, mimo że z czwartego piętra widzi się
tejże całkiem sporo.
I te flaszki po wódce, przez które
tak źle się teraz pisze, które sprawiły, że
świat stał się jeszcze bardziej nieprzezroczysty, ból głowy, który przysłania
wszystko i wielka niechęć do światła…
II. Nazwiska i TO
Bieńczyk popełnił książkę o bardzo
nieprzezroczystej formie. Gdzie esej
przeplata się z autobiografią, naukowa analiza z opowiadaniem. Książkę,
w której prawie na każdej stronie pojawia się słowo „przezroczystość” lub
jego synonim, a także jakieś nazwisko.
Nazwisko filozofa, polityka, malarza,
architekta czy pisarza. Książkę, którą
czasem czyta się jak Systemy społeczne Niklasa Luhmanna, choć nie, kłamię,
nic się gorzej nie czyta. Mimo to o dziele niemieckiego socjologa łatwiej powiedzieć w punktach, o czym jest i co
z tego wynika.
No bo o czym jest książka Bieńczyka? Wzdłuż i wszerz o przezroczystości,
z różnych perspektyw, o przezroczysto-
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ści jako pewnej idei, metaforze współczesnego świata, o obsesji na punkcie
jednego pojęcia, o opozycji przezroczystości i histerii, przezroczystości jako
spokoju, ładu, utopii. A przynajmniej
tak mi się wydaje. Bieńczyk popisuje się
erudycją, wgłębia się w poezję, literaturę, malarstwo czy architekturę, analizuje, wyszukuje tego co przezro- bądź
przeźroczyste. I tak przechodzi od Joyce’a do szklanych domów, od Ruso („jak
pisali polscy romantycy”) do demokracji, od Nabokowa do Barthesa, Stasiuka,
Foucaulta, Twardowskiego , Hoppera
i Baudrillarda.

1 Hasło „przezroczystość”,
Wikipedia. Wolna encyklopedia, <https://
pl.wikipedia.org/wiki/
Przezroczystość> [dostęp: 15.01.2015]

III. Google
Po wpisaniu słowa „przezroczystość”
w wyszukiwarkę wszelkiej mądrości Google nie pojawia się nic wielce ciekawego. Hasło z Wikipedii mówiące, że przejrzystość to zdolność materiału, ośrodka
do przewodzenia (transmitancji) światła1, hasło ze słownika języka polskiego
PWN mówiące mniej więcej to samo,
strona Instytutu Fizyki Doświadczalnej,
która odpowiada ciekawskiemu, dlaczego ciała są przezroczyste, oraz jakieś
straszne informatyczne sprawy, w których pojawiają się zlepki literek takie jak
HTML czy CSS.
Co się dzieje gdy przejdziemy w tryb
wyszukiwania grafik? Poza screenami
z różnych fotoszopów, mamy kobiety
i niestety też mężczyzn w przezroczystej bieliźnie, przezroczyste samochody, gitary, buty, torebki, krzesła, folie
i te celebrytki niby w coś ubrane, ale
tak żeby było wszystko widać. Skąd
ten ekshibicjonizm? Ta chęć pokazywania swoich piersi czy gołej stopy (choć
w Polsce pewnie byłaby w skarpetce),
jednak nie robienie tego wprost? Po co
komu przezroczysty samochód, do którego osobiście bałbym się wsiąść, bo
jak, widzieć ten uciekający asfalt pod
nogami, wszystkie pracujące mechani-

cjach przynosi zysk. Stajemy się, z własnej woli, więźniami benthamowskiego
panoptykonu, gdzie oślepieni światłem
w każdej chwili możemy być obserwowani.
Jednak panoptykon to nie tylko Internet. To płatność kartą, tak ułatwiająca życie – jednak informacje o tym,
gdzie i ile płacimy, od razu trafiają do
systemu. To miejski monitoring, który
ma dbać o nasze bezpieczeństwo, odstraszać złodziei i morderców, pomagać
w ich znalezieniu. Jednak czy to działa,
nikt właściwie nie wie, a obserwowani
są wszyscy. Z jednej strony możemy
mówić, że dla bezpieczeństwa możemy
być szpiegowani, bo to przecież najważniejsze. Możemy wrzucać zdjęcia do Internetu, by pochwalić się wycieczką do
Włoch. Możemy pisać, jakiego polityka
nie lubimy. Gorzej jeśli rzeczywiście zasługuje na niechęć i dochodząc do władzy postanowi wykorzystywać dostępną mu wiedzę do stworzenia nowego
totalitaryzmu, którego prorokiem mógł
być Eugeniusz Zamiatin:

zmy i kręcące się koła, jak się nie bać,
jak nie zwariować? Mimo lektury Bieńczyka, nie wiem. Może tylko ta przezroczysta torebka jest jakimś pomysłem by
kobiety łatwiej mogły znaleźć szminkę,
portfel lub telefon.
Jednak natknąłem się na rzecz ciekawą. Otóż, japoński profesor Susumi
Tachi stworzył kurtkę, dzięki której staje się niewidoczny. Zapomniał jednak
o guzikach i w ogóle, trochę jakby go
było widać. Mimo wszystko jest to spełnienie marzenia o czapce czy pelerynie
„niewidce”, stwarzające możliwość ukrycia dużych przedmiotów, więc o jakimś
praktycznym zastosowaniu, bardziej
zrozumiałym dla przeciętnego człowieka niż szklane domy u Bieńczyka.
IV. Panoptykon
Bieńczyk, zajmując się przezroczystością i współczesnym światem, nie pisze słowa o Internecie. O sieci, do której wrzucamy wiele informacji na swój
temat – jakie ukończyliśmy szkoły i co
jemy na obiad, do której wlepiamy miliardy zdjęć, a historia naszych wyszukiwań jest zapamiętywana i sprzedawana firmie ubezpieczeniowej, która
podniesie nam stawkę, bo szukaliśmy
informacji na temat jakiejś choroby.
O sieci, w której wylewamy swoje smutki, rozbieramy się za pieniądze, za pomocą której płacimy rachunki. Ani
słowa o tym, że jak kogoś poznamy, to
sprawdzamy zaraz jego profil na Facebooku i decydujemy, czy warto w ogóle
kontynuować znajomość. O Internecie –
sieci, do której coś raz wrzucone zostaje
tam na zawsze i w gruncie rzeczy, każdy się może do tego dostać, a władza to
już na pewno. Stajemy się przezroczyści dla rządzących, pod pozorem walki
z przestępczością śledzących poczynania ludzkości w Internecie. Stajemy się
też przezroczyści dla wielkich korporacji, którym wiedza o naszych preferenszok kulturowy 5 [3–4] 2016

„Za godzinę powinna przyjść miła O. Czułem się
przyjemnie i pożytecznie podniecony. W domu –
2 E. Zamiatin, My,
Warszawa 1989, s.
18-19.

jak najprędzej do kantoru, podsunąłem dyżurnemu
mój różowy bilet i dostałem zaświadczenie o prawie
do zasłon. To prawo obowiązuje u nas tylko w dni
seksualne. Na co dzień w swoich ścianach przejrzy-

3 Zob. M. Bieńczyk,
Przezroczystość, Kraków 2007, s. 94.

stych, jakby wysnutych z połyskliwego powietrza,
żyjemy wiecznie na widoku, zawsze skąpani w świetle. Nie mamy przed sobą nic do ukrycia. Poza tym
ułatwia to ciężka i szlachetną pracę Opiekunów.

4 Zob. tamże, s. 99.

W przeciwnym razie, do czego by mogło dojść! Być
może właśnie dziwaczne, nieprzejrzyste domostwa

5 Zob. tamże, s. 97-98.
6 Tamże, s. 107.
7 Zob. tamże, s. 107.
8 Tamże, s. 141-142.

starożytnych zrodził tę ich żałosną komórkową psychikę. <<Mój (sic!) dom – moja twierdza>> - ależ wymyślili!”2

V. Szklane domy
Szklanej architekturze Bieńczyk poświęca bardzo dużo miejsca w swoim
dziele. Pisze o pierwszych szklarniach,
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o ich literackich i poetyckich ujęciach,
o wizjach szklanych kloszów pokrywających całe miasta, o zmianie postrzegania szklanych budowli. Jest to swoista
antropologia architektury, jej kulturowych aspektów, analiza postrzegania
przezroczystych domów przez poetów,
filozofów i innych pisarzy i utopistów.
Rzecz nie ujmująca „maluczkich”, ale
dobrze oddająca jak zmieniało się myślenie na ten temat w klasach inteligenckich.
Początkowo szklana architektura
(lub jej wyobrażenia) postrzegana była
negatywnie, wiązała się z uczuciem
uwięzienia, duszności. Choć przynosiła piękno estetyczne, to pozostawało
ono po drugiej stronie szkła, było niedostępne3. Z czasem ten obraz się przewartościowuje, wszystko się rozszerza,
zaczynamy oddychać. Narasta poczucie szczęśliwości, patrzenie przez szybę stało się nowym rodzajem rozrywki,
stało się modne4.
Najwięcej miejsca Bieńczyk poświęca Kryształowemu Pałacowi – Crystal
Palace, zaprojektowanemu przez Josepha Paxtona na Wielką Wystawę, przezroczystej, monumentalnej budowli,
którą pochłonął niemal przezroczysty
dym. Dzieło, jak pisze Bieńczyk, interpretowane od szewców do pisarzy
i filozofów5 . Budynek mający wyrazić
ducha wystawy uniwersalnej 6 , który
krąży po Europie od połowy XIX wieku, który dąży do upowszechnienia się
widzialnego, co jest jednym z projektów nowoczesności7. Pałac nazywany
lirycznym wyrazem epoki przemysłowej,
stalowym zamkiem, [którego] ryciny
widywano na ścianach chat w najodleglejszych niemieckich wsiach8 . Bieńczyk przedstawia też dwie skrajne interpretacje pałacu Czernyszewskiego
i Dostojewskiego. Pierwszy w dziele
Paxtona zobaczył obraz nadchodzącej
cywilizacji, miejsce, gdzie będzie się to-
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9 Zob. tamże, s. 143148.

czyć prawdziwe życie, stwarza utopijną wizję zwiastującą kołchozy i PGR-y,
w których jada się pięć dań, zawsze na
gorąco. Drugi widział obraz cywilizacji
zachodniej, bliskiej swego apogeum,
bliskiej wykończenia i końca. Wysuwa
podejrzenie totalitarnego charakteru
utopii Czernyszewskiego. Crystal Palace według Dostojewskiego miał uosabiać nieszczęścia nowoczesności – utopię pełni i bezduszność racjonalizmu9.
W Przezroczystości pojawiają się też
opisy i analiza innych szklanych domów,
dla których Kryształowy Pałac był mitycznym natchnieniem. Bieńczyk pisze:
„Szklany dom okazał się w pewnym momencie dziejów architektury rodzajem wyzwania, testem dla
technicznej i artystycznej sprawności, jak martwa
natura dla malarstwa. (...) szkło stało się tworzywem tak łatwym, dostępnym i giętkim, że (...) zaczyna, miast otwierać, zabudowywać nam świat,
zamieniać idee i pomysły na komercyjne banały,
i tylko niektóre z budowli uczestniczą w podpieraniu tych wszystkich naszych słów, dźwiganiu ich

10 Tamże, s. 163-164.

11 Tamże, s. 169.
12 Tamże, s. 170.
13 Tamże, s. 154-155.
14 Tamże, s. 5.
15 Tamże, s. 64.
16 Tamże, s. 65.
17 Tamże, s. 65-66.
18 Tamże, s. 67.
19 Tamże, s. 68.

niepewnych zgłosek” 10.

Jednym z tych nielicznych domów jest
Glass House Philipa Johnsona. Budynek ten jest dosłownie przezroczysty,
nie wiemy już, gdzie ten dom, gdzie się
kończy, a gdzie zaczyna i co jest jego dachem – szkło czy niebo11. Patrząc przez
szyby-fasady tego domu powstaje złudzenie ogromu, ale też skończoności –
wydaje się, że dom został stworzony
by wkroczyć w jego otoczenie. Z drugiej strony, świat na zewnątrz zaczyna
wydawać się fikcyjny – jak namalowany, jakby ściany nie były przezroczyste,
tylko były obrazem tego co jest na zewnątrz12.
VI. Przezroczystość a polityka
Bieńczyk przytacza zdanie Claude’a
Bragdona z dzieła Architektura i demokracja. Dowodzi on, że szklana archi-

tektura przyczynia się do utrwalania
demokracji, a rozświetlenie budynków
dzięki wielkim panoramicznym szybom
sprzyja poczuciu wspólnoty między
ludźmi. Według niego, światło, które
przenika przez szyby do biur i mieszkań,
rozbudza potrzebę przejrzystości będącej środowiskiem rozwoju demokracji –
widzialność dosłowna wspiera widzialność umowną, społeczną, działanie
państwa i tak dalej13. Wizja ta jest skrajnie różna od tej przedstawianej przez
Zamiatina. A może wcale nie?...
Już na samym początku swojego
dzieła, Bieńczyk pisze o atakujących
go z radia niskich głosach mówiących
o pełnej przejrzystości jako warunku
sprawnego funkcjonowania gospodarki
i wymiaru sprawiedliwości, (...) o pełnej
przezroczystości działań rządu, [o wymogu przejrzystości] w finansowaniu
partii politycznych14 . Obecnie w mediach, w wypowiedziach polityków,
„transparentność”, „przejrzystość” to
słowa, które pojawiają się bardzo często. Zabrali ci słowo – mówiła czasem
Olga15 do autora i narratora Przezroczystości. Bieńczyk przeprowadza analizę
konceptu „przejrzystości” w dyskursie
politycznym. Wspomina, że zaczął prowadzić kolekcję publicznej przejrzystości16 i w ciągu jednej godziny, przeglądając francuską (bo Francja światowym
liderem w aplikacji tego słowa) gazetę
i oglądając francuski dziennik, doliczył
się sześciu jej zastosowań17. Cytuje Milana Kunderę, który o przezroczystości
w dyskursie politycznym pisał, że jest
to odsłonięcie życia prywatnego przed
spojrzeniem publicznym18 i porównywał ją do szklanych domów. Kundera
utożsamiał „przejrzystość” z przemocą stosowaną przez państwo wobec
jednostki, która nie może uciec przed
usankcjonowanym wścibstwem policyjnym czy dziennikarskim19. Bieńczyk
twierdzi, że od czasu gdy czeski pisarz
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

20 Tamże, s. 69.

21 Tamże, s. 70.

22 Tamże, s. 71.

23 Tamże, s. 74-75.

24 Tamże, s. 125-126.
25 Tamże, s. 169.

wyrażał swoją refleksję, pojęcie „przejrzystości” zmieniło (ewentualnie rozszerzyło) swoje pole działania. Dziś ma
ono realizować się w konkretnych instytucjach państwowych czy finansowych.
Cytuje traktat z Maastricht, w którym
mowa o przejrzystości procesu decyzyjnego wzmagającej demokratyczny
charakter instytucji20. Jednak w świetle
tego, co pisałem wyżej, nie odrzucałbym zdania Kundery i nie ufał deklaracjom polityków, którzy mają w zwyczaju mówić jedno, a robić drugie.
Dalej Bieńczyk przedstawia historie
społecznego użycia „przezroczystości”,
od średniowiecznego języka prawa
handlowego, poprzez poezję do rozważań nad funkcjonowaniem społeczeństwa w przestrzeniach medialno-wirtualnych21. Najwięcej miejsca poświęca
jednak właśnie „przezroczystości” jako
etycznej zasadzie funkcjonowania państwa. Dowodzi, że mimo iż termin ten
rozwinął się w polityce zachodniej, to
jego ojcem jest ‘glasnost’ Gorbaczowa 22 . Przedstawia mnóstwo przykładów użycia terminu „przezroczystość”,
w końcu dochodząc do wniosku, że
doszło dziś do odwrócenia sytuacji historycznej, mianowicie to przejrzystość
społeczna, polityczna narzuca przymus
przejrzystości serca23.
Według Bieńczyka „przezroczystość” traci swoje znaczenie, jako coś
co jest jasne i dające się łatwo zrozumieć. Przejrzystość stała się zasadą
życia publicznego, ustanawianą przez
prawo, ale będąca tylko pewnym chwytem marketingowym. Transparentność
z założenia nie jest przezroczysta.
VII. (Przezro-)czystość
Czystość nierozerwalnie kojarzy się
z higieną, zarówno w rozumieniu dawnym – oznaczającą dyscyplinę duchową, jak i ze zdrowiem publicznym.
Księża mówią o zachowaniu czystości,
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aby być nieskalanym przed Bogiem jak
przezroczystość. Rodzice dbają byśmy
jako te wyrodne dzieci jednak umyli
zęby, by były zdrowe i białe. Imperatyw
higieny narodził się w XIX wieku i rozwija się do dziś, gdzie już nie dba się tylko
o czystość, ale wręcz o nieskazitelność,
idealność ludzkiego ciała, tworzona
dzięki czyniącym cuda przezroczystym
kosmetykom, a jak to nie pomoże, kreowana za pomocą operacji plastycznych.
Bieńczyk łączy higienę ze szkłem.
Przytacza znowu promotorów szklanej
architektury, Julesa Henrivauxa, który wśród argumentów propagujących
szklane domy wymienia łatwość mycia
ścian i niemożliwość dostania się w nie
wilgotności, oraz Paula Scheerbarta,
który twierdzi, że odpowiednio zbudowany szklany dom (...) nie doświadczy
istnienia robactwa 24 . Johnson swój
Glass House określał jako podniebną
windę 25 – niewidoczny dom jakby oddalający się od brudnej ziemi. Może
podobny cel mają przezroczyste opakowania kosmetyków czy płynów do
mycia naczyń, kojarzące się z czystością, raczej z niebem niż ziemią, mające
zapewnić taką samą czystość naszemu
ciału lub naczyniom?
VIII. Wielość przezroczystości
i antropologia
Przezroczystość Marka Bieńczyka jest
książką mówiącą o tym, że pojęcie
„przezroczystości”, „przejrzystości”,
„transparentności”, mimo iż w pierwszej
chwili tak się wydaje, nie jest jasne czy
klarowne – nie jest przejrzyste. Spotykamy się z wieloma przezroczystościami o wielu różnych znaczeniach. Bieńczyk próbując dokopać się do sedna
sprawy, przebijając się przez gąszcz nazwisk i przezroczystości, odkrywa melancholię współczesnego świata. Przejrzystość stała się figurą retoryczną,

26 Tamże, s. 244.

chwytem marketingowym. Nie ma już
idei, ale jest samotność, a prawdziwa
samotność jest zawsze przezroczysta26.
Czy studium przejrzystości Bieńczyka można uznać za antropologiczne? Pewnie niektórzy by się oburzyli,
ale po części tak. Nie mamy oczywiście
w Przezroczystości badań empirycznych
ani etnologicznej metodologii. Ba, nie
ma nawet przypisów, choć jest bibliografia. Esej ten jednak ma swoją metodologię, do której potrzeba nie lada erudycji. Wielość faktów i opinii na temat
przezroczystości może i przytłacza, ale
odsłania społeczną historię postrzegania świata od początku nowoczesności,
oddaje także stan dzisiejszy. Bieńczyk
przez przezroczyste szkiełko patrzy na
człowieka, na siebie, ale także na tych,
co go otaczają. Patrzenie przez przezroczysty pryzmat paradoksalnie odróżnia
jego sposób widzenia od przeciętnego
człowieka, a nawet antropologa, i pozwala mu głębiej spojrzeć na rzeczywistość. Bieńczyk odsłania historię myśli
jak i naszą codzienność. Przedstawia
nam obcy, szklany świat, w którym odbijamy się my sami.
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Przezroczystość Marka Bieńczyka
Andrzej Malik

-Hey! What are you reading?
-What?
-What are you reading?

socjolog nawrócony na antropologię
kulturową, niespełniony muzyk, bibliofil,
kiedyś napisze książkę i/lub wyda płytę.
Fascynuje go wschód Europy, boi się
wody i swojego promotora.
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-... I don’t know
[Na stronie do swoich kolegów] – Guys! He doesn’t
know what he is reading!

Jest to zapis z pamięci sytuacji, która spotkała mnie, kiedy pogrążony
w lekturze książki Marka Bieńczyka
Przezroczystość, siedziałem w jednej
z krakowskich kawiarni. Sytuacja ta,
z pozoru idiotyczna i zawstydzająca
dla mnie, nie jest jednak zupełnie bez
znaczenia. Powiedziałem swoje I don’t
know nie tylko z powodu braku ochoty do tłumaczenia po angielsku podchmielonemu Anglikowi, że czytam
właśnie o filozoficznych rozterkach
Jana Jakuba Rousseau. Ja naprawdę
nie wiedziałem, o czym jest ta książka
i niech to będzie interpretacyjny punk
wyjścia. Pierwszym znakiem tego co
wyraźnie wymykało mi się z rąk, było
pomieszanie trybów narracji. Pogadanka filozoficzna bardzo szybko zmieniała
się w coś w rodzaju pamiętnika, aby za
następnym rozdziałem stać się traktatem o architekturze albo psychoanalizą
(wymyślonej lub nie) kochanki autora. Wszystko to sprawiało, że nie wiedziałem jak tę książkę czytać. Z jednej
strony najbardziej osobiste i opisowe
fragmenty sugerują, aby czytać je nie-
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zobowiązująco, sącząc wspominanego
Manhattana, z drugiej rozdziały zawierające nawiązania do literatury, filozofii,
czy historii sztuki, wymagają większego
skupienia. Onieśmielają one poziomem
erudycji i nadmiarem powiązań, za którymi trzeba nadążyć, a autor nie marnuje pióra, żeby cokolwiek wyjaśnić. Jeśli
czytelnik nie zna malarstwa Hoppera
i chociażby poezji Rimbauda, to jest to
wyłącznie jego problem. Z tego powodu trzeba było nieraz sięgnąć do źródeł,
zrobić sobie przerwę na zaczerpnięcie
tchu, co odwodziło od swobodniejszego sposobu czytania, do którego zachęcałby poetycki styl pisania Bieńczyka.
Czy jednak udało mi się wynieść coś
z tej lektury? Pytanie mojego „Angola”
w stanie wskazującym wciąż domaga się odpowiedzi. Zatem, o czym jest
ta książka? Wybrałem subiektywnie
kilka najbardziej interesujących mnie
wątków. Zdaję sobie jednak sprawę,
że Przezroczystość jest książką wielopłaszczyznową, która generuje tyle
sposobów odczytania, ilu jest czytających. Zależą one między innymi od tego,
które dziedziny życia, poruszane przez
Bieńczyka, są czytelnikowi najbliższe.
Gdzie serce jest czyste
a drinki zmrożone
Wątkiem, który powraca w książce, będąc swego rodzaju klamrą, jest historia
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1 M. Bieńczyk Przezroczystość, Kraków
2007, s. 248.

Jana Jakuba Rousseau. Miał on w wieku dziecięcym odkryć, że to co kryje się
w ludzkim sercu, niekoniecznie jest widoczne dla innych ludzi. Bieńczyk przytaczając jego Wyznania, opowiada historię, w której oskarżono małego Jana
Jakuba, o zniszczenie grzebienia swojej
ciotki. Nikt nie chciał wierzyć w jego
niewinność, co zaważyć miało na całym jego późniejszym życiu. Miał on
w nim później poszukiwać „przezroczystości serca”, aby stać się z powrotem
jak dziecko. Pragnął on powrócić do
stanu, w którym byłby postrzegany tak
jak widzi sam siebie. Marzył o czystych
intencjach i braku przymusu ukrywania
czegokolwiek.
Wątek ten odczytuję przede wszystkim jako postulowany ideał, wyobrażony fundament, na którym opiera się
cały świat Bieńczyka. Podczas lektury
trudno było mi się oprzeć wrażeniu, że
„fabularne” rozdziały tej książki, gdzie
opisywane są wydarzenia z życia autora lub Olgi, są wyidealizowaną fikcją. Jest to świat, w którym knajpy są
otwarte, dopóki bohaterowie mają
ochotę pić drinki z bourbonem, a barman z własnej woli zmienia proporcje
napitku na korzyść klientów. Wieczór
samotny to ten, w którym nie pije się
wina do deseru, gdzie brak trzech rodzajów przegryzki na aperitif i smutek
potęguje brak australijskich truskawek.
Natomiast w dobre dni zawsze można
zamówić kolejną szarlotkę. W tym świecie histeria jest teatralnie monstrualna
i nie jest ważne, do jakiego wydarzenia
się odnosi. Czy główny bohater potrącił rowerzystę, czy tamten bezmyślnie
wjechał mu pod koła - bez znaczenia.
Liczy się stan umysłu tego, który odczuwa. Bieńczyk konstruuje świat nierealny jak wizja dobrego dzikusa, tak przystający do rzeczywistości jak postulaty
etyczne Rousseau do jego prywatnego
życia. Autor sam zdaje się potwierdzać

przejrzysta, ma zrywać z historią i murowanymi kamienicami pełnymi ciemnych pomieszczeń. Stanowi realizację
na niespotykaną skalę postulatu przejrzystości serca Jana Jakuba Rousseau.
Problem w tym, że indywidualna postawa propagowana przez francuskiego myśliciela, miała być przedmiotem
wyboru, natomiast w przypadku szklanych domów wszystkie sekrety miały
być ujawnione, bez względu na to czy
osoba oglądana sobie tego życzy. Ten
totalitarny zapęd szkła bardzo trafnie
wyczuł również autor, który zastosowanie idei przezroczystości dostrzega
również w projekcie panoptykonu oraz
w antyutopii Eugeniusza Zamiatina My.
Szkło w tym wydaniu jest niezbędne
w funkcjonowaniu totalitarnego państwa, opartego na matematycznej
logice, idei jasności i przejrzystości
wszystkiego. W ten sposób z niekrytą
satysfakcją opisuje swoje miejskie otoczenie narrator i zarazem główny bohater książki:

tę aurę fikcyjności, odpowiadając pół
żartem słowami Olgi na sugestię, że Jan
Jakub wymyślił historię z grzebieniem:
„- Możliwe – powiedziała Olga z namysłem. - Możliwe, że tak właśnie było. Ale wcale nie jestem pewna.
Może zmyślił wszystko. I nas przy okazji.”1

Sposób w jaki widzę świat przedstawiony w książce nie musi być jego
wadą, jest to w moim przekonaniu
wskazówka jak należy czytać Przezroczystość, czyli przede wszystkim jako
fikcję. Ten status tekstu nie rości sobie przez to prawa do obiektywizmu
i większej wartości poznawczej. Może
nas jednak pozytywnie zaskoczyć, kiedy za zasłoną zmyśleń ukaże się bardzo
trafna refleksja nad współczesnością.
Autor wychodzi od Rousseauowskiej
idei, która wydaje się nienagannym
moralnie postulatem szczerości intencji i życia w prawdzie. Dodaje do tego
Arystotelesowską przezroczystość jako
świetlistość duszy. Poświęca też chwilę
na kontemplację słowa diaphanes i jego
piękno od samego brzmienia nazwy, po
jego rozmaite znaczenia uderzające wysublimowaniem i delikatnością. W tej
atmosferze właściwym krokiem wydaje się skierowanie uwagi na próby urzeczywistnienia idei, czyli między innymi
architekturę i politykę.
Przezroczyste utopie
Szkło w swoim zastosowaniu praktycznym nosi u Bieńczyka znamiona utopii. Jest ono symbolem samo przez się
zrozumiałym, swego rodzaju obsesją
nowoczesności. Dlatego też w książce
przytaczane są przykłady, które przytłaczają absurdalnością jego zastosowania. Są to projekty przykrycia całych
miast szklanymi kloszami, prześcigające się rozmachem oraz wizje metropolii złożonych wyłącznie ze szklanych
domów. Nowoczesność ma być gładka,
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

„I oto tak samo jak rano na pochylni znowu spojrza2 E. Zamiatin My, Warszawa 1989, s. 2.
3 „Jeśli przyjrzymy
się kolejno wszystkim jego domom
jednorodzinnym – od
willi z cegieł po dom z
trzema dziedzińcami –
zobaczymy, że Mies zawsze próbuje określić
miejsce, wydzielić je w
taki sposób, by nadać
mu właściwą tożsamość. Miejsce otrzyma
prostą i czytelną
formę, która będzie
w stanie sprowadzić
nasze życie domowe
do prostych relacji
z tym miejscem.” A.
Monestiroli TRYGLIF
I METOPA; Dziewięć
wykładów
o architekturze, Kraków 2009, s. 45.

