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Od impulsu fotografii do narracji tożsamościowej. 
Funkcje fotografii bohaterów transpłciowych w ich życiu

From the impulse of photography to identity narration. 
The functions of transgender characters photography in their lives

The author of the article focuses on the photographs of 
characters - transgender people presented in the literature 
and in the film. She points to various functions that the photo-
graphs have in the life of transgender characters. She draws 
attention to the reception of photographs by a transgender 
subject whose cognitive perspective creates a specific interpre-
tive filter, placing especially private photography in the context 
of transsexuality. She puts forward the thesis: the possibility of 
referring Barthes’ ‘punctum’ to mental gender experienced by 
a transgender person; about the inscription of photos, their in-
terpretation into the narrative identity of a transsexual character.

Keywords: private photography, transsexual character, photogra-
phy narrativisation, photography functions, narrative identity.
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transpłciowy podmiot, którego perspektywa poznawcza tworzy 
specyficzny filtr interpretacyjny, osadzając zwłaszcza fotografię 
prywatną w kontekście transseksualności. Stawia tezy: o możliwo-
ści odniesienia Barthes’owskiego punctum do przeżywanej przez 
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Patrzenie na zdjęcia, ich czytanie i interpretowanie zależne są 
od poziomu i rodzaju doświadczenia odbiorcy. Widz zwykle „daje 
coś z siebie” fotograficznej odbitce. W rezultacie zdjęcie, mimo po-
zornej obiektywności, angażuje subiektywną percepcję odbiorcy. Ta 
sama postać na zdjęciu może być definiowana zupełnie inaczej przez 
różne osoby. Nawet rozpoznanie jej płci, może być pewną projekcją 
odbiorcy. W takim ujęciu widz staje się ustanawiającym znaczenia 
interpretatorem. Tak też jest w przypadku transpłciowego podmio-
tu jako odbiorcy fotografii, którego perspektywa poznawcza tworzy 
swoisty i bardzo specyficzny filtr interpretacyjny. Nasuwa się pyta-
nie: jakie miejsce zajmują fotografie w życiu transbohaterów, jakie 
funkcje pełnią i czemu służą?

„Do fotografii znaczenia »przyklejają się« w zależności od kon-
tekstu, w którym ją umieścimy” (Michałowska 2012: 55). Jeśli kon-
tekstem są przeżycia osób transseksualnych wynikające z dysforii 
płciowej, procesu tranzycji1 i scalania swojej tożsamości płciowej, 

1 Proces tranzycji odnosi się do korekty płci. Jest wyjątkowo żmudny i trwa 
minimum dwa lata. Zaczyna się od wizyt osoby transseksualnej u seksuologa, 
który najczęściej zostaje lekarzem prowadzącym (por. Maj 2012: 172). 
Następnie wizyty u psychologa, „liczne badania medyczne (endokrynolog, 
kariotyp, EEG, RTG siodełka tureckiego, badanie dna oka, itp.)” (Maj 2012: 
170-171). Kolejny krok to wdrożenie terapii hormonalnej, którą łatwiej jest 
zmaskulinizować ciało niż dokonać jego feminizacji (por. Pelczar 2014: 254). 

wówczas fotografie mogą być osadzane i interpretowane w kon-
tekście transseksualności. Ważną kwestią jest tu rozstrzygnięcie, na 
ile fotografie zawierają opowieść, a na ile ją wyzwalają? Czy same 
fotografie w ogóle mogą opowiadać historie? Klaus Speidel (teo-
retyk obrazów i historyk sztuki) niemal przestrzega: „sam fakt, że 
opowieść czasem jest tworzona na podstawie obrazu, nie oznacza, iż 
obraz sam w sobie opowiada historię, przez co stwierdzenie »każdy 
obraz opowiada historię« wydaje mi się w dość oczywisty sposób 
błędne” (Speidel 2017: 88). Fotografie w porównaniu z werbalnymi 
lub filmowymi narracjami wzmagają w odbiorcy czynność narratywi-
zowania2. Zatem mogą stać się impulsem uruchamiającym myślenie 
narracyjne odbiorcy, mogą inicjować opowieść (por. Szczęsna 2017: 
255). Natomiast to sam widz dokonuje unarracyjnienia fotografii. Ja-
kiego rodzaju byłaby to narracja? Intuicyjna, naturalna, zwykła. Tacy 
badacze jak: Ludwig Wittgenstein, John Langshaw Austin wskazują 
na zdolność ludzi do intuicyjnego odróżniania narracji i nienarracji, 
do tworzenia narracji (ujętej jako „praktyczna sprawa”) (por. Speidel 
2017: 140-141). Do podobnych wniosków dochodzi Ewa Szczęsna: 
„narracja jest przede wszystkim strukturą kognitywną, konstruktem 
mentalnym, narzędziem postrzegania otaczającego nas świata, na-
rzędziem jego rozumienia i porządkowania” (Szczęsna 2017: 260). 