łem, jakbym wszystko to widział po raz pierwszy
w życiu: niechybnie proste ulice, rozjarzone promieniami szkło nawierzchni, boskie prostopadłościany
przeźroczystych budowli mieszkalnych, kwadratowa harmonia szarobłękitnych szeregów.” 2

W tym świecie królują linie proste, liczby wymierne i idealnie gładkie materiały. Nie jest to jednak system w pełni
narzucony z góry. Co prawda przezroczystość materiałów budowlanych
wyraźnie ułatwia książkowym Opiekunom śledzenie każdego ruchu obywateli. W świetle nakreślonej przez Michela
Foucaulta relacji wiedza-władza takie
rozwiązanie jest sytuacją wszechwładzy, wynikającej z jej wszech-widzenia. Jednak sami obywatele państwa
Zamiatina również wyznają dogmat
o przejrzystości. Wszelka nieoznaczo109

ność jest dla nich nie do zniesienia. Ich
szklane domy, przez które widać starannie zaplanowane życie, są idealnym dopełnieniem tego, o czym pisze
Bieńczyk, tyle że posuniętym do granic
absurdu. Wśród mieszkańców Państwa
Jedynego wstręt budziłaby sama idea
zasłaniania, która sugerowałaby istnienie jakiejś tajemnicy, czegoś do czego
nie ma się dostępu, co jest (o zgrozo)
domeną prywatną.
W takim duchu przedstawia się dla
mnie wizja Glasarchitektur i innych pokrewnych pomysłów, których ukoronowaniami są dwa z trzech zrealizowanych
obiektów architektonicznych, opisanych w rozdziale Trzy domy: Farnsworth
House autorstwa Miesa van der Rohe
oraz The Glass House Philipa Johnsona.
Stanowią one pomniki architektury zafascynowanej szkłem. Przez Bieńczyka
zostały postawione niejako w opozycji
do siebie. Pierwszy z nich jest niedostępnym dziełem formalnego puryzmu,
który odcina się od swojego otoczenia,
spoglądając na nie z góry (dosłownie
i w przenośni). Drugi jest stopionym
z naturą obserwatorium, rodzajem stacjonarnego Nautilusa kapitana Nemo.
Mimo że tylko ten pierwszy wskazywany jest jako „nie do mieszkania”, to oba
faktycznie do tego nie służą. Są bohaterami studiów architektonicznych i miejscami pielgrzymek intelektualistów, ale
jak wiele innych kanonicznych dzieł architektury mieszkaniowej nie spełniają
swojej funkcji. Wydaje się, że Bieńczyk
ma słuszne przeczucie na temat rozminięcia się projektów architektonicznych
z praktyką życiową. Mies van der Rohe
zawsze zwracał uwagę na otoczenie
budynku. Miało ono wraz z obiektem
współtworzyć miejsce 3 . Dom mieszkalny miał ustanawiać relację z naturą,
która przez szklane ściany stanowiła by
integralną częścią jego idei. Nie można
było myśleć o domu bez otaczającego
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4 ang. form follows
function; jest to
maksyma, której
miał używać Louis
Henry Sullivan.

5 Rozwinięciem tej
myśli jest śledzenie
historii architektury
jako przeplatania się
dwóch typów myślenia o domu w relacji
z naturą. Najlepiej
obrazuje tę sytuację
przytoczony przez
Paczowskiego cytat
Fryderyka Schillera:
„Naturalność, której
zazdrościsz tworom
bezrozumnym, nie
zasługuje ani na szacunek, ani na tęsknotę.
Masz ją za sobą i musi
ona już na zawsze za
tobą pozostać. Odsunięta została drabina,
po której się wspiąłeś,
i teraz nie masz już innego wyboru, jak tylko
ze swobodną świadomością i wolą trzymać
się prawa albo runąć
w przepaść bez dna.
Ale chociaż przestałeś
boleć nad utraconą
szczęśliwością natury,
jej doskonałość niechaj będzie dla twego
serca wzorem” F. Schiller O poezji naiwnej
i sentymentalnej, w: B.
Paczowski Zobaczyć,
Gdańsk 2005, s. 10.

go krajobrazu. Farnsworth House i The
Glass House to budynki, które są nierozerwalnie złączone z krajobrazem dookoła. W zamierzeniu miał on być tłem
dla życia domowego, tak jak ściany, sufity czy okna. Być może tutaj leży również dysfunkcjonalność tych realizacji,
które powstały (o ironio) w czasach,
kiedy funkcja w architekturze była jej
najważniejszym komponentem. Według słynnej maksymy architektury modernistycznej Forma podąża za funkcją4,
a więc w tym przypadku forma szklanego domu powinna podążać za funkcją
domu jako takiego. Ta z kolei nie może
istnieć bez wyraźnej dystynkcji między tym, co należy do natury, a tym
co zamieszkuje człowiek. Bohdan Paczowski wywodzi ideę domu z dwóch
przeciwstawnych biegunów myślenia
o nim. Pierwszym z nich jest Dom stworzony przez Kulturę. Jego archetypem
jest szałas i oznacza oderwanie się od
natury, aby stworzyć coś odrębnego.
Drugim jest Dom Natury, gdzie przyroda jest schronieniem. Jego pierwowzorem jest jaskinia5. Niezależnie od tego,
czy chcemy się od natury oderwać, czy
do niej powrócić, nasza łączność z nią
jest przerwana, a opozycja między kulturą a naturą jedną z najmocniejszych
dystynkcji w naszym kręgu kulturowym. Tego kulturowego aksjomatu wydają się nie respektować domy ze szkła.
Wystawiając człowieka na bezpośredni
kontakt z naturą, idą na przekór idei
domu, który ma być przed nią ochroną.
Dla melancholika sytuacja jest jeszcze
trudniejsza. Dom ze szkła prowokuje do
panteistycznego stopienia się z naturą,
której obawia się on mówiąc o mieście
jako o bardziej komfortowym habitacie
dla tego typu osobowości.
Szklany dom jest więc utopią w samej swojej definicji. Nawet najwspanialsza szyba we współczesnym budynku
jest wyposażona w system zasłaniania,

jeśli nie przed gapiami, to przed nadmiernym promieniowaniem cieplnym.
Nawet matematycznie zaprogramowani bohaterowie powieści My posiadają
godziny, w których wolno im zasłonić
kotary, aby przez godzinę móc w prywatności spółkować. Z drugiej strony
liczne kontrowersje wokół nowych realizacji architektonicznych w historycznym kontekście biorą się między innymi z tego, że szkło okazało się wcale
nie być przezroczyste. Pomyślane jako
neutralny budulec, który będzie idealnie udawał, że nie istnieje, zostawiając
kontekst historyczny, staje się głównym
bohaterem architektury. Gdybym miał
wybrać najbardziej zwodniczy materiał, z jakim może spotkać się architekt,
prawdopodobnie wybrałbym szkło.
Moim zdaniem powszechna narracja
o szkle, którą przedstawia również Marek Bieńczyk, głosi, że jest ono materiałem neutralnym, a przez to nieinwazyjnym i jednoznacznym. W praktyce szkło
wykazuje te cechy tylko w pewnej ilości
przypadków. Nie istnieje szkło o zerowej refleksyjności. W konsekwencji to,
na co patrzymy przez szkło, zawsze
będzie widoczne z bardziej lub mniej
wyraźnym rastrem nas samych, albo
otaczającego nas świata. Jakby tego
było mało, w przypadku patrzenia pod
kątem, jak uczą prawa optyki, odbicie
na szkle pochodzi z miejsca nieraz bardzo oddalonego od obserwatora. Sprawia to, że na przykład wieżowce prawie
zawsze są błękitne w ciągu dnia. Dopiero w nocy ukazują one swoje wnętrze,
spełniając ideę przezroczystości. Powstaje pytanie, czy o takie szkło Bieńczykowi, Sheerbartowi czy Johnsonowi
chodziło? Być może mieli oni ma myśli
szkło idealnie transparentne, które jest
możliwe do uzyskania jedynie w programie komputerowym do tworzenia wirtualnych modeli architektury. Jednak
nawet tam nie jest zbyt często używaszok kulturowy 5 [3–4] 2016

6 „Na zbliżeniach
powierzchni odbijających światło (woda,
przeszklenie) dobrze
jest zastosować odbicie”. W. Francblau,
M. Gałek, M. Uruszczak,
PODSTAWY RYSUNKU
ARCHITEKTONICZNEGO, Kraków 2008,
s., 100, oraz „W
ujęciach z dużymi
powierzchniami szyb,
oprócz świetlnych
refleksów, możemy
dodać efektowne odbicia” tamże, s. 64.
7 M. Bieńczyk Przezroczystość, Kraków 2007,
s. 217-218.

ne, ponieważ w praktyce odbiera tworzonemu obrazowi pożądany realizm,
który w przypadku szkła kojarzy się
mniej z transparentnością, a bardziej
z dynamiczną grą odbić i świetlnych
refleksów. Również w nauce rysunku
architektonicznego podkreśla się odbicia na szkle jako pożądane elementy
wpływające na efektowność przedstawienia6. W tym miejscu koło się zamyka.
Jest to aspekt ledwie przez Bieńczyka wspomniany, tak samo jak widmo
podglądactwa w postaci reality show
czy powszechnej inwigilacji ludzkości przez system kamer. W tym sensie
jego obraz przezroczystości wydaje mi
się niepełny, ponieważ nie wychodzi
zbytnio poza sferę wyobrażeń i projektów. W nich szkło zawsze jest idealnie
przezroczyste i służy większemu dobru.
Z drugiej jednak strony w żadnym miejscu nie uważa się on za obserwatora
życia zbiorowego, za socjologa czy antropologa. Praktyka przezroczystości
wydaje się nie interesować go aż tak,
jak jej koncepcje w literaturze i sztuce. Jednak w tym obszarze porusza
się z wyjątkową zręcznością, co więcej
nie zatrzymując się na nim. W moim
przekonaniu służy ona do opisu czegoś
o wiele bardziej osobistego.
Aerofania i abstrakcja
Istnieje jeszcze jeden sposób odczytania tej książki. Może się on wydawać tylko dodatkiem, ale dla mnie jest jej sercem. Chcąc popisać się erudycją, można
wymieniać do ilu filozofów, malarzy czy
literatów odwołuje się Bieńczyk i na ile
jest to do nich adekwatne. Jednak można powiedzieć, że stanowią oni jedynie
tło dla poszukiwania przez autora pewnego szczególnego doświadczenia:
„Poza wszystkimi innymi znaczeniami, społecznymi,
estetycznymi, najbardziej skrajne doświadczenie
przezroczystości, jakim go znam (ale jest ich tak
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wiele), wyprowadza nas z głębi naszej psychiki,
wyzwala z nadmiaru „ja”, z wszystkich wieczorów
świątecznych w zimową noc w Dublinie.”7

Być może są one próbą dojścia okrężnymi drogami do tego, co symbolizuje
wizja z początku i końca książki - żółty
kwadrat na ścianie. Przedstawia ona nic
innego jak poranne promienie słońca,
wpadające przez okno do pokoju. Drogą do jej opisania są, w moim przekonaniu, z jednej strony analizy tekstów
kultury, z drugiej specyficzny stan psychiczny, bardzo bliski autorowi - melancholia. Jest ona stanem wycofania się,
czymś pomiędzy obecnością a nieobecnością. Żywiołem tej postawy jest zdaniem Bieńczyka wielkie miasto, gdzie
można pozostawać niezauważonym,
być jak szkło, przez które prześlizgują
się spojrzenia, ale nie zatrzymują się
na nim. Jest to melancholia w rozumieniu stanu ducha, bądź typu charakteru.
Nie chodzi raczej o inną nazwę depresji. Uczucie to ma swoje ukoronowanie
w doświadczeniu opisanym na początku i na końcu książki, w którym melancholiczne doświadczenie przezroczystości zagęszcza się osiągając swoje
apogeum.
Wizję tę nazwałbym aerofanią, mijając się nieco ze znaczeniem tego słowa
przedstawionym w jednym z rozdziałów książki. Aerofania jest dla autora
sztuką uprawiania przezroczystości,
mnie natomiast brzmienie tego słowa
nieodłącznie przywodzi na myśl epifanię, hierofanię bądź teofanię, czyli
akty objawienia się bóstwa lub jakiejś
innej formy sakralnej. W tym wypadku jednak objawienie nie ma swojego
przedmiotu. Dotyczy samego siebie,
oczyszczenia, czy wręcz usunięcia się
z drogi, aby zrobić miejsce dla światłości. W tym miejscu widać pewne religijne konotacje, wobec których Bieńczyk
wyraźnie się wzbrania:

Andrzej Malik / Historia jednego pojęcia. Przezroczystość Marka Bieńczyka

„Nie o melancholijną dezercję z bytu tu jednak chodzi, a o doświadczenie „lekko barwione absolutem”,
idyllę bez miejsca, która daleka od wszelkich magii
czy mistyki i ekstazy, od wszelkich mądrości buddyjskich czy innych, od możliwości samowypowiedzenia i samozadowolenia, przynosi doznanie wyzwolenia z własnej biografii, ze skłębionych warstw
8 Tamże, s. 217.

9 Otwierające księgę
zdanie Tao k’o tao fei
cz’ang tao, tłumaczone jest zwykle jako:
Tao, które można wyrazić słowami, nie jest
prawdziwym tao.
10 Jeden z przypisywanych temu nadreńskiemu mistykowi aforyzmów brzmi:
Czemu paplesz o Bogu? Cokolwiek mówisz
o Nim, jest nieprawdą.

11 C.G. Jung, Problem
typowych postaw
w estetyce, w: Archetypy i symbole, pisma
wybrane, Warszawa
1993.

przeszłości. ”8

Świadomie lub nie, autor posługuje się
i tak językiem mistyki. Skupia się bardziej na tym, do czego to doświadczenie nie jest podobne i od czego wyzwala, a więc opisuje je głównie jako ciąg
negacji. Nie wiadomo również co znaczy paradoksalne sformułowanie lekko
barwione absolutem. Słowo to oznacza
pełnię, jeśli coś jest tylko „lekko” absolutem, to nie jest nim wcale. Narracja
Bieńczyka nie ma w moim przekonaniu nic wspólnego z mistyką, ale tylko
tą rozumianą potocznie. Nie ma tam
żadnego konkretnego objawienia w rodzaju ekstazy św. Antoniego, raczej
określenia pustki. W tym sensie wpisuje
się w tradycję negatywnego mówienia
o transcendencji, której przykładem
jest Tao-te-king9, czy pisma Mistrza Eckharta10.
Istnieje inna, jeszcze bardziej doniosła, cecha doświadczenia, które było
udziałem autora. Aerofania operuje
odsunięciem się podmiotu, aby mógł
on zrobić miejsce czemuś innemu. Kiedy Marek Bieńczyk wpatruje się w biały kwadrat, opisuje jak ten rozrasta się
w nim, podczas gdy on z ufną gotowością go przyjmuje. W tym sensie można
znaleźć analogię jego doświadczenia
do postawy abstrakcyjnej nakreślonej
przez Wilhelma Worringera, a rozwiniętej później przez Carla Gustava Junga11.
Twórca psychologii analitycznej przygląda się dwóm skrajnym postawom
w stosunku do dzieła sztuki opisanym
przez Worringera w jego eseju Abstraction and Empathy z 1907 roku. Niemiec-

ki historyk sztuki, analizując twórczość
z całego świata, doszedł do wniosku,
że jest ona zawieszona między dwoma
biegunami. Jednym z nich jest skłonność do abstrakcji, czyli form geometrycznych, drugą jest postawa empatii,
która polega na naśladowaniu natury
poprzez wczuwanie się. Rozwinięcie
tego wątku przez Junga stanowi ciekawą perspektywę dla spojrzenia nie tylko na doświadczenie przezroczystości,
ale na dobór tematów w całej książce
Bieńczyka.
Jung analizuje postawę abstrakcyjną w sztuce z perspektywy procesów
psychicznych. Jego zdaniem wynika
ona z lęku twórcy do otaczającego go
świata. Uważa on rzeczywistość za
coś niebezpiecznego lub chaotycznego, a w konsekwencji niezrozumiałego.
Artysta abstrakcyjny broni się przed
nim, odcinając się od jego naturalnych
form i zastępując je czymś zupełnie
innym. Świat przedstawia dla niego
pewien nadmiar znaczenia. Przenika
do wnętrza jego psychiki, co łączy się
z jego wycofaniem z obszaru własnego
ja. Odwrotnie w postawie empatycznej, według Junga przedmioty nie posiadają znaczenia, a więc ego artysty
może w nie włożyć pewne treści, dzięki czemu stają się one przedmiotem
kontemplacji i w konsekwencji dziełem
sztuki zbliżonym do realizmu. Twórca abstrakcyjny natomiast, który jest
przez Junga utożsamiany z introwertykiem, robi niejako we wnętrzu swojego
ego miejsce dla świata, stając się przezroczysty, znikając dla niego i samego
siebie. W przypadku artysty owocuje
to formami oderwanymi od kształtów
znanych w przyrodzie, natomiast wcześniej na poziomie myśli stanowi to doświadczenie uderzająco podobne do
opisanego przez Bieńczyka. Analogii
dopełniają jego fascynacje architektoniczne. Przede wszystkim zainteresoszok kulturowy 5 [3–4] 2016

wanie miastem jako formą wyabstrahowaną ze świata przyrody. W mniejszej
skali skupia się na architekturze przesiąkniętej modernizmem, a więc myślą
Bauhausu, inspirowaną z kolei filozofią
grupy Der Stijl. Architektura Bauhausu
wraz z ornamentem odrzucała naśladowanie przyrody, skłaniając się ku
abstrakcji, prostym liniom, czystym
kolorom i jasno określonym rzutom.
W swojej idei abstrakcyjne jest również
samo szkło i generowane przez nie skojarzenie z gładkością faktury materiału. Wszystko to mogłoby być również
przedmiotem zachwytu mieszkańców
utopii Eugeniusza Zamiatina. Doświadczenie abstrakcji jest jedną z dróg odczytywania Przezroczystości, inną mogłaby być melancholia. Na zakończenie
przytoczę słowa innego melancholika
zapytanego o to, jaka jest największa
tajemnica:
„-Największa tajemnica jest ta, że nie ma żadnej
tajemnicy. W rzeczywistości wszystko jest jawne,
wszystko jest jasne, wszystko jest czyste, wszystko
12 E. Stachura, Fabula
rasa, Toruń 2000, s 8.

jest absolutnie przepiękne przejrzyste.”12

Obsesja i metafora
Czym jest więc Przezroczystość? Być
może najlepszą odpowiedzią jest ta,
która przyszła mi do głowy na samym
początku lektury. Była to dla mnie historia pewnej obsesji. W swojej podstawowej definicji jest to psychopatyczna
przypadłość, polegająca na uporczywym powracaniu chorego do pewnej
myśli bądź nawyku. W tym wypadku
obsesją jest pojęcie. Zaczynając od
jego znaczenia leksykalnego, Bieńczyk
wgłębia się we wszystkie możliwe sfery
życia, w poszukiwaniu śladów dążenia
do przezroczystości. Okazuje się, że
przezroczystość nie jest jedynie właściwością przedmiotów ze szkłem na
czele. Może być rozumiana jako pewien
ontologiczny przymiot duszy (Arysto113

teles), najwyższa cnota w stosunkach
międzyludzkich (Rousseau), dyrektywa polityczna czy oznaka nowoczesności w architekturze (van der Rohe).
W tym sensie pojęcie przezroczystości
rozciąga się na wiele dziedzin, stając
się metaforą, pewnym językiem opisu.
Pojawia się więc nie tylko jako upragniony stan duszy autora, ale również
kategoria analityczna. O tym drugim
przejawie przezroczystości świadczy jej
negatywna odsłona spod znaku widma
inwigilacji, nakreślonej w wielkich antyutopiach XX w. (My, Rok 1984). Można
więc spojrzeć na przezroczystość jak
na soczewkę, przez którą patrzy się na
nowoczesność. Pozwala ona przynajmniej w przybliżeniu uchwycić wieloaspektowość otaczającego nas świata.
W tym miejscu mógłby się pojawić zarzut, że ubranie wszystkiego w jedną
kategorię, nie przybliża nas do zrozumienia, ale wtedy należałoby wyrzucić do kosza kilka znanych i cenionych
postaci ze świata nauki. Używanie jednego pojęcia do opisania bardzo wielu
zjawisk kulturowych i społecznych to
zabieg stosowany przez wielu gigantów
humanistyki. Skoro Ervingowi Goffmanowi wolno patrzeć na świat jako na
teatr, Victorowi Turnerowi doszukiwać
się wszędzie liminalności, a Mircea
Eliademu głosić wszechobecne sacrum
to dlaczego Markowi Bieńczykowi nie
wolno patrzeć na świat przez pryzmat
przezroczystości? Różnica jest między
innymi taka, że ten ostatni nie kryje się
ze swoim osobistym zaangażowaniem
w analizę. Z premedytacją pokazuje
subiektywność, to on jako autor wytwarza kategorię analityczną i jest ona
tylko (albo aż) jego prywatnym szkłem
powiększającym. Z tego powodu wywód Bieńczyka uderza pewnym rodzajem prostoty, chciałoby się powiedzieć
„przezroczystości”. Przyznaje on bez
ogródek, że pisze tak naprawdę o so-

bie. Odwołując się do gamy wielkich
umysłów, próbuje dojść dlaczego tak
bardzo fascynuje go światło padające
na ścianę jego pokoju. Chce wyjaśnić
samego siebie, poprzez istniejące przed
nim kulturowe fenomeny, zamykając to
w brzmieniu jednej poetyckiej metafory. Przy okazji jednak mówi nam coś
o współczesności. Na pewno nie wyjaśnia jej całkowicie, ale rzuca na nią
nowe światło. Jest ono tym mocniejsze, im bardziej możemy się utożsamić
z jego postawą. Nie jest to dla nas takie
trudne. Nie trzeba być melancholikiem,
żeby zrozumieć Bieńczyka. Wystarczy
spojrzeć na świat dookoła, patrząc
przez szkło na iluzoryczny przepych wystaw sklepowych, czy będąc pod czujnym okiem kamer na rogu większości
ulic. Udostępniając szczegóły swojego
prywatnego życia w internecie, czy domagając się oświadczeń majątkowych
rządowych oficjeli, jesteśmy wszyscy
pod wpływem przezroczystości. Nie
jest to takie tragiczne, jeśli podobnie
jak autor mamy jakąś Olgę (wymyśloną lub nie), której możemy się zwierzyć
przy wyjątkowo smacznej szarlotce.
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a pierwszy rzut oka, a raczej
pierwsze momenty czytania, o Przezroczystości Marka
Bieńczyka można powiedzieć
wszystko, tylko nie to, że jest przezroczysta. Zdania rozwijają się przed czytającym w dal, niekończące się myśli
w nich zawarte, budują się z każdą
przeczytaną stroną, nie powstrzymane
przez żadne ramy, jako że przezroczystość autor potrafi odnaleźć w każdym
miejscu. Na kolejnych stronach dzieła
sztuki, nurty filozoficzne, idee i literatura przeplatają się i tworzą mozaikę ułożoną z przezroczystości, co w efekcie
prowadzi do zagęszczenia tego pojęcia.
Bieńczyk narzuca szybkie tępo wędrówki i prowadzi nas coraz głębiej, tropiąc
przejawy przejrzystości. Wraz z lekturą
książka ewoluuje, przechodzi od traktatu poświęconego pojęciu jakim jest
przezroczystość do osobistego eseju,
a od niego do powieści i z powrotem.
Podmiot mówi o swojej idée fixe,
jaką jest przezroczystość. Śledzi go
ona i nagle pojawia się w telewizorze,
radiu, gazecie bądź wspomnieniu o doświadczeniu przezroczystego momentu.
Wzywa go, drąży, nabierając wymiaru
osobistego. Ale czym tak naprawdę jest
przezroczystość opisana prze Bieńczyka? Czym jest przejrzystość, transpa115

rence, transparencia? Nie sposób nie
dostrzec powiązania jej ze światłem
w tekście, z pierwszym zapamiętanym
obrazem:
“pusty, poranny, jasny pokój z ogromną plamą słońca, żółtym kwadratem na ścianie. Powietrze tak
rozświetlone, z rozedrganymi drobinami pyłu, tak
w tym świetle czyste i pełne, że zdawało się mieć
odsłonięte wnętrze; przez swą odkrytą głębię przepuszczać wzrok ku jeszcze głębszej czystości.”1

Jak na obrazie Edwarda Hoppera Rooms By the Sea, który ukazuje światło
na ścianie będące najwyższą próbą
przezroczystości, tak jak próbę ma złoto; “przezroczysty kwadrat”.
Jednym z leitmotivów tekstu jest
przezroczystość serca Jana Jakuba Rousseau, który, mając osiem lat, kończy
swoje dzieciństwo i zostaje wygnany
z raju za pośrednictwem zniszczonego
przez siebie grzebienia. Doświadczenie,
będące biograficznym, ale i zarazem pisarskim, ukazuje mu, że przezroczystość
serc nie istnieje, pełne i bezpośrednie
porozumienie między ludźmi napotyka
przeszkody, nie wszystko można przekazać, wyrazić, bądź opowiedzieć. I to
właśnie Jana Jakuba Rousseau uważa
Bieńczyk za postać, która wprowadziła
przezroczystość do wyobraźni i literatu-

Rafał Niemczak / Przezroczysty nie znaczy oczywisty

2 Oni (monarchia,
podział stanowy,
szlachta) są winni, co
świadczy o naszej
niewinności. Cudza
wina staje się alibi
usprawiedliwiającym
czyny i oczyszczającym, świadczącym
o przejrzystości. Wina
jednej strony uniewinnia drugą.

3 M. Bieńczyk, op.cit.,
s. 50-51.

ry europejskiej. Przezroczystość duszy
i czystość serca urosły do doniosłych
pojęć psychologicznych, społecznych
i politycznych, co też miało swoje odbicie w rewolucji francuskiej, do której
ruszyli “niewinni i przejrzyści”, wyposażeni w alibi cudzej winy2.
Rousseau używał słowa transparent, wywodzące się od łacińskiego
neologizmu transparens. Starożytni
Grecy używali słowa diaphanes, które przetrwało w językach romańskich.
U niektórych starożytnych autorów
oznaczało ono światło w chwili zorzy,
u innych jasne, świecące zjawiska, bądź
brzegi rzeki Illisos. W dialogu Timajos
pojawia się przy opisie mechanizmu
patrzenia i oznacza pełną przejrzystość
pomiędzy promieniem słanym przez
oko a promieniem wysyłanym przez
przedmiot. Sam Arystoteles mówi, że
przezroczystość jest niemal światłem,
ale nie do końca są tożsame. Pojęcie
diaphanes ewoluuje przez wieki wraz
z myślą ojców kościoła oraz średniowieczną łaciną. Pojawia się w dziełach
św Bonawentury, św Tomasza z Akwinu
czy też Rogera Bacona. Równocześnie
rozpoczyna życie w artystycznym dyskursie, wykorzystuje je sztuka witraży
i teorie światła. Po tym okresie przezroczystość znika z myśli i literatury aż do
czasu, gdy Jan Jakub Russoe na nowo
ją ożywia i przekazuje nadchodzącemu
romantyzmowi.
Pojęcie przezroczystości nabiera
z czasem siły estetycznej i metafizycznej. Bieńczyk ukazuje ten rozwój poprzez sztukę Jouberta, który poszukiwał absolutnej redukcji, koncentracji
wypowiedzi poetyckiej do zdania, wyrazu; do jednej kropli światła. Następnie przeskakuje do Émile Zoli, u którego pojawia się pragnienie idei/prawdy
skrystalizowanej i czystej, a w tym zupełnie przejrzystej. Sam podmiot Przezroczystości zastanawia się, czy jest

możliwość ujęcia w jednym zadaniu całego swego istnienia.
Autor zastanawia się nad naturą
przezroczystości. Pyta o stopień jej realności, o jej działanie na przykładzie
czystego światła. Nazywa ją niewidocznym widmem, cechą bądź aurą rzeczy,
ich substancją. Pyta, czy nie jest fikcją
intelektu, czy można ją sobie wyobrazić. Poprzez ten gąszcz przypuszczeń
i teorii przebija się w końcu przekonanie
o istnieniu mediów przezroczystości,
tajemnych pośredników, którzy niespodziewanie przywołują ją, przygotowują
dla niej miejsce. Jednym z owych pośredników jest bandoneon, instrument
towarzyszący tangu od początków, który zestawiony z akordeonem przyjmuję
naturę brutalnie czystego i przejrzystego dźwięku, bez pola do manewru.
O tangu Bieńczyk pisze:

ludzkich pobudek. Powoli zaczęła formować się świadomość nieprzejrzystości spychając serce Rousseau do “egzystencjalnego skansenu”.
Walka nieprzezroczystości i przezroczystości trwa do dzisiaj, tworząc
jedną z podstawowych opozycji. Jednakże ogólnie przyjętym dogmatem
w zachodnim kręgu kulturowym jest
nieprzejrzystość egzystencji, wielopoziomowość i skomplikowanie dominuje nad myśleniem przezroczystym
w kontekście życia. Niemniej, tytułowe
pojęcie istnieje w codziennym dyskursie społecznym i politycznym, jest postulatem etycznym w kontekście funkcjonowaniu organów państwa, który
narastał przez ostatnie ćwierć wieku.
A zarazem można mówić o odwróceniu
procesu, o “krytyce nieprzejrzystości”
w ostatnich latach.

Istnieje również druga interpretacja przejrzystości, którą postuluje Milan Kundera – przejrzystości mierzonej
w bezbronnego obywatela przez system. W myśl tego rozumowania jest ona
narzędziem opresji i przypomina urząd
rodem z Procesu Franza Kafki. Żyjemy
w czasach “paparazzyzacji” w mediach,
społecznego przyzwolenia na udostępnianie ludzkiej prywatności. Na myśl
ciśnie się planowana na 2025 rok misja
Mars One mająca rozpocząć kolonizację
czerwonej planety, a która pomyślana
jest jako reality show pełne kamer i jawności życia kolonizatorów. Przezroczystości wymaga rynek, opinia publiczna,
media i jednostkowy konsument, pragnący poznać poszczególne etapy produkcji towarów. Z drugiej strony, biorąc
za przykład aferę klubu fitness6, autor
wypowiada znamienne słowa:

“Gdy Jesus czy Piazzola gra na bandoneonie, tańczy-

“Od dwóch lat słowa ‘transparentny’, ‘przejrzysty’.

“Przezroczystość tworzy na nowo horyzont marzeń

my (wyobrażam sobie) w przestrzeni, gdzie nie ma

‘przezroczysty’ wpychały się w nasze śniadania ni-

i dążeń; że wystawienie swojej prywatności na pu-

czym natrętne muszki, chmarami zlatywały z po-

bliczny widok, ujawnienie tajemnic swej alkowy

rannych gazet, z radia, z wywiadów, artykułów,

i swych mięśni jako niezbywalne działanie w imię

nic z tyłu, a przed nami nagle rysuje się przezroczystość, przejrzysta pustka, w którą wrzucamy nasze
3

ciała z determinacją.”

Światło i przenikliwość narastają
przez wiek XVIII, przezroczystość duszy oświecenie wyraża francuskim
Lumières bądź niemieckim Aufklärung,
które w najprostszym ujęciu mówią:
teraz będziemy widzieć. Jednakże na
drodze przejrzystości stanęła podświadomość, nieprzejrzystość natury ludzkiej, tak fascynującą dla romantyków,
którzy wzbogacili literaturę o pojęcia
mroku, otchłani i niezbadanych głębi.
Świadomość siebie, czyli Rousseowskie sentiment de soi, jest pojmowane
w odmienny sposób. Jan Jakub wierzył
w bezpośrednie wejrzenie we własną
duszę, w przezroczystość ja dla samego siebie. Libertynizm przyniósł ciemność natury ludzkiej, mesmeryzm nie
pozostawiał złudzeń co do czystości
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

4 Ibidem, s. 64.
5 Ibidem, s. 65.
6 Montrealski klub
fitness obrał za
siedzibę nowoczesny,
przeszklony budynek
znajdujący się naprzeciw prywatnej szkoły
chasydzkiej, której
uczniowie obserwowali ze szkolnych ławek
skąpo ubrane panie na
bieżniach i rowerach
elektrycznych. Dyrektor szkoły zaproponował klubowi wymianę
szyb panoramicznych
na weneckie. Wymiana szyb wzburzyła
ćwiczące tam kobiety,
które powiadomiły
prasę i zaczęły mówić
o naruszeniu praw
wolności.
7 M. Bieńczyk, op.cit.,
s 73.

4

talk-show, oświadczeń i debat od samego świtu.”

naszych tożsamości stały się kolejnym imperatywem ducha nowoczesnego, [...].”7

Powyższy cytat pokazuje, że Bieńczyk
dostrzegł pewną współczesną nam
tendencję. Pisze o zapewnianiu własnej przejrzystości, okazywaniu przezroczystości biografii, postulowaniu
przejrzystości życiorysów osób publicznych, o transparentności rządu, sądów,
policji czy banków. Zauważa jak przezroczystość stosowana jest w życiu
codziennym, jako normatywna zasada
funkcjonowania państwa i instytucji5 .
Posługuje się przykładem z francuskich
mediów. Nie dalej jak wczoraj przeglądając internet, natknąłem się na wypowiedź Baracka Obamy o transparency
and open goverment (przejrzystości
i dostępności rządu). Co więcej, istnieje
cała seria memów poświęconych przejrzystości posunięć Obamy.
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Bieńczyk przytacza liczne przykłady
z życia społecznego i politycznego, tym
samym ukazując pewne funkcjonujące
w społeczeństwie sposoby myślenia.
Wyznacza pewien trop, nakierowuje
spojrzenie czytelnika na wykorzystanie przejrzystości zarówno w polityce
i życiu codziennym, którym można podążyć głębiej, jako że on sam nie dąży
do esencjonalnej zwięzłości. W końcu
autor biegnie od tematu do tematu, od
dziedziny do dziedziny, mając za wspólny mianownik tylko przezroczystość.
Glasarchitektur jest kolejnym sposobem mówienia o przezroczystości.
Bieńczyk zanurza się w świecie szklanej
architektury i jej wyobrażeń. Pojawiają
się akwaria i klosze w pierwszej kolejno-
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8 Ibidem, s. 104.

9 Ibidem, s. 114.

10 Ibidem, s. 142-148,
154-158.
11 Podane przez autora, terminy odnoszą
się do nazw typowych
dla szklanych domów,
jako gatunku. Masion
de Verre występuje
(np. Le Corbusieraarchitekci Pierre Chareau,
Bernard Bijvoet
i Louis Dalbet) jako fr.
określenie na domy ze
szkła. Glasbau (Kolonia, autorstwa Bruno
Tauta.) oraz Glashaus
to niemieckie terminy.
Glass House to angielski odpowiednik (np.
New Canaan Philipa
Johnsona).
12 M. Bieńczyk, op.cit.,
s. 217.
13 Ibidem, s. 218.

ści utożsamiane przez Zygmunta Krasińskiego z uwięzieniem, uduszeniem
i niemocą. Wraz z udoskonaleniem
produkcji szkła pojawia się szklana
architektura w postaci przeszklonych
pasaży z początku XIX wieku. Wybudowano Crystal Palace, a za nim kolejne
szklane budowle. Ponownie możemy
obserwować przesunięcie się środka
ciężkości, szkło staje się nowoczesne
i lekkie, a obraz szklanej kopuły zostaje
przewartościowany. Zmienia się samo
miasto, obrasta w przeszklone budynki
i witryny sklepów, wzrok jest celebrowany, a zaglądanie staje się uprzywilejowanym sposobem patrzenia8 . Bertolt
Brecht w swoim wierszu otwierającym
zbiór Podręcznik dla mieszkańców miasta mówi nam - zatrzyj ślady , co koresponduje z myślą Paula Scheerbarta
i jego Glasarchitektu z 1914 roku. Pisze
on o przestrzeni wypełnionej szklanymi konstrukcjami, gdzie trudno będzie
zostawić ślady, o przezroczystych ścianach, które nie powinny być niczym
przesłonięte. Wspomina o mieście kolorowego szkła, mieście światła. Walter
Benjamin, podążając Scheerbartem,
mówił o starciu własnych śladów. Za
przykład podawał trud życia w mieszczańskim apartamencie: Tyle w nim
mebli, bibelotów, a André Gide mówił
przecież, że każdy przedmiot, który chcemy mieć, staje się nieprzejrzysty […] 9.
Powoli wyrasta poetyka szklanych budowli, która bywa odmiennie interpretowana. Dla Fiodora Dostojewskiego,
posługującego się przykładem Crystal
Palace, było to zamknięcie, nie nieskończoność a kres. Niemniej zdania w tej
materii były podzielone. Przykładem
może być Nikołaj Czernyszewski, który
w odmienny, optymistyczny, sposób
rozwodzi się nad światem w kryształowych pałacach10.
Opis Bieńczyka ulega intensyfikacji. Jedno nazwisko podąża za drugim,

następny obraz za kolejnym, a każdy
z nich posiada w swojej istocie, albo
tle przezroczystość. Ponownie pojawia
się Kundera i wszechstronność kamer
w dzisiejszym świecie, panopticum
Benthama. Glass House, maison de verre, Glashaus i Glasbau stoją obok siebie
na stronach książki11. Przykładów obecności przejrzystości w różnorodnych
dziedzinach życia jest więcej. Tematy
powtarzają się i przeplatają, a sama
książka nie dąży do konkretyzacji, a nawet wręcz przeciwnie, rozszerza przezroczystość.
Bieńczyk zmierza w kierunku doświadczenia lekko barwionego absolutem12 , skrajnego przeżycia przezroczystości jakim jest wyzwolenie z nadmiaru
“ja”. Przeciw przezroczystości wyprowadza on histerię, która powstaje w wyniku skazy tej pierwszej:

rzył Jan Jakub Rousseau. Nawet jego
historia zostaje poddana wątpliwości,
czy aby na pewno nie złamał grzebienia, czy mamy mu wierzyć? Zakończenie mówi o znikaniu, o przecieraniu się
i rozpływaniu „ja” we współczesnym
świecie. Z drugiej strony pokazuje, że
to drugi człowiek jest sensem (Olga
w przypadku autora), jaki można odnaleźć w życiu, to on zagęszcza byt, kondensuje i krystalizuje “ja” człowieka.
Przezroczystość łączy w sobie pracę historyka idei i osobistą opowieść,
powiązane wspólnym mianownikiemprzezroczystością. Marek Bieńczyk opisuje specyficzne spojrzenie na rzeczy na
pozór jasne i oczywiste. W końcu każdy
z nas wie, co to znaczy przezroczysty,
ale czy na pewno? Autor pokazuje, że
pojęcia, jak tytułowa przezroczystość,

“Histeria jest narkotyczna, pazerna i jest wiecznym
powrotem; [...] Histerię wywołuje skaza na przezroczystości, nawet drobna; ożywia ją najmniejsza
rysa. [...] Dlatego oba te doświadczenia, histerii
i przezroczystości, się łączą, tworzą bieguny osi wirującej w egzystencjach.”13

Histeria pokazuje, że istnieje coś poza
“ja”, ale widok ten jest przerastający
i przytłaczający. Ta opozycja tworzy,
jak uważa autor, jedną z modelowych
cech egzystencji nowoczesnej.
Książka zatacza coraz mniejsze
kręgi wokół historii autora i Olgi. Światło pobudza wspomnienie początków
świadomości autora, pomaga wyjaśnić
fascynację przezroczystością. Historia
powoli poddaje się osobistej opowieści. Pojawia się opis histerii Olgi i scena
z rowerzystą, irracjonalny i niemożliwy
do opanowania lęk w obu przypadkach.
Zarazem opisy są przekłamaniem (rowerzysta nie zawinił, a opowieść Olgi
nie wydarzyła się), co zdaje się przeczyć
pełnej przejrzystości serca, w jaką wieszok kulturowy 5 [3–4] 2016
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mają historię równie bogatą jak niejedna biografia, żyją w społeczeństwie
i myśli ludzkiej (nawet jeżeli nieuświadomione) i mogą być przedmiotem poznania oraz refleksji.
Na koniec dodam, że widzialność
bądź jej zupełny brak czy też idealna
czystość, to pojęcia, które mogą stanowić potencjalny teren do podobnych
rozważań. W dodatku teren wielopoziomowy i niejednorodny. Przy pomocy
jednego pojęcia, które Bieńczyk przykłada do różnorodnych sfer życia jak
muzyka, polityka, architektura, liryka
bądź corrida, możemy ujrzeć potencjalne mechanizmy i idee, kryjące się
w nim, na pierwszy rzut oka, nieoczywiste. Sprawia to, że zaczynam się zastanawiać nad innymi, na pozór oczywistymi jak przezroczystość, pojęciami.
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Krzywe zwierciadło
Niespójne notatki na marginesie
Odbicia Wojciecha Nowickiego
Łukasz Sochacki

w siebie samego i do szerokiego tła, na jakim egzystowała dana fotografia i jej
autor. Na warsztat zawsze bierze – jak sam podkreśla – zdjęcia, które bolą, zahaczają, a z których trzeba się wyleczyć, zmierzyć się z nimi.
*
Pierwsze cztery eseje Nowicki poświęca zdjęciom, których nie można uznać
za technicznie wspaniałe, ważne z punktu widzenia teorii czy historii fotografii. Na pewne nie są to zdjęcia, które można rozpatrywać jako artystyczne. Ich
obecność potwierdza, że Nowickiego nie interesują rozważania formalne czy
estetyczne. Zdjęcia androgynicznej postaci, erotyczny autoportret nieznanego
adwokata, fotografie do dokumentów, seryjne zdjęcia rejestrujące typy ludzkie
(etniczne, społeczne, ekonomiczne) pochodzą z podziemnego nurty życia nie
mającego nic wspólnego z galeryjną przestrzenią. Charakteryzuje je to, że są
kpiną z zasady obowiązującej w tego rodzaju fotografii [12]: nieostre, rozmazane,
przeciw prawidłom sztuki. Nieudane zdjęcia działają wyjątkowo silnie, bo:
w wielu przypadkach, skaza na zdjęciu, ułomność, która powinna dyskwalifikować, odbierać
mu moc, koniec końców działa na jego korzyć. Uderza tym silniej, im mniej jest profesjonalne.
Udana fotografia, ostra, z całym bogactwem szczegółów, perfekcyjnie oświetlona, nie działa

Odbicie to druga książka Wojciecha Nowickiego poświęcona fotografii. Składa
się na nią dziesięć esejów, z których każdy dotyczy innych zdjęć, różnych autorów, odmiennych problemów. Eseje zgrupowane są w cztery zestawy. Rysując
całość grubą kreską: pierwszy zbiór dotyczy zdjęć trudnych do jednoznacznego
zakwalifikowania, na pewno dalekich od kanonu fotografii artystycznej; drugi
opisuje fotografów opanowanych szaleństwem fotografowania (Jerzego Lewczyńskiego, Wil-helma von Blandowskiego, Michała Greima); w trzecim Nowicki
mierzy się z pracami fotografów profesjonalnych, którzy próbują rozsadzić spetryfikowane konwencje; czwarty porusza „odwieczną” relację między śmiercią
(i trupem) a fotografią. Niejednorodną tematycznie i przedmiotowo książkę
spaja strategia badawcza jaką posługuję się Nowicki.
*
Odnoszę wrażenie, że cichymi patronami przyjętej przez Nowickiego perspektywy są Walter Benjamin, Roland Barthes, Susan Sontag. Przypuszczenie to wynika nie tylko z faktu, że w książce znajduje się kilka cytatów pochodzących ze
Światła obrazu, O fotografii i Małej historii fotografii. Nowicki, podobnie jak wymienieni, z ogromną czułością i starannością opisuje co widać na zdjęciu. Nie
pomija żadnego detalu, a im bardziej świat przedstawiony wydaje się niedoskonały, tym lepiej dla fotografii, tym lepiej dla nas – patrzących. Wedle tej strategii
niepasujące przedmioty odciśnięte na zdjęciu, ich przypadkowa obecność są
ważniejsze niż to co intencjonalne i zaplanowane. Nowickiego nie interesują
ani zagadnienia związane z werystycznością fotografii ani historyczno sztuczne
dywagacje. Najważniejsze to sprawić żeby fotografia przemówiła, żeby odkryła swoje tajemnice, uchyliła odpowiedzi na pytanie dlaczego pewne fotografie
nas nakłuwają, a na inne pozostajemy impregnowani. Nowicki postępuje zawsze w dwutakcie tego co obiektywne i tego co subiektywne. Przedstawia to,
co na fotografii widać, bo tylko tyle jest zawsze dane patrzącemu, a to zawsze
niewiele. Wobec tego wwierca się nie tylko w fotografię, w jej taflę, ale również
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z podobną siłą: zbywa jej na doskonałości.

Nowicki perwersyjnie poszukuje zdjęć niedoskonałych, bo skaza go podnieca,
a nie gładkie przestrzenie skóry, nie ciężka krągłość piersi ani tym bardziej czarny
penis jak słoniowa trąba (to u Mapplethorpe’a). Zwyczajność, piękno draśnięte
nadmiarem albo niedostatkiem uruchamia nieodkryte podkłady uwagi niedoskonałości są wciągające, bo to twórczość naiwna, fotografia złapana na kiksie
i właśnie dzięki niedoskonałościom działająca tym silniej. Łatwiej się utożsamić
(nawet przez śmiech) z tym, co niedoskonałe.
*
Umiłowanie Nowickiego do zdjęć naznaczonych skazą nie pochodzi z litości
i współczucia jakie mogą budzić. W technicznej niedoskonałości, usterkach
spowodowanych przez czas lub świadomą ingerencję autora (jak w przypadku
prac Anckermana czy Anety Grzeszykowskiej) dostrzega wyjątkową moc oddziaływania zdjęcia, Benjaminowską auratyczność. W ich wadliwości Nowicki
upatruje funkcje prawdy rozumianej na sposób niekategoryczny, nie polegającej na zgodności z desygnatem, lecz na twórczym, artystycznym przedstawianiu rzeczywistości. Paradoksalnie manipulowanie fotografią, wprowadzanie
do niej – intencjonalnie bądź nieświadomie – skazy sprawia, że staje się ona
bardziej wiarygodna, prawdziwa, realistyczna.
*
Nowicki wydobywa z cienia zdjęcia, które na ogół nie budzą uwagi, pozostają nieznane. Z perspektywy historyka i teoretyka fotografii są mało istotne,
wtórne. Już sam ich dobór to przejaw pewnej strategii poznania (wzdrygam
się przed górnolotnym słowem „metoda”, choć jego użycie byłoby całkiem na
miejscu). W Odbiciu nie dzieli się zdjęcia na gorsze i lepsze, bardziej i mniej wartościowe, bo fotografia na swoim poziomie zero jest taka sama. Każde zdjęcie
mówi coś o sposobie istnienia obrazu fotograficznego, coś swoistego i wyjąt-
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kowego. Im bardziej fotografia dziwna, egzotyczna, tym większe otwiera perspektywy, wzbogaca rzeczywistość.
*
Odbicie posiada subiektywny stempel. Nowicki dzieli się zdjęciami oraz podróżami wokół nich. Na warsztat bierze fotografie, które go bolą, ruszają, zaczepiają. Pisze o nich, aby się od nich uwolnić, zrozumieć, przepracować w sobie.
Celem jest wyleczenie ze zdjęć, które drążą od wewnątrz i nie dają spokoju.
Nowicki wielokrotnie podkreśla, że na fotografii mamy tylko tyle, ile widać, a na
ogół widać niewiele, właściwie to nic nie widać. To, co jednak na niej widać,
potrafi być bardzo mylące. Fotografia nigdy sama za siebie nie mówi. Trzeba
się w nią wwiercić, obchodzić dookoła, amplifikować do rozdęcia. Tylko wtedy
można zmusić ją do mówienia.
*
Za sprawą technicznej niedoskonałości fotografia odwraca uwagę od przedstawianego tematu. Skaza na zdjęciu uświadamia, że mamy do czynienia z obrazowym pośrednikiem, a nie z samą rzeczywistością. Fotografie obciążone
usterką wynaturzają pierwotną intencję. Niedoskonale wykonane zdjęcia do
dokumentów zamiast poświadczać tożsamość wskazują na konwencjonalność
i niemożność identyfikacji. Erotyczny autoportret fotografa-amatora zamiast
podniecać śmieszy. Cykle zdjęć mających rejestrować typy ludzkiego (etniczne,
społeczne, ekonomiczne) paradoksalnie podkreślają indywidualność fotografowanych ludzi. Fotografia zdradza więcej niż na niej widać.
*
Fotografia zachowuje świat. Przechowuje przeszłość. Światłoczuła błona więzi
energię. Fotografia ma mistyczną i magiczną siłę. Rejestruje i ocala przeszłą
rzeczywistość w sposób bardzo dosłowny, wcale niemetaforyczny.

*
Szalony archiwista Jerzy Lewczyński. Jego wariactwo polega na próbie okiełznania rzeczywistości przez fotografie. Próbuje skatalogować, zarchiwizować,
zindeksować rzeczywistość. Próba z góry skazana na niepowodzenie, lecz pokazująca bogactwo świata. Bogactwo tego co zostało zobrazowane i bogactwo
tego, co nie mogło i nie może zostać sfotografowane. Nie może być nie tylko
z powodów finansowych czy czasowych, lecz dlatego że fotografia mimo swej
doskonałości naśladowania i odwzorowywania jest tylko i aż narzędziem, które
tylko jakoś, w ograniczony sposób ujmuje rzeczywistość. Bogactwo rzeczywistości jest takie, że fotografia nie może jej wyczerpać. Fotografia zawsze pozostaje fragmentaryczna i rejestruje wycinki.
*
Pod adresem Nowickiego i Odbicia można kierować wiele komplementów.
Książka została napisana subtelnym (czasem może niepotrzebnie przeestetyzowanym) językiem. Erudycja autora, jego oczytanie i naoglądanie, pozwala
udzielać głosu fotografiom. Umieszcza je w szerokich kontekstach, amplifikuje
poprzez inne teksty i zdjęcia. Każde z opisywanych przez Nowickiego zdjęć to
osobne uniwersum znaczeń; każde stanowi świat sam w sobie, kryształ, w którym załamuje się rzeczywistość i skupia wybrany jego aspekty. Jednak to co
mnie w książce najbardziej interesuje i powód jej szczególnej dla mnie wartości
jest to, że poszczególne eseje prowadzą do odsłonięcia ontologii fotograficznego obrazu, za każdym razem dotyczą fundamentalnego pytania „czym jest
fotografia?”. Wybrane przez Nowickiego zdjęcia poddają w wątpliwość obiegowe opinie o fotografii. W swoim rozedrganiu, dziwności, niedoskonałościach
rzucają wyzwanie teoriom obrazu. Stanowią doskonały przykład tego, że rzeczywistość przerasta teorie oraz że refleksja o fotografii powinna się odbywać
na konkretnym, empirycznym egzemplarzu.
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Od redakcji: rodzinna fotografia

N

a tym zdjęciu mam 7 lat, jest rok
2000, a więc zaczynam już wiedzieć coś o życiu. Oraz o tym,
że bywa niezrozumiałe. Uwieczniona
scena to szkolna „choinka”, na którą należało objawić się w przebraniu
i tańczyć do „kaczuszek” oraz „macareny”. Dzięki moim rodzicom i ich kostiumowej pomysłowości prezentuję
tutaj połączenie rzeczy, które kocham
i nie cierpię jednocześnie. Prezentuję
więc stylistycznie dopasowany total
look, z kapeluszem i biżuterią włącznie (co najważniejsze – jestem w sukience), ale za to przebrana jestem za
Panią Wiosnę, co dla zdeklarowanej
miłośniczki zimy i śniegu niekoniecznie
jest łatwe. Jest to jednak niewątpliwie
podstawówkowy nonkonformizm – być
Wiosną w styczniu. Tę dwoistość uczuć
wobec mego stroju - połączoną z opinią
na temat imprezy, którą zaszczycam
obecnością - zobaczyć można prawdopodobnie na mojej poważnej twarzy
i oczach spoglądających na horyzont.
„Nie wiem co tu robię” , „Kim są ci ludzie?”,
„Dlaczego tak się dzieje?”, „W jakim to
barbarzyńskim rytuale biorę udział?”,
„Właśnie zaczęło się nowe millenium, wy
ignoranci”, „Czy wojny na świecie kiedyś
się skończą?” - to myśli, które przelatują przez moją głowę, zdradzając rodzącego się we mnie antropologa. Do tego
wszystkiego zmuszona jestem do siedzenia na kolanach nieznanego mi typa
z brodą, a przecież wiadomo, że jedyny
typ, który może nosić brodę i trzymać
mnie na kolanach, to mój tata. „Coś tu
jest ewidentnie nie tak” - spostrzegam
w milczeniu, próbując ulotnić się po
angielsku, zatrzymując jednak prezenty,
które są przecież głównym celem mojego pobytu w tym przybytku…
Małgorzata Sokołowska
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toję gdzieś w przejściu między
kuchnią a dużym pokojem – uśmiechnięta, dopiero co ukradłam
moim braciom ich wszystkie medale
sportowe. Mam na sobie sukienkę, jeden z prezentów od taty, który głębo125

ko wierzył, że jak trafi mu się córka, to
w takich właśnie sukienkach przetańczy całe życie. Zbuntowałam się kilka
lat później, a on, choć pewnie nie po
raz ostatni w trakcie mojego dorastania, poczuł, że świat go jakoś bezczelnie
oszukał.
Nie pamiętam, kto zrobił to zdjęcie,
nie jestem nawet pewna ile mam tu
lat. Jedynym punktem zaczepienia jest
przestrzeń naszego dawnego mieszkania. Wiem, że do pokoju braci wchodziłam często niczym mały intruz, bo mieli
skrzynie najlepszego Lego, którym już
dawno się nie bawili. Za to salon był do
oglądania kreskówek i grania w „Króla
Lwa”, a na framudze drzwi tata zaznaczał nasz wzrost. Pamiętam, jak przez
te same drzwi przeszedł mój starszy
brat trzymając w rękach małą, brązową kulkę - naszego pierwszego psa. Niedługo potem wyprowadziliśmy się, a ze
wszystkich historii z tamtych czasów
trudno wybrać te, które rzeczywiście są
moimi własnymi wspomnieniami, a nie
tylko zasłyszanymi gdzieś anegdotami.
Jest za to jedno, wyraźne i na swój
sposób przełomowe – a przynajmniej
na tyle, że zdołało poruszyć światem
przemądrzałej kilkulatki. Pamiętam
mamę, siedzącą w kuchni, z telefonem
przy uchu i pamiętam też dokładnie,
klatka po klatce, jak odkłada ten telefon, kiedy widzi, że do niej podchodzę,
wyraźnie zmartwiona. I ja wtedy mamę,
dopiero co kończącą rozmowę, pytam
bezpośrednio:
- Mamo, czy my wszyscy umrzemy?
Do tej pory jestem dumna, że nie
byłam samolubna i moim obawami objęłam nie tylko swoje kilkuletnie istnienie, ale nawet całą rodzinę, znajomych
i nowego psa. I, choć wydaje mi się, że
kiedy tak patrzyłam na mamę, czekając
na odpowiedź, nie martwiłam się swoją
śmiertelnością dużo bardziej niż o wiele
bliższą perspektywą pójścia do przed-
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szkola, moja mama wydawała się wytrącona z równowagi. W końcu chyba
stwierdziła, jak później często się jej się
zdarzało, kiedy szczęście jej dzieci wisiało na włosku, że za całe zamieszanie
na pewno ktoś odpowiada – ktoś, kto
w tej sekundzie stał się mamy potencjalnym wrogiem.
- Kto ci takich głupot naopowiadał? spytała rzeczowo.
A ja właśnie nie wiedziałam kto.
I jakoś to się tak później naturalnie
rozmyło - mama zbyła pewnie wszystko
swoim idź się lepiej pobawić, a ja szybko zapomniałam, bo w telewizji leciała
Różowa Pantera. I może w tamtym momencie mama nie wykazała się specjalnie tym, co dzisiaj nazywa się świadomym rodzicielstwem, ale tak to właśnie
się zwykle kończyło: swoim dzieciom,
jeśli miało je to uszczęśliwić, była w sta-

nie zaserwować totalne zakrzywienie
rzeczywistości.
Ja się pewnie jakoś niedługo potem zorientowałam, że tak, rzeczywiście, wszyscy umrzemy. Ale jakoś tak
tu dziwnie zadziałała pamięć: prawie
wszystkie zdjęcia z tamtego okresu
mojego życia przypominają mi właśnie
o mamie, tamtej sytuacji i moim pytaniu – dopiero po chwili wyparte zostają przez kolorowe, ekscytujące obrazy
zabawek, zagraconego pokoju czy znajomych z przedszkola. Tak to się zmieszało, zupełnie splątało, że nie istnieje
chyba już dla mnie jedno bez drugiego –
a w głowie mam taki właśnie teledysk,
w którym śmierć ma najwyraźniej twarz
mojej starej lalki Barbie.
I nie, mama w ogóle sobie tej sytuacji nie przypomina.
Paulina Maślona
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a tym zdjęciu mam mniej niż
roczek i siedzę w plecionym koszyku, który wygląda jak łódka.
Dookoła mnie wymłócone, rozsypane
siano, z tyłu stodoła z otwartymi wrotami. Akcja dzieje się na świeżym powietrzu i wyraźnie na wsi. W swoim wehikule siedzę trochę niepewnie, patrząc
wprost na fotografa z wyraźnym niepokojem. Nie wiem, czy trudniej zgadnąć
o czym myślał fotograf, czy o czym myślałem ja. Kilka lat później na jednym
z nagrań wideo na domowej kamerze
mówię, że operator nie może mnie widzieć, ponieważ w urządzeniu nie ma
dziury. W takim razie może właśnie na
aparat też patrzę z lekką obawą marszcząc brwi na, moim gigantycznym wtedy, czole.
Chociaż prawdopodobnie marzę
o tym, że jestem na morzu. Ahoj przygodo! Niewielki wiklinowy koszyk prowadzi mnie przez żółtą wodę, która
wylała się z brzucha drewnianego lewiatana tuż za moimi plecami. Jeśli
liczyć czas płodowy to blisko połowę
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mojego życia spędziłem w wodzie, więcej niż niejeden marynarz. Moje siedzenie byłoby więc rozrywką, w którą
bawią się dzieci na całym świecie. Otoczenie jest wodą/lawą, na której unoszą
się przedmioty. W późniejszym okresie
dzieciństwa raczej skakałem po lawie,
ale woda zawsze interesowała mnie
bardzo mocno, a szczególnie to co znajduje się pod jej powierzchnią. Na zdjęciu dopiero zaczynam swoją przygodę w końcu jestem na powierzchni...
Kiedy zapytałem mamę o to zdjęcie
okazało się, w tamte wakacje zarejestrowane na fotografii, ktoś włożył psa
do mojego kojca. Był moim rówieśnikiem i uczyłem się od niego chodzić.
Być może wtedy myślałem sobie, że
właśnie żegnam świat wodny i stawiam
pierwsze kroki jako kręgowiec lądowy.
Musiałem nauczyć się zupełnie nowych
ruchów, nowego położenia względem
ziemi i czegoś co w wodzie nie było
oczywiste, czyli własnej wagi (a szczególnie wielkiej łysej głowy). Byłem
trochę przerażony, musiałem opuścić
bezpieczną i ciepłą ciecz, na której się
dotąd unosiłem i wyjść suchą stopą na
ląd. Czas pokazał, że nie było tak źle,
jak się obawiałem na tym zdjęciu, bo
w końcu mogłem wreszcie iść dokąd
chciałem.
.
.
.
.
.
.
.
.A tak zupełnie serio zapewne myślałem
wtedy: mama. kaka. bubu. cycy i chciałem jak najszybciej przytulić się do butelki z mlekiem...
Andrzej Malik
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ZDJĘCIE RODZINNE
PRZEŚWIETLENIE

D

1 J. Berger, O fotografii, 1999, s. 76.

laczego właśnie to zdjęcie? Bo jest takie, jak wiele innych; w pewien sposób
jest każdym innym zdjęciem, któro jest prześwietlone w mojej głowie. Prześwietlone zdjęcia rozumiem nie w sposób formalny, czy też techniczny, jako
zdjęcia wykonane w niewłaściwy sposób, w efekcie czego prześwietliły się, ale zdjęcia, na których są sytuacje, których w większości nie pamiętam. Jak, np. właśnie to
zdjęcie, na którym znajduję się (najmłodszy) pomiędzy swoim rodzeństwem. I o ile
jestem lekko prześwietlony technicznie, to podobnie jest z moją pamięcią. Doskonale
znam miejsce, w którym zostało to zdjęcie wykonane, pamiętam nawet okres, gdy
to miejsce i moje rodzeństwo tak wyglądali. Ale nie mam pojęcia kiedy dokładnie to
zdjęcie zostało zrobione, nie pamiętam go. Ono przywołuje moje wspomnienia, ale
samo w sobie nie jest wspomnieniem. Jest prześwietlone, nie dostrzegam szczegółu.
Podobnie mam ze zdjęciami z wycieczek, które tkwią w folderach na dysku po to, aby
do nich nigdy nie wrócić, chyba że przy okazji tworzenia nowego folderu. Pamiętam
wyjazd do Rumunii, bądź świeższy, do Japonii - pamiętam gdzie, kiedy i w jakiej kolejności byliśmy, ale szczegół został zatarty, prześwietlił się w mojej głowie, a rysy stały
się nieostre. Nawet zdjęcia z folderu nie pomagają.
Berger, idąc za S. Sontag, pisał o fotografii, która zastępuje pamięć: Mechaniczne
narzędzie, aparat fotograficzny, użyty został jako instrument wspomagający żywą pamięć. Zdjęcie jest pamiątką przeżytego życia.1 Podobne odczucie mam w przypadku
własnych zdjęć, z tym że w pamięci został mi kontekst, zdjęcie stało się szczegółem.
Rafał Niemczak
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Dach spadzisty

M

ała fotografia, wymiary 6,5 x 8
cm. Na pierwszym planie trzy
osoby: mężczyzna, chłopiec
i dziewczynka. W tyle znajduje się romański (?) kościół. Wszystko czarno białe, ale uderza jasność dnia. Z drugiej strony fotografii ktoś napisał Sofia 129

rzymskie termy - dawny kościół św. Jerzego, sierpień 1966 rok.
Kto na zdjęciu najbardziej rzuca
się w oczy? Dziewczynka. Dwa czarne,
urocze kucyki. Biała sukieneczka. Białe buciki i skarpetki. Cała wydaje się
biała. Chłopiec. Biała koszulka. Jasne
spodenki. Brązowe buty. Mężczyzna.
Biała koszula. Jasne spodnie. Brązowe
buty. Starsze odbicie chłopca.
Zdjęcie z lat 60., tzw. kompozycja
doskonała. Nie wiem, czy był to zamysł
fotografa, czy naturalna właściwość
„kompozycyjna” modelów. Ustawienie
dachu spadzistego jest niewątpliwie
wspaniałe. Najważniejsza i największa postać stoi bokiem - w końcu musi
podtrzymywać całą konstrukcję swoim
ramieniem. Nie możemy oglądnąć jego
twarzy - przecież patrzy przed siebie
(dla oglądających - na bok), na swoje
dzieci. Każda z osób trzyma ręce w kieszeniach - a gdy tego nie mogą - jak
w przypadku dziewczynki - pod sukienką. Wszyscy wydają się lekko znudzeni.
W tle widać zabudowanie starego kościoła, z którego kontrastuje ponowny dach spadzisty, skierowany jednak
w drugą stronę. W jakich pozostają relacjach? Dziewczynka zdaje się naśladować chłopca, a on mężczyznę. Prawdopodobnie są rodziną na wakacjach. Nikt
nie patrzy w stronę fotografa, ustawionego do nich vis a vis. Prawdopodobnie
to zdjęcie zostało zrobione nagle. Błysk.
Przypadkiem. Lampa. Błysk. Znudzeni może mają już dość tej wycieczki? Zmęczeni - może już dużo dzisiaj przeszli?
Cały dzień na nogach! Gorąco! Upał!
Dobrze, że mamy białe koszulki. Kolejny kościół, a nie to termy - termościół?
Krótkie spodenki, bo jestem mały, długie spodenki, bo jestem duży. Mury,
ruiny, rodzinne wakacje. Też tak mam
bardzo często - oni też zadają sobie
pytanie, po co zwiedzamy te ruiny, te kościoły, te termy?
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Na szczęście 30 lat później tego nie robiliśmy, bo przecież wiesz, że nie lubimy
zwiedzać.
Lekkie przekrzywienie głowy. Znudzony wyraz twarzy - lub skupiony wyraz twarzy? Ręce w kieszeniach i lekko
wyzywający wzrok. Mnóstwo włosów,
szczupła sylwetka, kolejny kościół w tle.
Z jednej strony to mogło być zdjęcie kogoś innego. Ludzie na fotografii są dla
mnie wyjątkowo Inni. Z drugiej strony
poznaję te twarze, chociaż spotkam je

dopiero 28 lat później. Wiem, że między fotografią a obrazem dzisiejszych
minęło wiele czasu. Wiem, a czasami
pamiętam, co się między tymi dwoma picture i image - wydarzyło.
Kto na zdjęciu najbardziej rzuca się
w oczy? Dziewczynka. Bo jest moją
mamą. A ja w jakimś sensie jestem nią,
również tam w Sofii, latem 1966 roku.
Kamila Biedrońska

prezent, przejaw „starożytnej” karty wizytowej, znaki istnienia i pamięci. Nie sposób
je wszystkie obejrzeć za jednym razem. Nie pamiętam ich wszystkich. Wertując je od
czasu do czasu jestem zaskoczony, że coś się wydarzyło, że gdzieś byłem i że ktoś był
razem ze mną. Fotografie mają lepszą pamięć. Wierzę, że nie kłamią.
Pośród tych wszystkich fotografii pamiętam niektóre szczególnie. Utkwiły we
mnie mocno. Nie wiem z jakich powodów. Patrząc na nie nie mogę wydobyć z siebie
żadnych emocji. Przygotowując się do napisania tego tekstu chciałem sobie odświeżyć pamięć o jednej z tych fotografii. Przyjrzeć się jej dokładniej. Zapytać rodziców
o nią i o to, co się na niej znajduje. Niestety fotografia się zapodziała. Nie wiadomo
gdzie się znajduje. Może wywędrowała na drugą stronę świata, do Australii, zabrana
przez moją siostrę. Na nieszczęście ona też nie wiem co się z nią stało. Podobno jej
nie zabrała. Fotografia zniknęła.
Próbuję odtworzyć co się na tym zdjęciu znajdowało. Na pewno cała moja rodzina.
Stoimy na plaży. Zapewne w Łebie, gdzie przez jakiś czas co roku spędzaliśmy wakacje. Piasek żółty. Niebo błękitne. Za nami Bałtyk. Między nami koń. Tak, koń. Na nim
siedzę ja, mój brat i siostra. Obok rodzice. To jeden z tych koni, które nad polskim
morzem pełniły funkcję zakopiańskiego białego misia. Jednak w tym przypadku nie
był to jakiś przebieraniec, ale prawdziwy koń. Koń z siodłem, uzdą i wędzidłem. Pamiętam, że miał sierść w trzech kolorach. Najwięcej białej, mniej brązowej i czarnej.
Biały koń w plamy brązowe i czarne. Pamiętam, że było nas pięcioro: rodzice, moja
siostra, ja i mój brat. No i koń. To razem sześcioro. Fotografię wykonał właściciel konia. Za tę przyjemność trzeba było zapłacić.
Okazało się, że źle pamięta. Niedokładnie. Na fotografii wykonanej w tamte wakacje było nas nie pięcioro i koń, ale czworo i koń. Mojego brata jeszcze nie było. A raczej
był w stanie embrionalnym. Na zdjęciu mama była w ciąży. Dzielnie nosiła w sobie
najmłodszego syna. Mógłbym przysiąc, że na zdjęciu był też brat, że siedzi z nami
na koniu. Mama twierdzi, że było inaczej. Dopóki nie odnajdę tego zdjęcia, nigdy nie
sprawdzę kto ma rację. Ale chyba mama. Ona lepiej pamięta kogo nosiła pod sercem
w tamte wakacje.
Wydaje mi się, że pamiętam to zdjęcie dokładnie. Miało kolory przymglone. Najpewniej wyblakło od oglądania, dotykania, wspominania. Nie wiem z jakich powodów pamiętam to zdjęcie. Wiem jedno: pamiętam zdjęcia, ale nie pamiętam sytuacji.
Zachowałem pamięć zdjęcia, ale nie pamiętam tamtych wakacji.
A może tego zdjęcia nigdy nie było.

Pamięć konia

Łukasz Sochacki

K

olekcja zdjęć mojej rodziny liczy kilkanaście albumów i kilka pudełek. Nie znam
bezwzględnej liczby tych zdjęć. Nigdy ich nie liczyłem. Wszystkie szczelnie wypełnione fotografia obok fotografii. Znajdują się w niej obrazy ludzi, których
nigdy nie poznałem i których już nigdy nie poznam. Różne są to zdjęcia: czarne-białe,
sepiowe i kolorowe. Wykonane aparatami analogowymi i cyfrowymi. Zdjęcia robione
przy różnej okazji: rodzinne uroczystości i spotkania, wakacje, podróże, codzienne
sytuacje. Niektóre na pewno nie zostały wykonane przez żadnego z członków rodziny.
Nieliczną grupę stanowią te zrobione w studio fotograficznym. Te najstarsze posiadają na rewersie adnotacje. Pochodzą z czasów kiedy fotografia stanowiło pamiątkę,
szok kulturowy 5 [3–4] 2016
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Alicja Soćko-Mucha / Śmiech ludzki i nieludzki

Śmiech ludzki i nieludzki
nie okrutnego
nie cynicznego
śmiechu mi trzeba
bardzo ludzkiego
Stare Dobre Małżeństwo, Modlitwa o śmiech
(tekst: A. Ziemianin)

1 H. Bergson, Śmiech.
Esej o komizmie, przeł.
S. Cichowicz, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1977, s. 47.
2 H. Plessner, Do drugiego wydania (1950),
[w:] tenże, Śmiech i
płacz. Badania nad
granicami ludzkiego
zachowania, przeł. i
oprac. A. Zwolińska,
Wydawnictwo Antyk,
Kęty 2004, s. 5.
3 Zob. np. R. R.
Provine, Chimpanzee
Laughter, Speech Evolution, and Paleohumorology, [in:] Laughter. A
Scientific Investigation,
Viking, New York 2000,
s. 75-97.
4 Tamże, s. 78.
5 M. Douglas, Czy psy
się śmieją? Międzykulturowe podejście do
symboliki ciała, [w:]
taż, Ukryte znaczenia, przeł. E. Klekot,
Wydawnictwo Marek
Derewiecki, Kęty 2007,
s. 249. Douglas przytacza wypowiedzi Karla
Lorenza i Tomasza
Manna.
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a początek krótkie wyjaśnienie.
Sądzę, że przedłożoną opozycję „ludzki – nieludzki” można
pojmować na co najmniej dwa
sposoby. Pierwszy ma charakter opisowy. Zgodnie z nim, „ludzki” znaczy tyle,
co „właściwy człowiekowi”, „należący do
istoty człowieka”, zaś „nieludzki” to taki,
którego źródłem jest co innego niż człowiek; „nieludzki” w tym wypadku często
oznacza „zwierzęcy” lub „mechaniczny,
sztuczny”, czasem też „Boski”. Drugi –
opiera się na jawnym wartościowaniu.
„Nieludzki” znaczy wówczas „niegodny
człowieka”, „poniżający”, „drastyczny”.
Mawiamy zatem o nieludzkich warunkach życia, nieludzkich męczarniach, nieludzkiej obojętności. „Nieludzki” może
znaczyć także „natchniony”, „boski”,
„nie z tego świata” (przykładem acheiropoietos – obraz nie ludzką ręką uczyniony),
aczkolwiek w tym sensie częściej używamy słowa „nadludzki”. Oczywiście, oba
podziały są z gruntu antropocentryczne.
Jak to się ma do zapowiadanego tytułem problemu śmiechu? Otóż o śmiechu ludzkim i śmiechu nieludzkim również można mówić w dwojaki sposób.
Gdy idzie o pierwsze podejście, to kluczowe wydaje się pytanie: „Czy zwierzęta się śmieją?” Przez wieki odpowiedź na
nie była chyba dość jasna. Arystoteles w
księdze De partibus animalium miał zapisać słynne zdanie: „Ze wszystkich je-
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stestw śmieje się tylko człowiek.” Pogląd
ten przejmowali kolejni myśliciele, zaś
Henri Bergson w wydanym w 1900 roku
dziełku Śmiech. Esej o komizmie dodał
do Arystotelesowskiej myśli jeszcze tę,
że „nie ma komizmu poza obrębem rzeczy czysto ludzkich”1, tzn. że cokolwiek
innego nas śmieszy, śmieszy nas dlatego, że przypomina nam człowieka czy
ludzkie zachowanie. Na tym tle pewną
powściągliwością odznacza się Helmut
Plessner, który we wstępie do II wydania swojej pracy poświęconej śmiechowi
i płaczowi zapisał, że „żadna najbardziej
wyszukana próba wykazania obecności
zjawiska śmiechu i płaczu u zwierząt nie
może pokonać naszej nieufności w tym
względzie”2. Tym niemniej badania nad
śmiechem zwierząt oczywiście były i są
prowadzone. Wiemy, że niektóre zwierzęta reagują głośnym śmiechem na
łaskotanie3, a młode wielu gatunków
chętnie bawią się (młode szympansy,
pisze Robert R. Provine, robią wówczas
charakterystyczną play face: rozwierają
usta, chowają górne zęby, a odsłaniają
dolne4). O silnym przeświadczeniu właścicieli czworonogów, że ich podopieczni są zdolni do śmiechu, wspomina też
Mary Douglas w artykule zatytułowanym
Czy psy się śmieją?5. Jakkolwiek wiemy,
że śmiech jest strukturą skomplikowaną i wieloznaczną w swych przejawach,
a pytanie o to, które z nich są dostępne
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6 S. Critchley, O
humorze, przeł. T. Mizerkiewicz, I. Ostrowska, Wydawnictwo
Aletheia, Warszawa
2012, s. 47.

7 M. Sznajderman,
Błazen – narodziny i
struktura mitu, [w:]
Antropologia widowisk.
Zagadnienia i wybór
tekstów, red. L. Kolankiewicz, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 783-793.

8 Tamże.
9 Zob. M. Douglas, dz.
cyt., s. 249.
10 Tamże, s. 250-253.
11 J. S. Bystroń, Komizm, Wydawnictwo
TEXT, Warszawa 1993,
s. 532-533.
12 Warto w tym
kontekście wspomnieć
o Ig Noblach, które
„najpierw śmieszą,
a potem skłaniają do
myślenia”.

zwierzętom, domaga się specjalistycznych badań, to trudno nie zauważyć,
że Arystotelesowska teza przestała być
oczywista. O pewnej ciągłości między
śmiechem zwierzęcym i ludzkim miałaby też świadczyć teza etologów, w myśl
której „śmiech wywodzi się ze zwierzęcej funkcji agresywnego szczerzenia zębów”6 (co, być może, sporo mogłoby powiedzieć na temat śmiechu ludzkiego).
Śmiechem nieludzkim byłby także
śmiech Boga. Nie jestem, niestety, w
stanie przeprowadzić wnikliwego wywodu na temat wyobrażeń śmiejącego
się bóstwa, jakie zrodziły się w różnych
kulturach świata. Kluczowe byłoby tu
prześledzenie wątku trickstera, który, jak podkreśla Monika Sznajderman,
jest obecny w niemal wszystkich mitologiach7. Z drugiej strony, przykład średniowiecznej kultury chrześcijańskiej z
jej słynnym pytaniem o śmiech Chrystusa, i wątpliwościami natury tyleż teologicznej, co moralnej, wydaje się znaczący. Wokół tej kwestii na XIII-wiecznym
uniwersytecie paryskim toczyła się zaciekła dyskusja. O ile bowiem Stary Testament wspomina o śmiechu Jahwe, o
tyle Ewangelie o ewentualnym śmiechu
Chrystusa milczą. Ukrytym motywem
średniowiecznego sporu było pytanie o
to, czy owo milczenie jest przypadkowe,
czy też zamierzone.
Gdy zaś chodzi o śmiech ludzki,
wypada w tym miejscu powiedzieć o
dwóch rzeczach. Po pierwsze: wiele
wskazuje na to, że śmiech jest „stałą
antropologiczną, że jest powszechny i
znany wszystkim kulturom”8 – niezależnie od etykietek przypisywanych rozmaitym plemionom, kulturom czy grupom
etnicznym jako „śmiejącym się” albo
„ponurym”9. Po wtóre: wolno przyjąć, że
śmiech jest jedną z podstawowych form
komunikacji międzyludzkiej. Jako taki
wyraża wiele emocji i postaw: radość,
entuzjazm, zaskoczenie, zrozumienie
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(albo przeciwnie – niezrozumienie), zawstydzenie, stres, bezradność, oburzenie, krytykę, pogardę, poczucie absurdu
sytuacji, i wiele innych. O dowartościowanie komunikacji niewerbalnej, w tym
śmiechu, w badaniach etnologicznych
upominała się Mary Douglas w eseju zamieszczonym w Ukrytych znaczeniach10.
Przejdźmy teraz do śmiechu ludzkiego i nieludzkiego w tym drugim, to
jest wartościującym, znaczeniu. Najpierw śmiech „ludzki”, a więc ten, który
uszlacheca, wspiera dobro w człowieku,
a walczy ze złem, zapewnia właściwą
kondycję społeczeństwu i pełny rozkwit
kulturze. W jakim zatem sensie śmiech
jest „ludzki”?
Rozpocznę od uwagi najbardziej
ogólnej: śmiech towarzyszy zabawie,
rozrywce, niektórym formom świętowania. Wyraża radość, odprężenie i pochwałę uroków życia. Śmiech to zdrowie.
Jednak wartość śmiechu nie wyczerpuje
się w funkcji ludycznej oraz fizjologicznej. Śmiech pełni bowiem wiele innych
funkcji; pośród nich – poznawczą. Humor odsłania przed nami pewne cechy
rzeczywistości (a także nas samych),
których prawdopodobnie nie da się odkryć w inny sposób. Jan Stanisław Bystroń w Refleksjach końcowych swojego
monumentalnego dzieła Komizm napisał, że humor i dowcip pozwalają na
„zdjęcie nimbu nietykalności” z rozmaitych „prawd”, które zwykliśmy uważać
za niepodważalne, a przez to – „pośrednio umożliwiają krytyczne badanie tych
treści”11. Bystroń uważał, że można zasadnie przekonywać o związku między
komizmem a twórczością, i przypominał,
że u podstaw wielu „poważnych” odkryć
naukowych leży śmiech12 . O potrzebie
ironicznego dystansu w pracy antropologa wielokrotnie przekonywał nas Profesor Czesław Robotycki. Profesor cenił
twórczość Leszka Kołakowskiego. Tenże
filozof w eseju zatytułowanym Kapłan
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13 Zob. L. Kołakowski, Kapłan i błazen
(Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego
milczenia), [w:] tenże,
Pochwała niekonsekwencji. Pisma
rozproszone sprzed
roku 1968, oprac.
Z. Mentzel, Wydawnictwo Puls, Londyn
2002, s. 263-293.
14 Ch. Baudelaire,
O istocie śmiechu oraz
o komizmie w sztukach
plastycznych, przeł.
J. Guze, [w:] B. Dziemidok, O komizmie. Od
Arystotelesa do dzisiaj,
antologię oprac.
M. Bokiniec, Wydawnictwo słowo/obraz
terytoria, Gdańsk 2011,
s. 320-321. Zob. też:
J. Pyda, O śmiechu,
[w:] tenże, Zbiór pism
ulotnych, seria Libellus,
Kraków 2015.
15 M. Bachtin, Twórczość Franciszka
Rabelais’go a kultura
ludowa średniowiecza
i renesansu, przeł. A. i A.
Goreniowie, oprac.
S. Balbus, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1975, s. 203-204.
16 Zob. H. Bergson,
Śmiech. Esej o komizmie, przeł. S. Cichowicz, Wydawnictwo
KR, Warszawa 2000.
17 Zob. S. Freud, Dowcip i jego stosunek do
nieświadomości, przeł.
R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa
1993, s. 132-140.
18 Zob. M. Bachtin,
dz. cyt.

i błazen rozważał właściwości dwóch tytułowych postaw ludzkich, opowiadając
się zdecydowanie za drugą z nich jako
wartościową poznawczo13. Charles Baudelaire pisał o właściwej wielkim filozofom „zdolności podwójnego widzenia”14
, która łączy poczucie powagi (czasem
nawet tragizmu) z poczuciem humoru.
Natomiast w obszernym dziele Michaiła
Bachtina odnajdujemy słowa:
„Prawdziwy śmiech – ambiwalentny i uniwersalny –
nie przeczy powadze, ale ją uzupełnia i oczyszcza.
Oczyszcza z dogmatyzmu, jednostronności, skostnienia, fanatyzmu i kategoryczności, z elementów
strachu czy zastraszenia, z dydaktyzmu, naiwności
i iluzji, z lichej jednopłaszczyznowości i jednoznaczności oraz głupiej rozpaczy.”15

Przejdźmy dalej. Śmiech pełni funkcję krytyczną i ściśle z nią związaną
funkcję terapeutyczną. Jeżeli mowa
o krytyce społecznej, sztandarowym
przykładem byłaby satyra; jak pisał
Ignacy Krasicki: „I śmiech niekiedy
może być nauką, kiedy się z przywar, nie
z osób natrząsa.” Tę rolę śmiechu opisał
Henri Bergson w swojej pracy poświęconej zagadnieniom komizmu16. Francuski
filozof uważał, że wyśmianie jest formą
kary, jaką nakłada społeczeństwo na
roztargnione lub nieposłuszne normom
współżycia społecznego jednostki. Argumentacja Bergsona jest w pewnych
momentach mało przekonująca, lecz
zasadnicza uwaga na temat korekcyjnej
roli śmiechu wydaje się celna.
Terapeutyczna funkcja śmiechu najwyraźniej uwidacznia się w sytuacji ryzyka i strachu. Na ten temat napisano
bardzo wiele; przytoczę tylko niektóre
nazwiska i opinie. Zdaniem Sigmunta
Freuda, dowcip jest formą uwolnienia treści nieświadomych (w czym przypomina
sen oraz pomyłki językowe), zaś przede
wszystkim erotycznych i agresywnych.
W śmiechu rozładowuje się napięcie

psychiczne; zerwanie blokady powstrzymującej treści nieświadome wprowadza
człowieka w stan psychicznej ulgi. Pod
osłoną dowcipu – twierdzi twórca psychoanalizy – wypowiadamy zazwyczaj to,
czego w inny sposób wypowiedzieć się
nie da, bo ograniczają nas niesprzyjające
okoliczności zewnętrzne, strach, „dobre
wychowanie” czy wymagana przez kulturę przyzwoitość17. Z poglądem Freuda
koresponduje myśl Michaiła Bachtina,
który badał śmiech karnawałowy (przy
czym chodzi tu o „karnawał” w bardzo
szerokim znaczeniu tego słowa). Rosyjski uczony podkreśla dualizm świata oficjalnego i tego, co nieoficjalne. Zdaniem
Bachtina, w karnawałowym „świecie
na opak” dochodzą do głosu wartości
niemożliwe do zrealizowania w obrębie
oficjalnych struktur państwowych i religijnych. Karnawałowy śmiech przezwycięża wszelkie lęki, lży autorytety, drwi
ze świętości, głosi powszechną wolność i
równość, wprowadza atmosferę familiarnej zażyłości oraz akcentuje ludzką cielesność we wszystkich jej przejawach18.
Tak rozumiany śmiech – utożsamiany
przez niektórych badaczy z Turnerowską antystrukturą – można postrzegać
jako element rytuału odnowienia, bez
którego niemożliwe byłoby zachowanie
oficjalnego ładu społecznego (struktury
społecznej).
Bywa, że śmiech nie tylko przynosi
ulgę w udrękach życia, ale wręcz ocala.
Żarty z obozów koncentracyjnych na
ogół są – mówiąc delikatnie – niestosowne, ale prawdą jest, że humor w obozach
koncentracyjnych istniał. Alicja Gawlikowska-Świerczyńska, była więźniarka
obozu pracy w Niemczech, wspominała
po przeszło 70 latach:
A ja pamiętam, jakie żarty sobie robiłyśmy w Ravensbrück. Krematorium pracowało non stop, w całym
obozie był dym i śmierdziało palonymi kośćmi, a my
mówiłyśmy, że z tej będzie popiołek biały, a z tamtej
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niebieski, bo ma błękitną krew. Robiłyśmy uwagi, która pójdzie do nieba, a która do piekła. Nie można było
żyć cały czas poważnie. Trzeba było mieć jakiś humor.
Pan się podenerwuje tydzień, a potem pan się
przyzwyczai. Niech pan mi wierzy. Bo człowiek, gdyby tak się przejmował, toby właśnie nie przeżył19.
19 D. Zaborek, Czesałam ciepłe króliki.
Rozmowa z Alicją Gawlikowską-Świerczyńską,
Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2014, s. 7.

20 S. Awierincew,
Bachtin, śmiech i kultura chrześcijańska,
przeł. R. Mazurkiewicz,
[w:] „Znak” 1994: 9
(wrzesień), s. 91.

21 Ch. Baudelaire,
dz. cyt., s. 321.
22 Cz. Miłosz, Który
skrzywdziłeś, [w:] tenże, Wiersze wszystkie,
Wydawnictwo ZNAK,
Kraków 2011, s. 341.

Cennym uzupełnieniem powyższych
myśli jest uwaga Siergiusza Awierincewa, zgodnie z którą: „ogólnie rzecz
biorąc, śmiech słabszego w obliczu
zagrożenia ze strony silniejszego jest z
reguły śmiechem z własnej słabości”,
„z własnego strachu przed tyranem”20.
Awierincew daleki jest od redukowania
wymiaru społecznego do psychicznego,
ale pokazuje, że błędem jest rozpatrywanie pierwszego w oderwaniu od drugiego.
Wreszcie, śmiech pełni rolę więziotwórczą. Wspólne poczucie humoru
jest poniekąd wspólnym spojrzeniem
na świat (Freud twierdził, że dowodzi
ono występowania tych samych zahamowań wewnętrznych…). Istotnie
wpływa na sformułowanie stereotypów etnicznych, a zatem rozgraniczenie
tego, co „swoje”, i tego, co „obce”, czego
przejawem „humor etniczny” i „dowcip
etniczny”. Samo zaś poczucie humoru,
osobisty dowcip jest wysoko cenioną
zaletą, niejednokrotnie przesądzającą o
doborze partnera, i chyba nieprzypadkowo często utożsamianą z inteligencją.
Charles Baudelaire napisał: „Śmiech
jest sataniczny, a więc głęboko ludzki.”21
Opinia ta, zrazu nieco enigmatyczna, zyskuje na zrozumiałości, jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż zgodnie z tradycją
chrześcijańską Szatan zgrzeszył pychą,
wynosząc się ponad Stwórcę, zaś wielu teoretyków komizmu podkreślało,
iż śmiech jako taki wyrasta z poczucia
wyższości śmiejącego się nad wyśmiewanym. O ile trafnie odczytuję intencję
autora Kwiatów zła, w każdym akcie
ludzkiego śmiechu jest coś satanicznego.
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Jednak „śmiech nieludzki” (w drugim ze wskazanych przeze mnie znaczeń) byłby czymś bardziej określonym. Jego bezlitosność dobrze oddają
określenia takie jak: „pośmiewisko”,
„drwina”, „szyderstwo”, „naigrawanie
się”, „ośmieszanie”. Śmiech nieludzki to
śmiech cyniczny, śmiech z cudzej wiary,
prostoty i niewinności; także pozbawiony współczucia śmiech z cudzej krzywdy, cierpienia, niezawinionej ułomności.
Ten śmiech jest często śmiechem wielu
przeciw jednemu albo tego, który ma
władzę, wpływy i przewagę finansową
przeciw bezbronnemu. Pisze o nim Czesław Miłosz w wierszu pt. Który skrzywdziłeś. Ponieważ utwór nie jest długi,
przytaczam go w całości:
Który skrzywdziłeś człowieka prostego,
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili,
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli,
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta.22

Nie znam bezpośrednich motywów
powstania zacytowanego wiersza, ale
wydaje mi się, że dość wyraźnie odbija
się w nim współczesna poecie sytuacja
polityczno-społeczna. O tym, że śmiech
bardzo często wspiera przemoc i totalitaryzmy pisał w polemice z Michaiłem
Bachtinem Sergiusz Awierincew.
«Śmiech nigdy nie wznosi stosów» [...] Kiedy
jednak stos jest już gotowy, jednakże często w jego
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pobliżu rozlega się śmiech, śmiech wkalkulowany
w inkwizycyjny scenariusz; ucieszne czapki na głowach skazańców i inne zabawne akcesoria – to niezbędne rekwizyty autodafé. «Za śmiechem nie kryje
się nigdy przemoc» - zdumiewające, że to właśnie
Bachtin sformułował tak kategoryczny sąd! Przeczy
mu przecież całą historia! Przykładów na to jest tak
wiele, że trudno byłoby przywołać choćby najjaskrawsze z nich. [...] Za takim śmiechem przemoc z
pewnością się «nie kryje»; wręcz przeciwnie – manifestuje swą obecność gromko i dosadnie, prowadzi
grę z sobą samą i przeobraża się w zajmujący spek23 S. Awierincew,
dz. cyt., s. 93-94.

24 Tamże, s. 94-95.

25 Zob. tamże, s. 93..

takl.23

Na poparcie swojej tezy podaje
Awierincew kilka jaskrawych przykładów: od szalonej radości z widoku batożonych i konających w nieludzkich
cierpieniach niewolników w starożytnej Grecji i Rzymie, przez ewangeliczną
scenę naigrawania się z Chrystusa, po
rodzime przykłady rządów cara Iwana
Groźnego wspieranych przez „unikatową zakonno-kuglarską obrzędowość
opryczników” oraz reżimu Stalina.24
Nie trzeba jednak sięgać do wielkiej
polityki i wielkiej historii, by unaocznić
sobie zjawisko śmiechu cynicznego.
Obawia przed byciem wystawionym na
pośmiewisko i brakiem akceptacji ze
strony grupy towarzyszy bodaj każdemu człowiekowi od najmłodszych lat.
Ośmieszenie jawi się jako dotkliwa kara.
Bywa, że śmiech zabija dyskusję, bezlitośnie przenosząc uwagę zebranych z
przedmiotu rozmowy na osobę rozmówcy. Tłumaczy Awierincew: „Śmiechem
można zakneblować usta – ustawicznie
stwarza się iluzję, że nierozstrzygnięty w rzeczywistości problem został już
dawno rozwiązany we właściwy sposób,
ten zaś, kto jeszcze tego nie zrozumiał,
jest ślamazarną ofermą.”25 Śmiechem
cynicznym w najnowszej odsłonie jest
także hejt internetowy – czysta nienawiść, możliwa do uprawiania na zimno
przez profesjonalnych hejterów. Prze-

gląd postaci śmiechu „nieludzkiego”
może doprowadzać do przekonania, że
u jego źródeł tkwi zazdrość albo nawet
swoisty resentyment. Nie miejsce tu na
rozwijanie tej myśli.
Na koniec wypada zamieścić kilka
uwag, które być może powinny były wybrzmieć na samym początku. Po pierwsze, w niniejszym eseju potraktowałam
śmiech bardzo szeroko: zarówno jako
reakcję fizjologiczną, jak i rys pewnej
postawy wewnętrznej, także jako dowcip, humor czy ogólnie – komizm, niekoniecznie manifestujące się śmiechem w
dosłownym znaczeniu. Zabieg ten, pomimo swoich wad, ma tę zaletę, że pozwala na uchwycenie licznych odcieni
śmiechu; dość dobrze też oddaje niejednorodną praktykę terminologiczną, stosowaną w literaturze albo właściwe jej
milczące przyzwolenie na brak definicji.
Po drugie, tekst nie jest wyczerpującym
wykładem funkcji śmiechu. Chodziło mi
raczej o przedstawienie problemów węzłowych. Po trzecie, podział na „ludzkie”
i „nieludzkie” w aksjologicznym znaczeniu jest doskonale zadomowiony w
polszczyźnie i w myśleniu potocznym,
natomiast rozpatrywanie wedle niego
zagadnienia śmiechu wiąże się z ryzykiem przyjmowania arbitralnych rozstrzygnięć interpretacyjnych, opartych
na dodatkowym wartościowaniu. Stąd
konieczność zachowania krytycznego
dystansu wobec poczynionych w eseju
analiz.
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Kategorie ontologiczne człowieka i zwierzęcia
w wyobrażeniach Indian Ameryki Południowej

Olga Knapik

C

zytelność i zakres kategorii człowieka i zwierzęcia są dla większości Europejczyków oczywistością. Zgodnie z naszym
nawykiem kulturowym, jedna definiowana jest poprzez opozycję do drugiej.
Określenie „zwierzę” stosowano wobec
tych istot ziemskich, których stanowczo
nie można było uznać za ludzi. Człowiek
oznaczał natomiast jednego z nas, swego. Zazwyczaj opozycji tej towarzyszyło
wartościowanie – „ludzkie”, oznaczało
to, co (nomen omen) humanitarne, szlachetne, cywilizowane i uduchowione,
podczas gdy „nieludzkie” było wszystko,
co barbarzyńskie, zdominowane przez
instynkty, jednym słowem: zwierzęce.
Można „zachować się jak zwierzę” lub
też mieć „ludzki odruch”.
Już starożytnych obserwacje świata
doprowadziły do przekonania, że przyroda dzieli się na kilka kategorii, wśród
których ludzie i zwierzęta należeli zawsze do rozłącznych. W różnych okresach spierano się co do tego, czy ludźmi są np. czarnoskórzy, nienarodzone
dzieci czy innowiercy. Choć na przestrzeni wieków kryteria zaliczania do
tych kategorii bywały różne a ich granice – mocno płynne, to jednak zawsze
odmienność ta miała charakter różnicy
jakościowej, wręcz istotowej. Św. Tomasz z Akwinu uznał, że byty są pod
względem doskonałości ułożone hierarchicznie: najwyżej znajduje się Bóg,

niżej aniołowie, następnie stworzeni na
podobieństwo Boga ludzie, a poniżej
zwierzęta. Teologowie chrześcijaństwa
i judaizmu konsekwentnie odmawiali
„zwierzętom” posiadania duszy – właściwa była ona tylko ludziom, co stanowiło podstawową różnicę ontologiczną
między nami a innymi gatunkami. Biblia dawała ludziom przykaz panowania nad światem przyrody, w tym nad
zwierzętami. Człowiek był więc ukoronowaniem stworzenia, noszącym w sobie pierwiastek boski.
Z czasem nauka podzieliła z religią
funkcję stawiania wiążących tez dotyczących porządku wszechświata. Chyba najdalej posunął się w swych dociekaniach Kartezjusz - ten piewca empirii
i racjonalności, uznał, że zwierzęta są
doskonałymi maszynami i nie są zdolne
do odczuwania ani emocji, ani bólu. Wykonywał okrutne, z dzisiejszego punktu
widzenia, doświadczenia na żywych
zwierzętach, a ich reakcje na ból uważał za mechaniczne. Z drugiej strony już
od starożytności pojawiali się głosiciele szacunku dla życia we wszelkiej jego
formie, obejmującej również zwierzęta.
Znane są m.in. krytyczne stanowiska
Pitagorasa i jego uczniów, Leonarda da
Vinci czy Alberta Schweitzera wobec
zabijania zwierząt. Zawsze stanowiska
te cechowała jednak relacja podległości i jakościowej odmienności innych
zwierząt.
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

Filozofia położyła podwaliny pod
dzisiejsze nauki przyrodnicze a zakorzenionego w niej od wieków przekonania o wyjątkowości człowieka w świecie
przyrody nie zdołała zachwiać nawet
teoria Karola Darwina, który odkrył, że
ludzie są również zwierzętami i należą
do naczelnych. Choć dzisiaj kwestia
przynależności człowieka do królestwa
zwierząt jest dla biologów oczywista, to
jednocześnie nowoczesne badania dodatkowo umocniły tę odwieczną opozycję, ponieważ umożliwiły, jak się wydaje, bezbłędną i ostateczną weryfikację
tego kto jest człowiekiem (rozumianym
jako Homo sapiens), a kto nim nie jest.
W myśleniu potocznym kategorie te
wciąż funkcjonują jako rozłączne, na
tym założeniu ufundowana jest nasza
kultura. Wszelkie koncepcje dążące do
zniesienia lub przesunięcia tej granicy
stanowią wciąż sensację i uznawane
są raczej za niezwykłe pomysły garstki
entuzjastów niż „racjonalne” postulaty. Mam na myśli przedsięwzięcia takie,
jak np. zmiana w indyjskim prawodawstwie dotycząca pojęcia osoby i umieszczenie w jej obrębie delfinów - z racji
ich wysokiej inteligencji i rozwiniętych
struktur życia społecznego, lub projekty naukowców postulujące uznanie rodziny człowiekowatych za ludzi. Mówi
się o „prawach zwierząt” i „prawach
człowieka”, choć, ściśle rzecz biorąc,
jest to logiczny błąd – biorąc pod uwagę przedmioty zainteresowania tych ruchów, ich nazwy sugerują rozłączność
tych dwóch kategorii.
Ta charakterystyka stanowiska kultury kręgu euroamerykańskiego wobec
zwierząt, które można jednym słowem
określić jako antropocentryczne, posłuży mi jako kontekst i tło dla dalszego opisu. Zamierzam scharakteryzować sposób konceptualizacji kategorii
„człowieka” i „zwierzęcia” (choć, co postaram się wykazać, samo to rozróżnie139

nie, jest właściwe perspektywie europejskiej) w kulturach Indian Ameryki
Południowej.
Postrzeganie świata przyrody i miejsca człowieka w nim, jest w kulturze Indian nierozerwalnie związane z dwoma
faktami kulturowymi: szamanizmem
i kanibalizmem. Opiera się ono na zupełnie innych kryteriach służących przyporządkowywaniu bytów do określonej
grupy obiektów – w tym ludzi i zwierząt.
Kategorie te w pewien sposób istnieją,
jednak bliższe są raczej relacji „swój –
obcy”, a ponadto, co bardzo ważne, są
płynne.
Ze względu na fakt, że rozróżnienie
to przebiega na zupełnie innych płaszczyznach, musi też być rozpatrywane
w różnych aspektach. Czasami odnosi
się na przykład do różnych stron interakcji pomiędzy bytami, bardziej, niż
do niezbywalnych, z góry przypisanych
cech. Czasem zależne jest od pozycji
społecznej człowieka i jego relacji z drugim człowiekiem lub od gatunku zwierzęcia. Kategorie te mogą się też zmieniać w ciągu życia - nie są, jak w naszej
kulturze, z góry i na zawsze, niejako
„z zewnątrz” przypisane. Mogą ulegać
zmianie np. podczas trwania rytuału,
a ich nadanie, co oczywiście widoczne
jest jedynie z perspektywy myślącego
w kategoriach europejskich antropologa, dokonuje się za sprawą uczestników
tego obrzędu.
Już Levy-Bruhl zwracał uwagę na
z gruntu odmienny sposób konceptualizacji rzeczywistości przez ludy „pierwotne”. Sformułował teorię prawa partycypacji, która głosi, że umysłowość
pierwotna wiąże fakty i wyobrażenia
w inny sposób niż nasza, że nie jest
podporządkowana zgodności logicznej,
ale zorientowana na aspekt mistyczny
i emocjonalny. „Można powiedzieć, że
w wyobrażeniach zbiorowych umysłowości pierwotnej przedmioty, osoby, zjawi-
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ska mogą być, w sposób dla nas niezrozumiały, jednocześnie sobą samym i czymś
innym niż one same”1 . Pisał też o „mistycznej wspólnocie istotowej między
bytami, których jednakowoż, w ramach
naszego sposobu myślenia, nie można
byłoby pomylić bez popadania w absurd.” 2 Teoria ta może być bardzo użyteczna przy próbie zrozumienia punktu
widzenia Indian na „zwierzęta” i „ludzi”,
jest bowiem przełożeniem na europejskie kategorie (tzn. przetłumaczeniem
na język logiki – że coś równocześnie
jest i nie jest tym, czym jest) faktu, że
to, co dla nas jest kategorią człowieka
i zwierzęcia, ma w wyobrażeniu Indian
zupełnie inny charakter (co oczywiście
nie oznacza, że Indianie nie odróżniają
siebie od innych gatunków zwierząt, ale
jedynie to, że kwestia ta ma w ich obrazie świata całkiem odmienne znaczenie). Levy-Bruhl podaje przykład Indian
Bororo z Brazylii, którzy twierdzili, że są
ararami, czyli papugami. Według europejskich wyobrażeń należałoby szybko
przełożyć to twierdzenie na inne kategorie, aby znieść jego jawną sprzeczność logiczną, np. że Indianie nazywają
się od imienia papug, że uznają się za
spokrewnionych z nimi lub też że chodzi o „bywanie” papugą, np. w sensie
rytualnym. Jednak, jak tłumaczy autor,
chodzi dokładnie o tożsamość esencjalną - tożsamość pewnej grupy i danego
gatunku zwierząt. W tym miejscu ujawnia się zasadnicza bezużyteczność europejskiego rozróżnienia „człowiek vs.
nie-człowiek = zwierzę” dla zrozumienia
indiańskiej wizji świata, ponieważ chcąc
je zastosować musimy popaść w piętrzące się sprzeczności, aby następnie
stwierdzić ich nieprzystawalność, co
jest właściwie równoznaczne z ich porzuceniem.
Kategoryzowanie swoich relacji ze
światem przyrody przez Indian jest do
tego stopnia złożone i odbywa się na

tak wielu płaszczyznach, że konieczne
jest rozpatrywanie go w różnych aspektach. Czasami ma ono charakter podobny do znanych nam, sztywnych kategorii, a czasami odbywa się w sposób
zupełnie sprzeczny z naszą intuicją. Ta
złożoność ujawnia się przy badaniu wyobrażeń o duszy u ludów pierwotnych.
Jak pisze Andrzej Szyjewski za Edwardem Tylorem – twórcą teorii animizmu,
przekonanie o istnieniu pierwiastka
duchowego w świecie jest uważane za
najwcześniejszą formę religii pierwotnej. Samą religię definiuje Tylor po prostu jako wiarę w duchy. W późniejszych
stadiach rozwoju koncepcje te stają
się coraz bardziej złożone - dochodzi
np. do wyodrębnienia różnych rodzajów lub aspektów duszy, ale,, jak pisze
Szyjewski: „według Tylora nasze próby
logicznego rozdziału wielokrotności dusz
nie pasują do tubylczego stanu umysłu,
gdyż podstawą takiego łączenia jest pierwotna teoria jedności substancjalnej.”3
Wracamy więc znów do wspomnianej
tożsamości esencjalnej. Natomiast Levy
-Bruhl pisze: „członek plemienia, totemu,
klanu czuje się mistycznie zjednoczony
(...) z gatunkiem zwierząt czy roślin, który
jest jego totemem, mistycznie stopiony
ze swą duszą snu, mistycznie stopiony ze
swą duszą leśną [mającą postać zwierzęcia] itd.”4 Są to zatem elementy jego
tożsamości, jej równoprawni członkowie. Chodzi o „wspólnotę esencjalną,
w której pomieszane są: jednostka żyjąca aktualnie, przodek, który w niej żyje
na nowo i gatunek zwierzęcia czy rośliny,
który jest jej totemem. Dla naszego typu
umysłowości są tu trzy odrębne realności, choćby nawet i blisko spokrewnione.”5 Jest to więc kolejny aspekt, który
w kulturze europejskiej uważa się za
jedną z najważniejszych podstaw rozróżniania kategorii ludzi (dusza), zwierząt (duch), roślin (życie) i świata nieożywionego, podczas gdy dla Indian
szok kulturowy 5 [3–4] 2016
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i wielu innych ludów jest to kwestia innej natury, wręcz „nie do pomyślenia”
w naszych kategoriach. Istotna jest też
tutaj, obecna w indiańskich mitologiach,
wiara w pokrewieństwo między człowiekiem a zwierzętami. Oznacza to, że
mimo wszelkich złożonych rozróżnień,
podstawową różnicą w perspektywie
indiańskiej jest umieszczenie zwierząt
w tym samym porządku, co ludzi. Jest
to przeciwieństwem europejskiej hierarchii stworzeń: „istoty ludzkie wywodzą
swoje pochodzenie od stworzeń będących nie-ludźmi, posiadających przeróżne kształty. Niektóre wyobrażały zwierzęta, inne rośliny.”6 Z tego opisu wyłania się
więc zupełnie inny obraz świata – świata, w którym panuje ontologiczne równouprawnienie. Zwierzęta zamieszkują
ten sam co ludzie świat mityczny i nie są
wyłączone poza kategorię, która dla Europejczyka wiązałaby się z religijnością.
Levy-Bruhl zwraca też uwagę na
fakt, że wśród niektórych społeczeństw
sama kategoria zwierzęcia staje się bardziej złożona. Indianie z Kolumbii wyróżniają zwierzęta mistyczne – niegdysiejsze, te, od których swoje pochodzenie
wywodzą poszczególne grupy totemiczne, oraz zwierzęta dzisiejsze – zwyczajne. Istnieją osobne wyrazy na rozróżnienie tych dwóch typów istot, a zwierzęta
dawniejsze uznaje się za będące w pewnym stopniu ludźmi, mogące się swobodnie przeobrażać itp. Jednak w dalszym ciągu istnieje związek pomiędzy
zwierzęciem mistycznym, zwierzęciem
dzisiejszym i człowiekiem z odpowiadającej mu grupy totemicznej. Związek ten
przejawia się np. w tabu obejmującym
spożywanie mięsa zwierząt będących
totemem danej grupy przez jej członków
lub w przekonaniu, że szaman zamienia
się w zwierzę zakładając jego skórę. Tak
więc tożsamość nie ma związku z cechami zewnętrznymi, weryfikowalnymi empirycznie, ale, jak wspomniałam, wyni141

ka z mistycznych związków i relacji, i na
ich mocy może ulegać zmianie i być inna
dla różnych osób.
W zrozumieniu tych rozróżnień ontologicznych może pomóc analiza rytuałów kanibalistycznych. Zjawisko
antropofagii jest bowiem związane ze
statusami nadawanymi i odbieranymi
poszczególnym osobom (rozumianym
tutaj przeze mnie jako „aktorzy” rytuałów, a więc zarówno zwierzęta jak
i ludzie). Pojęcie kanibalizmu ma dla
uczestników tych rytuałów inne znaczenie, ze względu na inny kształt kategorii,
których my używamy do definiowania
antropofagii, tj. – zjadania ciała człowieka przez drugiego człowieka. Jak pisze
Joanna Overing analizując zjawisko kanibalizmu wśród Indian Piaroa, kluczowa jest tutaj relacja pomiędzy drapieżcą i ofiarą. Badaczka pisze: „Wszystkie
rodzaje związków społecznych mają
według nich charakter kanibalistyczny –
dotyczy to zarówno stosunków między
bóstwami, bóstwami a ludźmi, ludźmi
a zwierzętami, jak i relacji międzyludzkich, np. wśród krewnych lub pomiędzy
Piaroa a innymi grupami.”7 Widzimy więc,
że te trzy typy relacji, a raczej bytów
wchodzących ze sobą w relacje, są pod
pewnym względem równoprawne, i na
mocy tej równości stosunki pomiędzy
nimi wszystkimi mogą być rozpatrywane w kategoriach kanibalizmu. Kanibalizm oznacza właściwie zjadanie kogoś
ze swojej własnej kategorii – w tym
sensie np. obecne w mitach fakty zjadania przez bogów lasu bytów jego królestwa są również aktami kanibalizmu.
W odniesieniu do pewnych gatunków
zwierząt, to rytuał czyni je jadalnymi,
i pozbawia akt ich spożywania piętna
kanibalizmu. Overing uściśla, że chodzi
tutaj o kanibalizm symboliczny, ponieważ zakaz spożywania obejmuje w kulturze Piaroa krewnych, za których uważa się również leśne zwierzęta, mimo, że
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mówiąc o nich Piaroa nie używają terminów pokrewieństwa. Jednocześnie
„To właśnie z tym typem relacji wiąże się
życie rytualne tego ludu. (...) dobrze jest
jeść, poślubiać i napadać kogoś, kto nie
jest swój. Natomiast zwierzęta leśne są
‘krewnymi’ Piaroa, tak więc należą do kategorii, która jest wykluczona z powyższych celów. Endokanibalizm w systemie
pojęć Piaroa jest więc zbliżony do kazirodztwa.”8 Ponadto „’Ruwatu’ [w przybliżeniu szamani] podczas swoich nocnych pieśni zamieniają przeznaczone do
spożycia zwierzę w roślinę, przenosząc je
tym samym z kazirodczej kategorii krewnego do kategorii powinowatego.”9 Widać więc tutaj, że linia podziału na swoich i obcych, na ludzi i zwierzęta (a także
rośliny), przebiega tutaj w zupełnie innej
płaszczyźnie, opiera się na mitycznym
pokrewieństwie i rytualnej przemianie.
Oto obrazowe podsumowanie wyobrażeń Piaroa na temat konstrukcji otaczającego świata według Joanny Overing:
„(...) Piaroa umiejscawiają swoje związki
z innymi na continuum skali od zagrożenia do bezpieczeństwa i od odmienności
do identyczności. Jest to swoista skala
dystansu społecznego. Najbardziej oddalone i groźne relacje łączą Piaroa ze
zwierzętami oraz członkami innych ludów
i światów, polegają one na wzajemnym
zabijaniu. Piaroa mają prawo odbierać
im życie, gdyż nie łączą ich z nimi więzy
pokrewieństwa.”10
Koncepcję, jakoby (niektóre) zwierzęta były dla Indian pewnym typem
obcego – „na równych prawach” np.
z członkami obcych plemion, powtarzają w swoich pracach również Carlos
Fausto i Aparecida Vilaça. Fausto pisze,
w kontekście jeńców wojennych, porwanych dzieci i oswojonych zwierząt,
odwołując się do prac Philippe’a Descoli, o „korelacji między sposobem traktowania ludzkiego i nieludzkiego obcego”11
(a więc znów dokonuje „tłumaczenia”

wyobrażeń Indian na nasze kategorie
klasyfikacyjne). Vilaça natomiast twierdzi, że „zmarły był zjadany przez członków własnej grupy, co miało zapobiec
zjedzeniu go przez obcych, tj. wrogów lub
zwierzęta”12, co dowodzi, że zaliczają się
oni do wspólnej kategorii.
W swoim opracowaniu na temat
kanibalizmu (materiał dotyczy Indian
Wari’ z południowej Amazonii), Vilaça
poświęca dużo uwagi kwestiom tożsamości i człowieczeństwa. Zwraca uwagę na fakt, że akty kanibalizmu mają
bezpośredni związek z nadawaniem lub
odbieraniem jednostce człowieczeństwa a właściwie – statusu osoby. Jej
zdaniem akty spożywania czyjegoś ciała są narzędziem, za pomocą którego
dokonuje się tworzenie i potwierdzanie
tożsamości danego obiektu: „spożywanie określonego pokarmu jest przede
wszystkim podstawowym operatorem
klasyfikacyjnym; operatorem ściśle związanym z pojęciem drapieżnictwa, które
rozumiem tu jako relację pomiędzy drapieżcą i ofiarą. Gdyby nie drapieżnictwo,
tożsamość ludzi i zwierząt nie byłaby naznaczona różnicą.”13 Vilaça przywołuje
wspomniane już przeze mnie koncepcje:
że człowieczeństwo to raczej cecha nadana stronie wchodzącej akurat w pewną relację, niż przypisana a priori, oraz
że konstrukcja kategorii ontologicznych
przypisanych różnym bytom ma (podobnie jak u Piaroa) charakter kontinuum. Twierdzi też, że „Człowieczeństwo
jest dla Wari’ potencjalną cechą różnych
rodzajów bytów. Odróżnienie ludzi od
zwierząt zachodzi w akcie drapieżnictwa. Działania łowców, wojowników, jak
również osób zjadających ciało zmarłych
mają więc jeden cel: zapewnienie Wari’
(pojmowanych jako grupa etniczna bądź
lud) pozycji człowieka – wari’ [w języku
ludu Wari’ ich nazwa, będąca autoetnonimem, oznacza „ludzi”, „nas”, „istoty
ludzkie”] (rozumianego jako miejsce na
szok kulturowy 5 [3–4] 2016
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16 Ibidem: 411.

17 Ibidem: 412.
18 Ibidem: 411-412.
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kontinuum bytów).”14 Zatem być wari’,
oznacza być drapieżnikiem, przez co
potwierdza się człowieczeństwo, poprzez odróżnienie od istoty zjadanej –
zwierzęcia. Różnica nie ma więc charakteru jakościowego, a w każdym razie
nie w odniesieniu do tych samych grup
bytów, które dla wyobraźni euroamerykańskiej w prosty sposób dzielą się na
„ludzi”, „zwierzęta”, „rośliny” i „przedmioty”. W świecie Wari’ podziały przebiegają „w poprzek”. Jest on zbudowany
następująco: „Obecność ducha/duszy (...)
ogranicza się u Wari’ do określonej liczby
bytów: mają go Wari’, a także ich wrogowie (Indianie z innych grup etnicznych
i Biali), różne gatunki ssaków, wszystkie
ryby, niektóre ptaki, wszelkie rodzaje
pszczół i węży oraz niektóre gatunki roślin. Duch jest oznaką człowieczeństwa,
cechą, która sprawia, że wszelkie wyposażone weń byty są wari’ (ludźmi, osobami).”15 Tutaj ujawnia się też związek
klasyfikacji bytów z szamanizmem. Dla
Wari’ wszystkie byty, które są osobami
(wari’) są tej samej natury. Cechy zewnętrzne mają charakter drugorzędny –
inaczej niż w myśli euroamerykańskiej,
gdzie to na ich podstawie tworzy się klasy obiektów. W świecie Wari’ „Podczas
gdy ciało (kwere) jest źródłem różnicy
(poszczególne gatunki i jednostki różnią
się od siebie ciałami), duch (jam) jest
podstawą podobieństwa. Wszystkie byty
obdarzone duchem mają ludzkie ciało,
które widzą tylko szamani.”16 Prawdziwa
natura istot zewnętrznie odmiennych
od Wari’ ujawnia się w transie, ale Indianie są świadomi jej istnienia.
Vilaça pisze także o posługiwaniu
się przez nich „myśleniem perspektywicznym” – Wari’ akceptują wielość
sposobów postrzegania świata, zależnie od podmiotu postrzegającego,
który nie musi wcale być człowiekiem.
Pisze za Viveirosem de Castro, że „dla
wielu ludów indiańskich Ameryki Połu-
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dniowej świat zamieszkują różnego rodzaju podmioty czy osoby, ludzkie i nieludzkie, które postrzegają rzeczywistość
z różnych punktów widzenia.”17 Jest to
bardzo „radykalne” sprowadzenie wyobrażeń o wszystkich innych istotach
oraz wyobrażeń przypisywanych tym
istotom do własnej, właściwej swojemu
plemieniu perspektywy, a więc uznanie wszystkich obdarzonych duchem
bytów za równe pod względem kultury.
Według Wari’ „Wszystkie one posiadają tę samą kulturę, która jest tożsama
z kulturą Wari’. Polują, zabijają wrogów,
używają ognia do przygotowywania posiłków, uprawiają kukurydzę i tak dalej.
Z ich punktu widzenia świat jest więc taki
sam, jak świat Wari’. Z punktu widzenia
Wari’ jaguarowi do zabijania ofiar służą
jego ciało i zęby. Wari’ wiedzą, że jaguar
je surowe mięso. Ale dla jaguara, bądź
lepiej, z punktu widzenia jaguara (ta perspektywa może być udziałem szamana,
ale nie innych Wari’) zabija on swe ofiary za pomocą strzał, dokładnie tak samo,
jak łowcy Wari’ zabijają zwierzynę lub
wrogów. Upolowaną zwierzynę przynosi
do domu, gdzie żona przygotowuje z niej
posiłek, używając ognia. Człowieczeństwo to punkt widzenia świata na sposób
właściwy kulturze Wari’.”18 Co ważne –
„Posiadanie punktu widzenia jest właściwością duszy. Tylko ktoś, kto ma duszę,
jest podmiotem, tylko ktoś, kto jest podmiotem, jest człowiekiem (osobą).”19
Głównym przedmiotem zainteresowania Vilaçy są różne aspekty kanibalizmu wojennego i pogrzebowego i związki między nimi. Badaczka zwraca uwagę
na jednakowe traktowanie ciał zabitych
wrogów i zwierząt. Wydaje się, że jest to
potwierdzenie tezy, że zwierzęta i wrogowie znajdują się w jednej kategorii –
„nie-Wari’”. Badaczka potwierdza moje
przypuszczenia co do płynności, potencjalności i relacyjności statusu człowieka, oraz wprost porównuje ofiary
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20 Ibidem: 414.

21 Ibidem: 414-415.

22 Ibidem: 425.

wojny do zabitych zwierząt a samą wojnę – do polowania: „zabity jako zwierzę
wróg nie musiał być zjedzony. Sam akt
drapieżnictwa potwierdzał jego status
zwierzęcia, przyznając tym samym Wari’
pozycję ludzi.”20 Jest to więc potwierdzenie, że zwierzę = obcy, na równych
prawach ontologicznych co obcy ludzie.
Co więcej, sami Wari’ mogą przestać być
wari’ czyli ludźmi, a stać się wrogami/
zwierzyną (w przypadku tej zależności
kategorie te są tożsame, co zasadza się
na odmienności od trzeciej kategorii –
wari’): „W wersji idealnej to Wari’ są tymi,
którzy polują. (...) Z drugiej jednak strony
tym, co umożliwia wrogom i zwierzętom
wchodzenie w relacje z Wari’, jest ich
potencjalne człowieczeństwo, zdolność
zachowywania się jak ludzie (...) Dlatego
też za prawdziwą zdobycz uznaje się te
zwierzęta, które są jednocześnie drapieżnikami. Innymi słowy, Indianie Wari’ wolą
polować na tych, którzy (symbolicznie) są
zdolni na nich zapolować. Takie zwierzęta i tacy wrogowie mogą potencjalnie
zająć pozycję drapieżników; są zdolni
atakować, zabijać i zjadać Wari’. W ten
sposób są ludźmi (wari’), co sprawia, że
sami Wari’ ludźmi przestają być.”21 Tak
więc drapieżcy, wrogowie i zwierzyna
należą właściwie do wspólnej kategorii
bytów, a ich status w zakresie człowieczeństwa jest zmienny.
Vilaça porównuje te spostrzeżenia
ze zjawiskiem antropofagii pogrzebowej.
Autorka zwraca uwagę na podwójną naturę rytuałów pogrzebowych, podczas
których jedzono ciało zmarłego, co miało stanowić rytualne pozbawienie go
człowieczeństwa, przemienienie osoby
w pokarm i ostateczne wyłączenie ze
świata żywych. Jednocześnie jedzono
w inny sposób niż ciała wrogów i zwierzyny – mięso musiało być nadpsute, nie
wolno też było się nim zajadać. Ciała nie
jedzą krewni zmarłej osoby. Świadczy to
o tym, że jedzenie czyjegoś ciała stano-

wi dowód jego braku człowieczeństwa.
Vilaça podkreśla też istotne różnice między indiańskim a zachodnioeuropejskim
spojrzeniem na samo drapieżnictwo.
Oprócz sygnalizowanych już wcześniej
wyobrażeń o statusie ontologicznym
jako kontinuum oraz relacyjności i tymczasowości relacji, zauważa też równorzędność wchodzących w nią podmiotów, w przeciwieństwie do naznaczonej
dominacją perspektywy europejskiej:
„Nie oznacza to wszakże, że pozbawienie
cech ludzkich czy też uprzedmiotowienie realizowane w akcie zjadania ciała
(zmarłego Wari’, wroga lub zwierzęcia)
mają cokolwiek wspólnego z dominacją,
jaką myśl euroamerykańska wiąże z drapieżnictwem i spożywaniem ciała ofiary. (...) Wari’ postrzegają drapieżnictwo
jako relację wydarzającą się pomiędzy
podmiotami, które przyjmują w tym akcie określone pozycje: ludzie są drapieżnikami, a nieludzie to zwierzyna łowna.
Pozycje te są z zasady wymienne, ponieważ relacja wydarza się pomiędzy implicite równorzędnymi podmiotami. Należy
przy tym wyjaśnić, że choć drapieżnictwo w rozumieniu Wari’ (...) nie mieści się
w euroamerykańskim pojęciu dominacji,
to ono również uprzedmiatawia zwierzynę łowną (ofiarę drapieżcy), jako że jego
głównym celem jest zróżnicowanie na
kontinuum człowieczeństwa. Euroamerykańskie wyobrażenie dominacji zakłada nieodwracalność relacji przedmiotu
i podmiotu. Tymczasem pojęcie drapieżnictwa u Wari’ dotyczy relacji podmiot
– przedmiot (ludzie – nieludzie), która ze
swej zasady jest tymczasowa. Wpisana
jest w nią bowiem możliwość odwrócenia
zajmowanych pozycji.”22
Dodatkową zmienną w różnych
aspektach wyobrażeń Indian o zwierzętach i ludziach są wierzenia w możliwość
wcielania się ludzi w postaci zwierząt.
Np. szamani mogą posiadać dwa ciała –
ludzkie i zwierzęce, a zwierzęta, w które
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

23 Ibidem: 426.
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wcielają się ich duchy, są ich krewnymi. Z kolei Wari’ wierzą, że po śmierci
zmarły powraca do świata żywych pod
postacią białobrodego pekari, aby zostać upolowanym i zjedzonym. Jak pisał Levy-Bruhl, nie sposób wyjaśnić te
wyobrażenia naszymi kategoriami i rozstrzygnąć, kiedy chodzi o zwierzę, kiedy
o człowieka, osobę, człowieka zmieniającego się w zwierzę, człowieka i zwierzę
naraz itd.
Istnieje też druga kategoria zwierząt –
nieuważanych w ogóle za ludzi, nieposiadających ducha. Na nie też zazwyczaj
się nie poluje, ponieważ, jak pisze Vilaça,
„Drapieżnictwo służy wyłącznie pragnieniu zdefiniowania pozycji na kontinuum
człowieczeństwa, które w swej naturze
jest niezróżnicowane.”23 Z tego powodu
zwierzęta nie-wari’ automatycznie nie
stanowią zagrożenia dla człowieczeństwa Wari’, więc także polowanie na nie
jest niekonieczne.
Na koniec powrócę jeszcze do Carlosa Fausto, którego praca rzuca więcej
światła na związki pomiędzy opisywanymi przeze mnie wyobrażeniami a szamanizmem. Fausto, analizując zjawisko
wojny w społeczeństwach amazońskich,
mówi o „przekształcaniu aktu niszczenia wroga w tworzenie krewnego”24
i o „oswajającej drapieżności”25, mając
na myśli procesy „oswajania” dokonujące się np. w odniesieniu do porwanych
i adoptowanych dzieci i udomowionych,
dzikich zwierząt – xerimbabo. Autor dostrzega związek pomiędzy ujarzmianiem
dzikich zwierząt łownych i oswajaniem
ich młodych (poza tymi przypadkami,
Indianie Amazonii nie hodują zwierząt
domowych) a relacją między szamanem
i jego duchami pomocniczymi (tzw. familią). U wielu plemion Amazonii duchy
te są nazywane „oswojonymi zwierzętami” i uważane za członków rodziny
szamana: „U Indian Wayãpi z Wyżyny
Gujańskiej (...) Istnieją dwie kategorie ta-
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kich duchów – oswojonych zwierząt. Najbliższe są konsubstancjalne z szamanem –
są jego dziećmi, pełniącymi funkcję posłańców w kontakcie z drugą kategorią
oswojonych zwierząt, istotami zamieszkującymi w znacznym oddaleniu, takimi
jak władcy zwierząt.”26 Również Aparecida Vilaça pisze, że dla szamana zwierzę,
w które wciela się jego duch jest wari’.
Szaman postrzega je zawsze jako osobę,
nie może więc go zabić ani jeść – jest to
tabu dotyczące krewnych. Fausto pisze
też o niejednoznaczności relacji pomiędzy szamanem a jego duchem, nazywa
ją „ambiwalentną adopcją” i twierdzi, że
„nigdy nie jest do końca pewne, kto kogo
adoptował, ani kto nad kim panuje.”27
Także wśród Indian Yanomami „za dzieci uważa się duchy pomocnicze, w większości zwierzęce, przywoływane przez
szamanów w stanie transu.”28 A zatem
ogólne wyobrażenie przedstawia proces zdobywania mocy szamańskiej jako
oswajanie bytów pozaludzkich – „Najpotężniejsze poskromione duchy to zwykle
drapieżne zwierzęta, jak jaguar czy anakonda, lub przypominające zwierzęta
istoty, które piją krew i żywią się surowym
mięsem. Relacja oswajania pomocników
duchowych jest budowana podobnie
jak dwa inne asymetryczne związki: ojca
i dziecka, oraz pogromcy i ujarzmionego zwierzęcia.”29 Fausto porównuje to
zjawisko do sposobów postępowania
z jeńcami wojennymi i porwanymi dziećmi – byli oni symbolicznie adoptowani,
określano ich jako oswojone zwierzęta,
a następnie zabijano. Jest to więc pewnego rodzaju rozszerzenie teorii drapieżnictwa wg Vilaçy – Fausto uważa, że
drapieżnictwo wiąże się nieuchronnie
z oswajaniem, i że cały ten proces przekształcania drapieżności (faktycznej lub
potencjalnej) w opiekę i kontrolę służy
wyznaczaniu sfer świata zewnętrznego
i wewnętrznego, a więc podziałowi na
to, co „nasze” i to, co obce.
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Wszystkie te aspekty składają się
na obraz świata, w którym całkowicie
odmiennie kształtują się podziały na
klasy obiektów – ludzi, roślin, zwierząt,
duchów czy przedmiotów. Podziały
te mają też zupełnie inne znaczenie.
W szczególności w zakresie wyobrażonych kategorii człowieka i zwierzęcia,
w porównaniu do perspektywy kultury
zachodnioeuropejskiej, różnice ujawniają się już na poziomie samej istoty podziału. To, co umownie rozważamy jako
rozróżnienie na ludzi i zwierzęta, nie
może w ogóle być wprost przełożone
na kategorie wyobrażeń ludów Ameryki
Południowej, ponieważ samo to rozgraniczenie, tak, jak my je rozumiemy, jest
nieprzystawalne i nieprzekładalne na
języki ich kultur.

Człowiek bez imienia.
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1.
Szczęście Ty Moje (2010) to debiut fabularny roku wybitnego dokumentalisty
Siergieja Łoźnicy. Reżyser urodził się
w 1964 roku w Baranowiczach (ówczesny Związek Radziecki, dzisiaj Białoruś).
Wydaje się, że nie bez wpływu na precyzyjną, misternie konstruowaną formę
jego filmów pozostało wykształcenie
techniczne i nauki ścisłe. Zanim podjął
naukę
W Rosyjskim Państwowym Instytucie Kinematografii w Moskwie i, w późniejszym okresie, zajął się realizacją
filmów dokumentalnych dla studia
w Petersburgu, studiował na Politechnice Kijowskiej. Po studiach podjął pracę
w tamtejszym Instytucie Cybernetyki.
W pewnym momencie swojego życia
zrezygnował z wszystkiego co osiągnął
i poświęcił się wyłącznie filmowi: To tak
jakby skoczyć w przepaść. Dopiero spadając człowiek odkrywa kim naprawdę
jest. Łoźnica nie definiuje swojej narodowości. Od 2001 roku mieszka w Berlinie.1
2.
W jaki sposób i dlaczego reżyser przechodzi od kina półnarracyjnego, jak
określa się czasem filmy dokumentalne,
do fabularnej, narracyjnej historii, fikcji
o wyraźnie realistycznym charakterze?
Dokumentalne doświadczenie Łoźnicy,
zmysł obserwacji i realizm sytuacji wi147

doczny jest niemal przez całą opowieść.
W pamięci zostaje scena na targu: panorama wypełniona samymi tylko portretami mieszkańców wsi. Ludzkie twarze,
które z taką empatią filmował Łoźnica
w dokumencie Przysiółek (2001) , a później Krajobraz (2003), tutaj wywołują
grozę. Przedstawienie prawdziwych ludzi w sytuacjach w jakich obserwujemy
bohaterów filmu byłoby zadaniem tyleż
karkołomnym co nieetycznym. Ten sam
powód przyświecał Kieślowskiemu kiedy zdecydował się poświęcić filmowi
fabularnemu. Inny argument związany
jest być może z metaforycznym przekazem opowiadanej historii.
Pierwsze ujęcie filmu to mieszająca
cement w spiralnym ruchu, betoniarka.
Następnie anonimowe martwe ciało
zostaje wrzucone do dziury na budowie.
Zalane betonem, zasypane ziemią. Otóż
wydaje mi się, że cała opowieść Łoźnicy
krystalizuje się w tym jednym obrazie:
ciało zostaje wymazane a my nic nie
wiemy na jego temat. Praca na budowie
toczy się leniwie. Totalny chłód i obojętność otoczenia. Nic się nie wydarzyło.
Takie otwarcie – zamknięcie.
W Starożytności odmowa pochówku była szczytem zniewagi jaki można
uczynić zmarłemu. Metaforę anonimowego, „zlikwidowanego” ciała możemy
interpretować w kontekście idei „zacierania śladów”:
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(…) ślad wymaga odczytania: oznacza odkrywanie
podobieństwa, relacji między tym co jest, a tym,
co skrywa, lub – między tym, co jest, a tym, czego
już nie ma. Jego znaczenie zależy (…) od zdolności
i możliwości jego odczytania. Ślad jednak nie wyczerpuje się w znaku, jest czymś więcej skoro odsyła do kategorii czasu. Znak włącza się w porządek
świata – ślad- przeciwnie – burzy ten porządek, bo
wskazuje, a zarazem oznacza przemijanie. W tym
sensie pozostaje w bezpośredniej relacji z przeszło2 Beata Frydryczak,
O zacieraniu śladów:
Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche: www.
nowakrytyka.pl/spip.
php?article194.
3 Główna cecha
afektów polega na
przetrwaniu, zachowaniu siebie, pozostaniu,
utrzymywaniu się przy
zachowaniu oznak
nieobecności..

4 Zob. Paul Ricoeur,
Pamięć, historia, zapomnienie, wyd. Universitas, przekład Janusz
Margański, Kraków
2006, s. 547

ścią. 2

O wielowymiarowości zapomnienia pisał także Paul Ricoeur. Na płaszczyźnie
egzystencjalnej wprowadza ono coś
w rodzaju bezdennej otchłani, którą usiłuje wyrazić metafora wertykalnej głębi.
„Zacieranie śladów” jako metafora powtarzającej się historii.
Głównym wątkiem filmu Szczęście
Ty Moje jest podróż Georgyego, kierowcy ciężarówki. Bohater opuszcza dom
i rusza z ładunkiem mąki w nieznane
miejsce. Kamera prowadzona jest blisko, z za jego głowy, niemal czuje się
jego oddech. Prowadzi nas on w głąb
historii otwierającej kolejne historie.
Pierwsze zdarzenie ma miejsce przy
budzie policji drogowej, czyli dokładnie
w miejscu, gdzie skończy się film. Bohater wymyka się agresywnym i niebezpiecznym przedstawicielom prawa, zaś
w jego samochodzie pojawia się tajemniczy starszy mężczyzna. Opowiada mu
on historię swojego życia. Wydarzenie
miało miejsce podczas powrotu z wojny
do domu. „Już w ojczyźnie” – ironizuje.
Starszy mężczyzna jako młody podporucznik zabija komendanta, który po
pozornie przyjacielskiej, zakraplanej
alkoholem nocy konfiskuje cały jego
bagaż i prezenty dla ukochanej. Jest
to trauma na skutek której mężczyzna
utracił wszystko-co ludzkie. Symbolizuje
to w moim odczuciu utrata imienia własnego. Zemsta na komendancie jest reakcją afektywną. I właściwie przez cały

czas do końca filmu będziemy już przebywać w świcie reakcji i relacji afektywnych, nie-ludzkich, w świecie pogrążającym się coraz bardziej w rozpadzie.
Diagnoza Łoźnicy ma charakter antropologiczny: pokazanie nowego typu
człowieka współczesnego, którego
nazywa on człowiekiem afektywnym.
Opisuje go brak pamięci. Źródła utraty
pamięci mogą być rozmaite: wyparcie
zdarzeń z przeszłości jako traumatycznych (psychoanalityczny opis procesów
obronnych zachodzących w obrębie id/
ego/superego). Zdarzenie uderza nas,
dotyka i pozostawia w umyśle afektywny ślad. 3 Źródłem zapomnienia, które
od amnezji odróżnia granica pomiędzy
patologią a tym co „normalne” może
być również ignorancja, obojętność
„etc. Starszy mężczyzna znika równie
nieoczekiwanie jak pojawił się w samochodzie Georgyego. Kończy on pierwszą retrospekcję historyczną filmu
słowami: „Ty masz imię a ja swoje wówczas straciłem” i zdanie to wybrzmiewa
jak przepowiednia. Zapomnienie pozostaje w rzeczywistości niepokojącą groźbą zarysowującą się na drugim planie
fenomenologii pamięci i epistemologii
historii.4
3.
Realistyczne epizody z życia bohaterów
mają swoje pierwowzory w historiach
rzeczywistych. Wojna, zdaniem Łoźnicy,
wytworzyła problemy, które nie zostały
przepracowane: pamięć o doświadczeniu i przeżyciach ludzi, którym przewartościowała i wywróciła obraz człowieka,
mechanizm funkcjonowania pamięci
samych ofiar i świadków, dialektyka
pamięci i zapomnienia (w sferze patogennej amnezji) . Film w swojej formie
jest niebywale dopracowany: malarskie
kompozycje kadrów, adekwatnie, minimalistyczne użycie dźwięku, głębia
ostrości, scenografia i detale widoczne
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

5 Ricoeur przywołuje
pojęcie Re-prezentacji
w kontekście pracy
E. S. Casey’a Remembering. A Phenomenoogical Study, por. Paul
Ricoeur, op. cit. ,
s. 55-57.

w drugich, trzecich planach. Związek
treści z formą filmu to posłużenie się na
poziomie opowiadania strukturą bajki
kumulatywnej. Wiąże się to z opisem
świata przedstawionego i posuwaniem
narracji do przodu poprzez osobliwie
zjawianie się kolejnych postaci. Kierowca spotyka nieletnią prostytutkę i zbacza z trasy. Ignoruje jej ostrzeżenie: Jest
inna droga, ale tam zły czyha. Element
magiczny wkrada się do filmu w tego
typu sformułowaniach. Widoczny, lecz
nie dostrzegany przez bohaterów jest
także w grobach i cmentarzach znajdujących się w tle krajobrazu zapadłej prowincji. Droga, którą decyduje się jechać
Georgy prowadzi donikąd. Bohater filmu nie ma jednak tej świadomości, pozbawiony dystansu i zmysłu refleksji nie
rozpoznaje sygnałów ani ostrzeżeń. Po
prostu jedzie dalej. Idea filmu Łoźnicy
polega na pokazaniu człowieka w rozpadającej się przestrzeni. Bohater jest
bezdecyzyjny. To podróżnik pokazujący
przestrzeń, która go unicestwia. Gubi
się on w okolicach wsi i zostaje wchłonięty w „brzuch wielkiego wieloryba”.
Tak można by potraktować, w myśl odczytywania narracji mitycznej Cambella,
zabłądzenie przyzwoitego, lecz naiwnego kierowcy. Trafia on bowiem w ślepy
zaułek siły nieczystej, jak miejsce nazywają lokalni bandyci. „Bohater zamiast
pokonać siłę stojącą na straży progu
albo zyskać jej przychylność zostaje
połknięty i wessany przez nieznane, co
sprawia wrażenie, że zginął” (Campbell).
Tak jakbyśmy spadali w bezdenną studnię gdzie będzie już tylko gorzej, głębiej,
groźniej, ciemniej etc. Wioska w głębi
Rosji staje się idealnym miejscem na
przykładzie którego możemy pokazać
rozpad wartości. To krajobraz, w którym
nic nie powstaje. Gdy Georgy rysuje na
ziemi rondo, do którego chciałby wrócić
(znów powracająca figura koła) dostaje
polanem w głowę i traci pamięć. „Jego
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zniknięcie odpowiada wejściu wiernego
do świątyni gdzie ma być przywrócony do życia przypomnieniem tego, kim
i czym jest i będzie, a mianowicie pyłem
i prochem…” (Campbell)
Spiralny ruch po kole jak przeglądające się w sobie historie retrospektywne z teraźniejszą, współczesną. Obrazy
wyłaniające się ze wspomnień dwóch
drugo i trzecioplanowych bohaterów są
re-prezentacją i to w podwójnym sensie przedrostka „re”: wstecz i na nowo.
Tryb pamięci jaki temu towarzyszy jest
rozpoznaniem rzeczy innych (powstałych w przeszłości) jako tych samych. 5
Kolejna retrospekcja, druga dygresja historyczna to zbliżenie na Niemowę, pomocnika miejscowych złodziei. Chłopiec
oniemiał na skutek szoku po zamordowaniu jego ojca, nauczyciela, przez uciekinierów wojennych. I zapadający się po
latach dom, w którym w dziwnych okolicznościach spotykają się bohaterzy.
Bezsensowna przemoc, pogarda, zawiść,
brak empatii etc. pokazane są bez psychologicznych motywacji. Wydaje mi się,
że ta okrutna bajka mówi o tym, że historia nieprzepracowana, wyparta i zapomniana staje się samowyzwalaczem zła.
Bruno Bettelheim w książce „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach
i wartościach baśni” opisuje mechanizmy narracyjne baśni, które pomagają
dziecku przetworzyć nieświadome napięcia w sposób wyzwalający. Chciałbym przytoczyć cytat, by zilustrować
w jak przewrotny sposób Łoźnica posługuje się modelem, który pierwotnie
ma służyć wydobywaniu i przepracowywaniu tego, co nieświadome: „W baśni
po ziemskim początku następują wydarzenia fantastyczne. Jednak mimo
najbardziej niezwykłych zwrotów fabuły – inaczej niż się to dzieje w naiwnym umyśle dziecięcym czy w snach –
wątek opowieści nigdy nie zatraca się.
Baśń, zabierając dziecko na wyprawę

w cudowny świat, przy końcu zwraca je światu realnemu, i to w sposób
w najwyższej mierze bezpieczny (…)
Przy końcu opowieści bohater wraca
do świata rzeczywistego – który jest
światem szczęśliwym, ale już nie czarodziejskim.” Bohater „baśni” Łoźnicy
wyrusza z budki policjantów, przekracza próg i po fantastycznych pełnych
zgrozy wydarzeniach wraca w to samo
miejsce. Zostaje zwrócony światu, lecz
już odmieniony, niemy, pozbawiony
imienia, pamięci, podmiotowości. Po
tym jak morduje wszystkich obecnych
w służbówce w anarchicznym geście
sprzeciwu, wchodzi w ciemność.

6 P. Ricoeur, op. cit.

7 P. Ricoeur, op. cit.
s. 106.
8 Poziom patologiczno-terapeutyczny: pamięć
zablokowana, w: Paul
Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, wyd.
Universitas, przekład
Janusz Margański,
Kraków 2006, s. 105.

4.
Otóż nie jest to wizja człowieka w ogóle,
lecz tragifarsa. Opowieść o tym co boli
i niepokoi reżysera. Łoźnica do swojego
filmu wkłada wyłącznie sytuacje tragiczne, pomijając wszystkie inne. Powoduje
to właściwą dla modelu bajki kumulatywnej intensyfikację zła, degeneracji,
upadku. Aby coś zostało zauważone
trzeba to wyolbrzymiać, pisał Thomas
Bernhard, mroczny i komiczny jednocześnie. On rozliczał Austrię, Łoźnica
opisuje Rosję i wydaje mi się, że robi to
równie wnikliwie i bezlitośnie a przy tym
z obcym dla austriackiego pisarza autentyzmem. Z drugiej strony akcja filmu
Łoźnicy mogłaby się wydarzyć w każdej
wsi. „Szczęście Ty Moje” wydaje się więc
przestrogą, filmem-moralitetem, który podejmuje temat rozpadu wartości,
więzi społecznych i pamięci jako fundamentalnych cech kultury oraz amnezji
jako reakcji patologicznej będącej efektem traumatycznego śladu psychicznego (wrażenia, uczucia pozostawionego
w nas przez znaczące wydarzenie6).
Przykładem są losy trzech bohaterów: Kierowcy, Bezimiennego mężczyzny, a także Niemowy. Łoźnica swoim
pesymistycznym i ciemnym filmem

prowokuje do myślenia, pokazując moralną katastrofę do jakiej prowadzi wymazanie pamięci z naszego życia. Czy to
oznacza, że kto nie zna historii prawdopodobnie będzie ją w kółko powtarzał?
Niedobór pamięci: To, co jedni kultywują
z ponurym upodobaniem, a przed czym
inni uciekają z nieczystym sumieniem,
to właśnie pamięć-powtarzanie.(…) Ale
i jedni i drudzy cierpią z powodu niedoboru krytyki. Nie przystępują (…) do pracy odpominania.7
To, co okazuje się nie-ludzkie to niepamięć i brak języka dla refleksji i autorefleksji. Nie-ludzkie czyli pozbawione
godności istnienie jest w filmie Łoźnicy
naturalne, tzn. na skutek utraty pamięci nie-ludzkie jest instynktowne. Zło
staje się bezwarunkowe, rodzi się bez
żadnego powodu. Tak po prostu. Rola
jaką zdaje się pełnić refleksja Łoźnicy
nad błędnym kołem zapomnienia przypomina perspektywę fenomenologii
zranionej opisywaną przez Ricoeura:
to, co w doświadczeniu historycznym zakrawa na paradoks, mianowicie z jednej
strony nadmiar pamięci, a z drugiej jej
niedobór, można reinterpretować w kategoriach oporu, przymusu powtarzania
i ostatecznie jako coś, co zostaje poddane próbie trudnej pracy przypominania.8

SZYMON
ULIASZ
doktorant w IEiAK UJ. Publikował w „Barbarzyńcy”, „Przeglądzie Politycznym”
i „Kontekstach”, scenarzysta i reżyser
(Nagroda im. A. Munka za Najlepszy
Debiut Reżyserski 2012 za film Ścinki
zrealizowany z Magdaleną Gubałą).
Ich nowy film Ucho wewnętrzne będzie
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news/608
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Noc – Miasto – Film
Ludzkie i nieludzkie wymiary kultury

Krystian Darmach

L

udzkie -nieludzkie. Miasto
w nocy. Jądro rozrzedzonej
ciemności. Teatr półcieni, półtonów, niedopowiedzeń, dysonansów. Lepki roztwór, w którym tworzą się, uwalniają i zwalczają ludzkie
i nie-ludzkie pierwiastki. W spojrzeniu
badacza łączą się opozycje, walczą ze
sobą przymiotniki o prymat w opisie
i interpretacji. Noc to zagadka, semantyczna niepewność, niedookreślenie.
Kulturowy konstrukt, przestrzeń transformacji zwyczajowych reguł, inny,
„odwrócony” wymiar egzystencji, który
w wielkomiejskim środowisku dostarcza obfitej pożywki rozmaitym formom
twórczości i rozrywki. Noc i miasto to
kategorie o niezwykle ciekawych dynamicznych, zazębiających się zakresach
i idiosynkratycznych parametrach, których próby rozpoznania i peregrynacje
mogą dać nietypowy „wgląd” w ludzkie
relacje, aspiracje, pragnienia i aktywności. Tym bardziej jeśli spojrzymy na
owe relacje przez pryzmat wypowiedzi
filmowych.
Zatem oś moich rozważań, analizy,
syntezy, refleksji, wreszcie interpretacji
stanowią dzieła filmowe, wokół których
krążyć będą niczym elektrony pojęcia
i zawarte w tytule kategorie nocy i miasta wyznaczając dominujący teoretyczny chwyt za pomocą, którego postaram
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się zmierzyć z postawioną tu problematyką, tego co ludzkie i nie-ludzkie
w (pop)kulturowej rzeczywistości. Postaram się tropić i interpretować w antropologicznym duchu, to co „ludzkie”
i „nieludzkie” gdy mamy do czynienia
z zależnościami między człowiekiem,
miastem i nocą jako toposem współczesnego kina. Film jako synteza sztuk posiada swoistą „gęstość”, jest wyrazem
nie tylko zamysłu scenarzysty i wizji
reżysera, ale egzemplifikacją figur i kulturowych scenariuszy „pisanych” przez
szeroko rozumianą kulturę współczesną. Bezpośrednio i pośrednio odzwierciedla, przenosi, kształtuje społeczną,
zbiorową wyobraźnię. Filmy, które biorę pod wnikliwą lecz wybiórczą uwagę
i antropologiczną lupę, to dzieła filmowe, w których mikroskop kamery uwydatnia i skupia jak w soczewce złożoną
problematykę miasta i nocy i szczególnej egzystencji bohaterów w tym właśnie środowisku, ustanawiającym fabularne wątki i narracyjne konstelacje.
Jest to wybór subiektywny, arbitralny,
podyktowany bardziej własnym gustem
niż koniecznością uogólnienia i przekrojowej analizy kina pod kątem wybranego problemu.
Narrację chciałbym poprowadzić we
własnej konwencji antropologicznego
snu, marzenia sennego, w którym poru-
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szam się po polach antropologii, miasta,
filmu i nocy ruchem konika szachowego,
według zasad nieco „surrealistycznego”
montażu, zbliżając i oddalając plan, kadrując senne interpretacje, podskórne
uskoki i zależności budujące dramaturgię nocnego bytowania, tworząc tym
samym oniryczno-naukowy montaż
sensów i znaczeń.
Zanim wejrzymy w wybrane przeze mnie filmy, warto zauważyć, że film
jako sztuka czyli kreacja, wynik abstrakcyjnego myślenia i praktycznych
działań, sam w sobie jest wyjątkowym
atrybutem działalności człowieka. Typowo ludzkim (jak każda sztuka) zakresem aktywności, sferą, granicą, która
oddziela to, co rdzennie ludzkie od
nieludzkiego. To zdolność powoływania do życia porządków nieistniejących
w przyrodzie, umiejętność komunikacji,
egzemplifikacji własnych przeżyć i doświadczeń mogących znaleźć swoje
ujście właśnie w twórczości filmowej.
Woal, synteza, kreacja, technika, fikcja,
nawet nieautentyczność służy przekazaniu artystycznej prawdy o świecie,
problematyzowaniu kulturowej kondycji człowieka. Reżyser, twórcy filmu zabierają nas w podróż, odmrażają emocje lub mrożą krew w żyłach, by w kinie,
jak klasycznej heterotopii zaprosić nas
do przekraczania granic zwykłej percepcji i wyobraźni.
Noc i miasto to wyjątkowe kategorie i konteksty sprzyjające zaglądaniu
w zakamarki ludzkiej natury, społecznej
organizacji, współdziałania lub społecznie motywowanej alienacji. To żyzne,
marginalizowane pole ludzkiej aktywności, pełne niejasności i nieoczekiwanych uskoków. Zauważmy tu jak miasto
rozmywa ustanawiane przez „noc” antytetyczne dystynkcje: jasno – ciemno,
ciepło – zimno, bezpiecznie – niebezpiecznie, widoczne – niewidoczne, cisza – hałas etc. Noc jest „ludzka”, jest

kulturowym konstruktem z wewnętrzną
strukturą, (wieczorem, północą, środkiem nocy, świtem itd.), i jest „nieludzka”
naturalna wynikająca po prostu z praw
wszechświata i obrotu ziemi. Miejskie
życie, miejska noc, ludzka w niej aktywność, zbieżność i rozbieżność intencji,
celów i pragnień przełamuje, krzyżuje
wymienione opozycje, niweluje bieguny
w ciągłej grze konieczności, interesów
i interakcji. Kino karmi się powstającymi
dzięki temu napięciami, które dramatyzują fabułę, losy bohaterów, ich indywidualne i wspólnotowe wybory. Nocne
miasto charakteryzuje kompresja i rozluźnienie, nimb nadzwyczajności pozwalający dostrzec układ kulturowych
norm wyznaczających przebieg społecznych interakcji, także tych dotyczących życia codziennego. Ten margines,
„magiczny” świat nocy, świat „obok”
przefiltrowany przez narzędzia filmowej
narracji ukazuje złożoność kulturowego
ekosystemu miasta.
W sytuacjach zaburzających codzienność, chwilach tragicznych, momentach zagrożenia, sytuacjach konfliktu lub chwilach szczęśliwości ujawnia się
to, co w nas ludzkie i nieludzkie, wszelkie dobro i wszelkie zło zarazem, jako
atrybuty człowieka, jednostki, jego gatunkowej natury.
Nieludzkie jest atrybutem człowieka, ale (tu ważna dystynkcja) niekoniecznie wchodzi w zakres tego co ludzkie (jak zresztą sama nazwa wskazuje).
Nieludzkim jest to, co łamie kulturowo
wypracowane standardy społecznego,
ludzkiego, zbiorowego współżycia. Zachowania i poglądy wykraczające poza
sankcjonowaną normę: morderstwo,
seksualne i ideologiczne dewiacje prowadzące do rozmaitych zbrodni, niewytłumaczalne racjonalnie bestialstwo
i niemoralne zachowania, które mogą
czerpać swe źródło z typowo ludzkich
wytworów, pułapek cywilizacji, miejszok kulturowy 5 [3–4] 2016

1 Xavier de Maistre,
Podróż dookoła pokoju,
[w:] Literatura na
świecie, nr 7-8/2015, s,
143-196..

skiego, zatłoczonego, pozbawionego
wyraźnych kryteriów stylu życia, efektów ubocznych miejskiego bytowania,
kolizji wynikających ze sprzecznych potrzeb i doświadczeń. Szczególnie pod
uwalniającą demony osłoną nocy, (bagno behawioralne Calhouna).
Miasto jako wytwór na wskroś
ludzkiej umiejętności organizacji życia społecznego, komunikacji myśli,
idei, wyobraźni może stać się nieludzkim, trudnym terytorium. Miejscem
nie-ludzkim. Brudnym, zatłoczonym,
nieprzyjaznym labiryntem ulic i namiętności. Metropolią strachu i kontroli. Wątek ten jest szczególnie eksponowany
w filmie Łowca Androidów. (Blade Runner) Ridleya Scotta. Nocne miasto jest
ukrytym bohaterem filmu, tłem historii,
zdarzeń wizji przyszłości, ale w przyjętej przez nas perspektywie wysuwa się
na plan pierwszy. Staje się znaczącym
elementem filmu, sankcjonuje fabułę
uprawomocniając opowiadaną historię. Noc, nieznośny deszcz, (który zdaje
się zupełnie nie przeszkadzać mieszkańcom), monumentalna architektura,
przygodne i płytkie kontakty podszyte
niebezpieczeństwem czynią z miasta
wyjątkowo wyobcowane i nieludzkie
środowisko. Łatwo przekroczyć punkt
krytyczny, granicę poza którą jednostka
zmuszona jest złamać zastane wspólnotowe normy, by bronić się poprzez atak,
działać instynktownie, nieludzko, zwierzęco, jak szczur walczyć o przetrwanie. Boomtown Rats. Miasto przyszłości
zjada swój własny ogon. Przeludnienie,
nieprzewidywalność, brak wolnej przestrzeni, ukryte, splątane jej wymiary
doprowadzające jednostki do frustracji
i niezrozumiałych zachowań. Postindustrialna dżungla, pustkowie (wilderness),
jak Detroit w filmie Tylko kochankowie
przeżyją Jima Jarmuscha – miasto widmo, mroczny upiór, opuszczone siedlisko bezprawia, dzikich zwierząt, rozpa153

dającej się materii, domów, fabryk, ulic,
gdzie jedyne ludzkie uczucia reprezentowane są przez wyrafinowaną parę
wampirów. Oprócz ludzkiej krwi łakną
także ludzkiej twórczości” wielkiej literatury, muzyki, sztuki czyli tego co
prawdopodobnie przetrwa najdłużej
w „krwiobiegu” ludzkiej świadomości
i historii świata. Noc sprzyja twórczości,
jest przestrzenią ekscytacji i wyciszenia,
skupienia, tłumu i alienacji, samotności
wśród neonów przeludnionego Nowego
Jorku, samotności w pustym Detroit odsłaniającym inne oblicze otaczających
nas rzeczy, materii, która wydaje się nas
obserwować. W nocy rzeczy na nas „patrzą”, przestają nam natarczywie towarzyszyć i obłapiać nas z każdej strony jak
to czynią za dnia. W filmie Jarmuscha
rzeczy gromadzone przez głównego
bohatera zdają się tworzyć substytut
międzyludzkich relacji, tych osobistych,
intymnych i tych społecznych. Ten świat
zgromadzonych rzeczy jest zagadkowy,
ale na swój sposób przytulny, oswojony,
pełen znaków i symboli, świat przeciwstawiony temu na zewnątrz, orbis interior, w kontrze wobec pejzażu opuszczenia i rezygnacji. Stara kunsztowna
gitara, inkrustowane wiekowe książki,
winylowe płyty, unikatowe instrumenty,
retro elektronika, współczesna technologia, analogowe czarno-białe fotografie, orientalne drobiazgi, rzeczy przywołujące ducha kolejnych właścicieli,
ukryte pokrewieństwa, ducha wymiany
i rzemiosła. Wolny ruch kamery prowadzonej po łuku ukazuje panoramicznie
wnętrze pokoju bohatera, przywodząc
na myśl dzieło siedemnastowiecznego
pisarza Xaviera de Maistre’a Podróż dookoła pokoju1, w którym opowiada on
o nietypowej peregrynacji własnego
pokoju. Podobnie u Jarmuscha, kamera zachęca nas do czytania wewnętrznej przestrzeni bohatera, odkrywania
iskrzących się wokół znaków. Jej waha-
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dłowy ruch i plany pokoju z „lotu ptaka”
zachęcają nas do gry wyobraźni, do tropienia wątków, związków między tym,
co znajduje się realnie w pokoju, a tym
co podpowiada nasza fantazja i skojarzenia.
Można przywołać słowa Łukasza
Świercza, komentatora dzieł de Maistre’a, odnosząc je do przywołanego
dzieła filmowego, kondycji głównego
bohatera:
„Podróże w uniwersum wyobraźni kończą się za
każdym razem przypomnieniem ze strony świata
i ciała o ich nieuchronnych prawach. Prawa fizyki,
wyznaczające upadek, ciężar ciał, a także ból jako
efekt zderzenia ciał, wciąż wyrywają narratora
z rozmarzenia, by obrócić szalę na stronę rzeczywistości. Narrator Podróży nieustannie miesza świat
pojęć fizycznych oraz metafizycznych, konfrontując uniwersum pojęciowej abstrakcji z pragmatyką
codzienności. Nakładające się na siebie warstwowo
(acz nieprzystające) dyskursy, ulegają ciągłym zderzeniom, wyznaczając przesunięcia na wahadłowej
osi. Każde głębsze wypłyniecie narratora „poza
pokój” przy pomocy stwarzanych gier języka i wyobraźni w sferę wspomnień czy marzeń kończy się
upadkiem lub zderzeniem z twarda materią. Ucieczki duszy w kierunku absolutu, jej podróże w odmęty
wspomnień czy kontemplacji, nieuchronnie dopro2 Łukasz Świercz,
Wahadło i odwrócona
luneta. O podróżach
Xaviera de Maistre, [w:]
Literatura na świecie,
nr 7-8/2015, s. 205..

3 Bruno Latour 1993
s. 6, za: Barański
Janusz, Świat rzeczy.
Zarys antropologiczny,
Kraków 2007, s. 239..

wadzają do ciała i do zamkniętego pokoju”2 .

To szczególnie trafny passus jeśli przypomnimy sobie, że bohater jest wampirem i ma swoje naglące potrzeby.
Zgromadzone w domu rzeczy są jakby w użyciu i poza użyciem jednocześnie.
Zmieniają swój status, zyskują status
niepewny, ambiwalentny, są aktywne
i są reliktami, znakami, które z biegiem
czasu na przemian zyskują i tracą swoje
znaczenia, transformują przekaz. Natomiast rzeczy, materia poza domem: ulice, samochody, budynki pofabryczne,
rozklekotane domy wydają się mrocznym muzeum ekonomicznej zapaści,
wymarzonym miejscem dla amatorów

ekstremalnej turystyki – rozległą ksenotopią. Miasto jako kłopotliwe publiczne
muzeum historii „naturalnej”, Pompeje
– raj dla odszczepieńców, poszukiwaczy
przygód, nowych tożsamości, uciekinierów, zaczyn przemiany, przestrzeń do
działania.
Fascynująca jest retoryka, której
podporządkowujemy przestrzenie
i przedmioty, i relacja odwrotna, wpływ
przedmiotów na „retorykę” jaką się
posługujemy w budowaniu naszego
otoczenia. Kwestię tę dogłębnie analizował Bruno Latour, a jej wykładnikiem
jest głośna teoria aktora-sieci (Actor-Network Theory). By krótko i zwięźle o niej
nadmienić przypomnę tylko, że „nie-ludzkie” elementy, komponenty zbiorowości, (nie społeczeństwa jak mówi
Latour), aktorzy, aktanci, artefakty, rzeczy tworzą sieci materialno-semiotyczne rozpatrywane w perspektywie założenia, iż rzeczy są nośnikami znaczeń
jednostkowych i zbiorowych, posiadają „moc” sprawczą, wchodzą w relacje,
współzależności, koincydencje, akcentują obopólne interakcje między tym
co nas najbardziej tu interesuje, między
tym co ludzkie i nieludzkie (nie-ludzkie),
między człowiekiem a nie-do-końca
martwą materią, między powoływaniem rzeczy do istnienia, a przyjmowaniem modusów postępowania przez
przedmioty narzucanych.
Jak powiada Latour:
„Błędem jest poruszanie się w obrębie dychotomii
ludzi i rzeczy, poszukiwanie z jednej strony – istoty przedmiotu, z drugiej zaś istoty podmiotu. Owej
istoty należy poszukiwać bowiem pomiędzy ludźmi
i rzeczami”3

W filmie rzeczy/przedmioty/artefakty/
miasto są niedocenianymi przez widza
„aktorami”. A są przecież elementami
scenografii precyzyjnie budującymi
nastrój i przekaz, wspomagającymi
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

4 Greckie skia -cień,
grapho -piszę, światłocień wprowadzony po
raz pierwszy w drugiej
połowie V w. p.n.e., antyczny impresjonizm.

dramaturgię, przestrzeń oddziaływania, dialogu między twórcą a odbiorcą.
W grę wchodzą ich, w sensie dosłownym, wspomniane funkcje sprawcze
i konsolidacyjne, budując świat przedstawiony dzieła – jako swoistą kontynuację, sferę korespondującą ze
„zwykłym” światem życia (Lebenswelt),
rzeczywistością kulturową, z której ów
świat przedstawiony wynika, który wyraża i komentuje.
Dzieło filmowe jako całość, jako zjawisko jest także „aktorem” oddziałującym, sprawczym ogniwem łańcucha
(pop)kulturowych zależności. Kształtuje postawy, styl życia, estetyczne wzory,
upowszechnia trendy i idee.
Kolejnym ważnym „bohaterem”
proponowanych tu do przejrzenia filmów jest światło (lub jego brak). Światło, które wyznacza lub zamazuje granicę między tym, co ludzkie i nieludzkie
w doświadczaniu miasta przez bohaterów. Posługiwanie się nim to kunszt,
którego nie jesteśmy jako widzowie
świadomi. Operator, oświetleniowcy
szkicują światłem sceny i sytuacje, synestezyjnie wzmacniając tym fabułę.
Przypomina to skiagriafię 4 w ruchu,
(szczególnie w przypadku przywoływanych tu filmów).
W przywoływanych filmach, szczególnie filmie Upadłe Anioły, Wong Kar
Waia, do którego wrócę za chwilę, światło wysuwa się na plan pierwszy, niemalże materializuje, akcentuje dramaturgię
i nastroje, tańczy, multiplikuje, rozjaśnia
mroczne wnętrza bohaterów, tworzy na
zmianę ulotne impresje i niemal organicznie atakujące percepcję widza ferie.
Przypomina o kulturowym uwarunkowaniu percepcyjnych wzorców.
Zanikające, przytłumione światło,
ciemne zakamarki, mroczne ulice, niedoświetlone dzielnice i niebezpieczne
rejony, brak światła w mieście to oznaka opuszczenia, nieporządku, rozkładu
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i zagrożenia. Oznacza także brak lub
ułomność ludzkich interakcji, niepewne,
niejasne relacje, atmosferę podejrzliwości, osobliwą proksemikę, odmienne
reguły cielesnego, zmysłowego odczuwania, (Detroit w filmie Jarmuscha).
Lumen pożera lux. Lampy, jarzeniówki, neony, halogeny. W zamkniętych halach palą się cały dzień. Ukryte za kratami w suficie, zwisające, zakurzone,
popsute i efemeryczne. Noc uaktywnia
rzeczy zwykle beztrosko drzemiące
w ciągu dnia. Pali się, ale być może widać mniej lub – odwrotnie – więcej jest
do zobaczenia. Na zewnątrz powstaje kolekcja subtelnych tonacji światła.
Velvet nocy poddaje się leniwym pociągnięciom szpady elektrycznego światła. Rozdziera się ciemność. Zmysły
poddają się tej grze barwnych gradacji
póki nie wejdziemy do zamkniętych
publicznych pomieszczeń, w których
wszystko staje się jasne – za dnia jak
i w nocy. Znikają lub zwielokrotniają się
cienie pod naporem lejącego się światła. Poziom naświetlenia wzrasta, gdy
chcemy uniknąć niechcianych zachowań. W miejscu publicznym wszystko –
przestrzeń – musi być na wyciągnięcie
oka. Pod nadzorem. Jasne, klarowne
i przewidywalne.
Światło równa się ruch, działanie,
praca. Gdy jest wygaszone, życie opuszcza przestrzeń, miejsce gaśnie zawieszając się w niedopowiedzeniu. Świetlny krajobraz wytycza nam bezpieczne
ścieżki i za nami podąża. Cywilizacja
migocze. Pulsuje i się przepoczwarza
ukazując dialektycznie – raz to piękne,
a raz – obrzydliwe oblicze. Ciężkie nocy
skrzydła trzepoczą nad miastem. Pękają i ulatują ramy dziennych tożsamości.
Każdy dźwięk, zapach, ruch co innego
znaczy. Noc drażni wyobraźnię, usypia
zaufanie i pobudza przestrzeń refleksji.
Stwarza dystans, więc zamykamy się
w sobie. Myśli ostrożniej lustrują otocze-

Krystian Darmach / Noc – Miasto – Film...

nie i paradoksalnie szukają zaczepienia
w wyrazistych dźwiękach, rozmowie,
wspólnym przebywaniu. Podróżując
samotnie nocą, wyruszamy wgłąb naszych myśli i wspomnień. Między miejscami, pomiędzy, w międzyczasie.
Nocne miasto jest jeszcze bardziej
obce i wyraziste. Ciemność i sztuczne
blade światło uwydatnia szczegół. Sami
stajemy się podejrzani. Reguły zmieniają swe oblicze. Przestrzeń się kurczy,
ukrywa nas w sobie, poszerzając zarazem spektrum możliwości. Zwiększa się
także ryzyko braku alibi.
Jak pisze Edward T. Hall:
„Podstawowe znaczenie dla ludzkiego poznania ma
fakt, że człowiek w pewnych krytycznych momentach syntetyzuje doświadczenie. Inaczej mówiąc,
człowiek widząc uczy się, a to czego się nauczy,
wpływa na to, co widać. Tłumaczy to jego wielką
zdolność adoptowania się i wykorzystywania wcześniejszych doświadczeń. Gdybyśmy nie uczyli się
patrząc, kamuflaż na przykład zawsze okazywałby
się skuteczny i pozostawalibyśmy bezbronni wobec
organizmów dobrze zakamuflowanych. Nasza zdolność do wykrycia kamuflażu dowodzi tego, że w wyniku uczenia się zmieniamy percepcję”5
5 Edward T. Hall,
Ukryty wymiar, Warszawa 1997, s. 88.

Co dzieje się, gdy widzenie, pole widzenia jest ograniczone. Zmieniają się warunki widzenia. Czy współczesne miasto
i miasto przyszłości uwydatni, przywoła nasze zwierzęce pochodzenie, instynkty, które także stymulowały „rozwój” społeczny człowieka. Czy noc to
laboratorium ludzkości. Czy kolejnym
ludzkim krokiem (koniecznym) będzie
porzucenie ciała, jak robi wąż zjadający
własny ogon czy jaszczurka uciekająca
przed zagrożeniem. Wchodząc na chwilę w skórę futurysty powiedziałbym, że
uciekając przed zniszczonym i przeludnionym światem dążymy do stanu bezcielesności, ale bez utraty świadomości.
Porzucamy ciało (i tak dzieje się to naturalnie) lecz treść świadomości pozo-

staje; zostaje „przeniesiona”, „zeskanowana”, podłączona do informacyjnej
„chmury”, przestrzeni, wyższej świadomości, z możliwością jej zrestartowania,
korzystania z niej, jej pamięci, zmaterializowania w dowolnej formie, pliku, formacie, innym ciele, (być może z taką sytuacją mamy do czynienia od zawsze).
Nie jest to chyba w kulturze nic nowego.
Różne wschodnie tradycje medytacji,
praktyki joginów „rozpuszczających”
ego w przestrzeni wszechświata, przestrzeni świadomości kosmicznej, immanentnej, transcendentnej, absolucie
czy jakkolwiek inaczej „to” nazwiemy.
Współczesne cyfrowe narzędzia, wirtualne przestrzenie informacji, kolejne
warstwy internetu mogą paradoksalnie
pomóc opuścić nie tylko ciało, ale także przekroczyć system opozycyjnego,
binarnego sposobu myślenia, które jest
być może tylko jednym z wielu narzędzi
społecznego funkcjonowania. Binarny system myślenia, oparty na nim język jakiejkolwiek komunikacji, jest być
może uproszczeniem służącym efektywnej wymianie informacji, kumulacji
i przekazie doświadczenia, „stąpaniu
po ziemi”, ale całości tego doświadczenia nie jest w stanie odzwierciedlić
ani ogarnąć. Binaryzm i towarzysząca
mu linearność trzyma naszą świadomość w ryzach, pod kontrolą. Język
to wirus jak mawiał William Burroughs,
a później śpiewała Lauri Anderson. Co
jeśli ten wirus można by przezwyciężyć,
ominąć. (Z pewnością mistycy mogliby
na ten temat się „wypowiedzieć”). Czy
można tego dokonać wspólnotowo czy
tylko indywidualnie. Binaryzm, logika
formalna, jej totalność, być może zostanie przełamana i to może przysłużyć się
ludzkości jeszcze bardziej. Czy nocne
współczesne miasto, metropolie powiązane kłączem wirtualnych sieci dostępu,
obszar liminalności i niedookreślenia,
to właśnie laboratorium ludzkiej świaszok kulturowy 5 [3–4] 2016

6 Ewa Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii
ponowoczesnego miasta., s. 125.

domości, w którym podziały na duszę
i ciało etc., nie mają już tak mocnej racji istnienia. William Burroughs sądził
także, że sen jest po to, by przygotować człowieka do podroży kosmicznej,
przebywania w stanie nieważkości. Sen,
marzenia senne i kino jako jego przedłużenie temu ma się przysłużyć. Nie
trzeba szukać „na zewnątrz” innych
planet zdatnych do przeżycia, przetrwania ludzkości w znanej nam formie,
(jak w filmie Łowca Androidów), narażać się na problemy, bunty replikantów
i sztucznej inteligencji, lecz skierować
się do „wewnątrz”, by trzymać się naszych opozycji, nie uciekać lecz poddać
się naturze, przeciwstawić się ludzkości.
W wymienionym filmie Scotta miasto
Los Angeles z 2019 roku jawi się jako
podziemie, mityczny Hades ze wszystkimi jego niedogodnymi właściwościami. Ciemność, uporczywy deszcz, mrok,
duchota, dziura, strach, niepewność,
przytłaczające budynki bez okien. Podziemny Rzym przypominający Hong
Kong, deszcz, deszcz, lejąca się z nieba
i po ścianach woda, para, śmieci, miliony okien, tłok, dziwactwa, wieżowce,
ponure gmachy przypominające starożytne budowle i piramidy, latające pojazdy, szum i niezrozumiałe ogromne
bilboardy, semiotyczna plazma, ciemne,
zadymione rozregulowane mrowisko,
lepkie, wciągające, pozbawione roślinności, zwierząt, przestrzeni, słonecznego światła. Miasto potwór, smok ziejący
smogiem, trujący cywilizację lub to, co
z niej pozostało. W Upadłych Aniołach
Kar Waia, psychodelicznej odysei, delirycznym filmowym poemacie miejskiej nocy, para bohaterów przemierza
ulice i wnętrza Hong Kongu jako miasta
na granicy jawy i snu. Nie wiadomo, po
której znajdujemy się stronie, jak płynie czas czy jesteśmy wewnątrz budynku, klubu, czy na zewnątrz; to miasto
kameleon, co chwila zmieniające swe
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oblicze; pulsuje, przeplata się w nim
przestrzeń prywatna z publiczną, to
fantazmat zmysłowo atakujących zewsząd bodźców. Fasady budynków to
wielkie ekrany, szaleństwo neonów,
jaskrawych kolorów, blask, błysk powierzchni, odbicia, dźwięki, symulakra,
sztuczność, miasto jako dzieło sztuki,
konstrukcja w procesie, dekonstrukcja
opozycji, różnica i powtórzenie podkreślone teledyskowym montażem, „rybim
okiem” kamery. Miasto to egzemplifikacja ludzkiej natury, jej par excellence
nad-naturalnych możliwości – splot niewypowiedzianych scenariuszy, biografii,
ujęć, które możemy własną percepcją
dowolnie kadrować.
Jak pisze Ewa Rewers:
„Stosunek do eklektycznej przestrzeni, doświadczanie sfragmentaryzowanego czasu, konsolidacja
różnic, poczucie odmienności i wykorzenienia, czy
przemieszania się tego, co marginalne, z tym co
centralne, indywidualnych stylów życia z masową
konsumpcją, można uznać w równym stopniu za
cechy kultury filmowej oraz przestrzeni miejskiej”6.

Przestrzenie miejskie, miasto, to potencjał możliwości, spektrum oferujące zaspokojenie wielu potrzeb: finansowych,
zawodowych, wreszcie rozrywkowych.
Miasto to ucieczka w samotność i przed
samotnością. Miasto to tabu. Miasto
jako schronienie, pułapka, koszmar,
katalizator typowo ludzkich cech: namiętności, pragnień, słabości. Bezduszne, porywające ciało i mącące umysł.
Lepki roztwór pozwalający na rozkwit
interakcji, w cieniu niegasnących nigdy
świateł reklam i neonów.
Nocą w mieście łatwiej się ukryć,
schować, zatuszować swoje występki,
rozpłynąć w tłumie i blasku iluminacji.
Miejskie nocne życie sprzyja zaspokajaniu skrytych na co dzień żądzy. Im większa nieokiełznana metropolia większa
kumulacja, tym szybsza dekompresja
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ludzkich słabości, zwierzęcych instynktów będących częścią ludzkiej natury,
za dnia uśpionych, nie eksponowanych.
Nocna aktywność to domena outsiderów, marginesu, ludzi na służbie lub
poza kontrolą, samotników, włóczęgów, turystów, podróżników, dewiantów, wszelkiej maści wariatów i zwykłych ludzi chcących odpocząć. Noc to
wybór lub konieczność. W niej znajdują
ujście nasze zachcianki, ludzkie i nieludzkie oblicza. Główny bohater Nocnego Kowboja Joe Buck przyjeżdżając
z teksaskiej prowincji do Nowego Jorku
ma okazję szybko zapoznać się z realiami nocnego nowojorskiego półświatka.
Szybko pryska iluzja łatwego zarobku
i ciekawego życia. Na każdym kroku
i rogu spotyka go rozczarowanie naturą
międzyludzkich relacji w stolicy świata.
Chciwość, kłamstwo, cynizm, wyzysk,
manipulacja czyli typowo ludzkie cechy.
W nieznośnym i niezrozumiałym stężeniu. Bieg zdarzeń i warunki w jakich
się znajduje popychają go do czynów
wykraczających poza wszelkie granice, które do tej pory go ukształtowały.
Nowe okoliczności sprzyjają nowym
doświadczeniom. W Nowym Jorku los
odmienia wszystko w oka mgnieniu.
Joe w barze dostaje zaproszenie na
przyjęcie, trafia w objęcia nowojorskiej
bohemy, świata „dziwaków” i odmiennych wartości, które kształtuje dążenie
do sławy i pieniędzy. Świata nadającego ton całej kulturze popularnej, wielkiego „karnawału”, w którym każdy
zasługuje na swoje piętnaście minut
sławy, a duch libertynizmu pozwala
realizować naturalne dla ludzkiego
gatunku ciemne i zagadkowe popędy.
W bohaterze odzywa się bête (bestia
o zwierzęcej naturze). Wszystkie jego
przygody wynikają z rozziewu między
kulturowo wpojoną opozycją duch/ ciało, w jego przypadku kulturą wspólnoty,
z której pochodzi: prawdomównością,

swoistą naiwnością, chęcią do pomocy,
moralnym, duchowym kręgosłupem,
kotwicą jego osobowości a pragnieniami ciała, ciałem jako narzędziem zarobku i przyjemności.
Przemiana dokonuje się na przyjęciu
gdy pod wpływem narkotyków okazuje
się, że te opozycje i dystynkcje można
połączyć, że są one wynikiem sztucznie
narzuconego porządku, konstruktem
i zarazem gwarantem efektywnej komunikacji, kulturowej spójności i bezpieczeństwa.
W Łowcy Androidów bezpieczeństwo
i powodzenie pozaziemskiej ekspansji
zapewniali specjalnie do tego stworzeni
replikanci. Sztuczna inteligencja, twory
nie różniące się wyglądem od „zwykłych” ludzi, bardziej ludzcy niż ludzie,
hiper-ludzcy, ludzie-nie-ludzie, bo z założenia pozbawieni emocji, przeszłości,
strachu, lęku, namiętności, współczucia. Doskonali, wytrzymali, sprawni,
przebiegli, stworzeni do realizacji trudnych zadań i mokrej roboty. Okazuje
się niestety, że pierwiastek ludzki przeważa i zaczynają się buntować. Zdają
się bardziej groźni i nieludzcy właśnie
z powodu własnego podobieństwa do
ludzi. Można ich wykryć tylko stosując
skomplikowane testy mające wykazać
brak emocjonalnych reakcji. Widzimy,
że granice między obcością a swojskością, między tym co ludzkie i nieludzkie
to przedmiot ciągłych negocjacji. Zarówno między władzą a obywatelem,
replikantami a ludźmi, między samymi
ludźmi a przestrzenią, miastem – hybrydowym organizmem. Schronieniem
i pułapką.
Nocne Detroit w filmie Jima Jarmuscha, to także doskonałe schronienie dla pary wampirów. Miasto widmo,
miejsce opuszczone, postindustrialny
poligon ścierania się sił natury, ludzkich
dziwactw i anomalii. Topos wampira
w kulturze, (także tej popularnej) jest
szok kulturowy 5 [3–4] 2016

doskonale znany. Wampir funkcjonował jako figura oswajająca ludzki strach
przed wszelkim nieznanym i nienazwanym niebezpieczeństwem. Jako wcielenie fantazmatów i marzeń o wiecznym
życiu. W tak zwanej kulturze popularnej wampir złagodniał, a w filmie Jarmuscha jego figura jest nawet wyrazem
„normalności”. Wampiry są sympatyczne i ludzkie, uosabiają to, co w gatunku
ludzkim najbardziej interesujące. Są
depozytariuszami istotnych, szlachetnych wartości kulturowych. Ich staroświeckie dobre maniery, pogłębiona
wiedza i umiejętności w zakresie literatury, przyrody, muzyki, to atrybuty coraz bardziej obce współczesnemu człowiekowi. Wampiry wydają się bardziej
ludzcy niż otaczający ich ludzie-zombie.
Nawet potrzebną im krew zdobywają
w humanitarny sposób.
Opustoszałe miasto, ciemne, zniszczone, nieludzkie staje się nagle doskonałym azylem kultywowania tego, co
człowieka od reszty przyrody odróżnia,
co w nim najlepsze, wzniosłe, bezinteresowne.
Jarmusch w wielu swych filmach
stara się sondować kondycję człowieka.
A w przepięknym filmie, niemal antropologicznym eseju filmowym pt. Noc
na ziemi odsłania jej oblicza w zróżnicowanych kontekstach. Z pozoru zwykła sytuacja staje się opowieścią o kulturze, ogniskującą takie elementy jak
charakter miasta i ludzkie interakcje.
Podglądamy w pięciu miastach nocny
kurs taksówki. Nowy Jork, Los Angeles,
Helsinki, Paryż, Rzym. Zaglądamy z bliska miastu i bohaterom w oczy. Kurs
staje się małą podróżą, podczas której
nieznani ludzie spotykają się i stają się
sobie na chwilę bliscy, bardziej ludzcy,
być może wypowiadając to, co na co
dzień pozostaje w ukryciu. „Otwierają
się” w miejscu i momencie zawieszenia,
wyłączenia, wytchnienia, przerwy, by
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nie powiedzieć czasie marginesu, który
pozwala na zdystansowane, refleksyjne
spojrzenie i niezobowiązujące zwierzenia. Taksówkarz i klient wchodzą w rolę
trickstera. Z brzucha taksówki miasto,
obcy, druga osoba, człowiek wydaje
się bardziej obcy i jednocześnie dziwnie znajomy. Te filmowe miniatury to
impresyjne portrety w ruchu o niemal
epifanicznym, poznawczym walorze,
przystawione lustro, w tym przypadku ukazujące właśnie to pozytywne,
wspólnotowe, „naturalne” i „kulturowe”
oblicze człowieka.
Jak wspomnieliśmy na początku,
dzieło filmowe ma potencjał ekstrapolacji kulturowych właściwości i uwarunkowań. Uwydatnia kulturowe scenariusze. Można by zaryzykować na koniec
stwierdzenie, że przeciwstawia się rzeczywistości w sensie ontogenetycznym
ale wynika z niej w sensie filogenetycznym. Jak sen przerywany co rusz przez
przebudzenie.
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Według niektórych, jego początków doszukiwać się można w malowidłach
naściennych zdobiących jaskinie w Altamirze, Lascaux, czy w Chauveta,
magicznie ożywionej w filmie Wernera Herzoga. Dla innych historie przedstawiane we wnętrzu egipskich piramid, czy te odnajdywane w Ameryce
Środkowej, jeszcze z czasów prekolumbijskich, są śladem, który prowadził do rozwoju tego specyficznego medium. Późniejsze tropy wskazują na
tkaninę z Bayeux, rosyjskie Łuboki i inne wytwory ludzkiej ręki i umysłu,
mające przedstawiać pewien sekwencyjny rozwój zdarzeń.
Przenosząc się w nieco bliższe nam realia, trafiamy do XIX wieku, gdzie, na
łamach opiniotwórczych gazet, powstaje coraz więcej obrazkowych historii o społecznym i politycznym zabarwieniu. Obrazy zaczynają nabierać
ruchomości, stają się krótkimi historiami, zwykle humorystycznymi, ale
i to do czasu. Z dekady na dekadę pojawiają się nowe pomysły i postacie.
Te specyficzne opowieści bawią, uczą, szokują, próbują przestraszyć lub
zainspirować. Obecnie ukrywszy się za maską i peleryną, docierają do niezwykle szerokiej części naszego życia. Mowa oczywiście o komiksach. To
właśnie im poświęcimy kolejny numer Szoku Kulturowego.
Rozważania nad pochodzeniem komiksu to tylko okruch z możliwej puli
tematów. Czym dla Was jest sztuka narracyjna? Jak komiks ma się do historii, czy może uczyć, czy raczej nie powinien naruszać pewnych granic?
Jaką rolę pełni w mediach i życiu codziennym? Czy ogranicza się tylko do
zachodniego kręgu kulturowego?
Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tematyką świata komiksu, teraz macie szansę podzielić się z naszymi czytelnikami swoimi obserwacjami. Zapraszamy Was do wspólnego balansowania na granicy słowa
i obrazu. Na Wasze prace, dotyczące bardzo szeroko rozumianego pojęcia
,,komiksu” czekamy do 15.08.2016.