Dalsze działania to korekta metrykalna płci i/lub zabiegi chirurgiczne.
2 Narratywizacja, zgodnie z myślą Moniki Fludernik, „odnosi się do opisu 
strategii czytania polegającej na zapośredniczeniu struktur narracyjnych w celu 
oswajania tekstu, uczynienia go czymś naturalnym” (Szczęsna 2017: 254).
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postaci sytuuje je w jedynej w swoim rodzaju, pogranicznej „mię-
dzy-rzeczywistości”, która rozwiera się między postaciami tworzący-
mi jedynie „byt papierowy”, „byt filmowy” a realnymi ludźmi (por. 
Kasperski 2006: 360).

Zdjęcia obiektywne, pozbawione 
psychicznej własności

Kinga Kosińska (transkobieta), autorka egodokumentu Brudny 
róż. Zapiski z życia, którego nie było przywołuje zdarzenie ze szpitala, 
w którym kluczową rolę odegrał sam akt fotografowania. Bohater-
ka po operacji waginoplastii, przychodzi do gabinetu lekarskiego na 
zmianę opatrunku. W autobiografii relacjonuje zdarzenie w nastę-
pujący sposób: „[…] w gabinecie czekała na mnie już większa grupa 
lekarzy i studentów. Położyłam się na fotelu, rozłożyłam nogi i zaczęły 
mi się trząść uda – ze strachu i skrępowania. A oni fotografowali mój 
srom cyfrówką. Powiedzieli, że to do celów naukowych. Nie spytali 
o zgodę” (Kosińska 2015: 67).

Bohaterka nie ma prawa wyboru. Zostaje postawiona przed fak-
tem dokonanym. Nikogo nie interesuje jej zdanie odnośnie własnego 
ciała. Zostaje sprowadzona do obiektu badawczego, z którego przez 
precyzyjnie wykadrowane zdjęcia należy wykroić fragment ciała (sfo-
tografować waginę). Finalny zapis wprowadza wycinek ciała w obraz 
wyrwany z kontekstu. Lekarze nie liczą się z jej doznaniami, z poczu-
ciem wstydu przynależnym kobiecie leżącej na fotelu ginekologicznym 
w obecności wielu widzów. Zatem jej kobiecość zostaje zanegowana. 
Tym samym zostaje podważony sens operacji waginoplastii. Chirur-
giczna korekta płci miała pomóc jej w intymnym uzewnętrznieniu 
kobiecości. Ale jej ponowne narodziny we właściwym ciele7 zostają 
sprowadzone do medycznej dokumentacji. Kobiecość Kingi paradok-
salnie nie zostaje uznana przez osoby, które miały jej pomóc. Brak 
pytania o zgodę oznacza odmowę uznania człowieczeństwa, zane-
gowanie podmiotowości. Aparat fotograficzny staje się narzędziem 
biorącym udział w akcie przemocy, którego namacalnym dowodem 
jest zdjęcie. Fotografia demaskuje fotografujących, obnaża prawdę 
o nich bardziej niż o fotografowanej osobie. Obraz cyfrowy uzyskany 
podczas badania przypominającego bardziej oględziny niezwykłego 
zjawiska stanowi wizualny odpowiednik cyfrowej matrycy. Może ona 
odtwarzać srom z wielu punktów widzenia, eksponując wielość szcze-
gółów. Obraz cyfrowy łatwiej „zrywa związek z rzeczywistością. Może 
być nawet całkowicie od niej niezależny i przejść – jeśli modyfikacji zo-
stanie poddana cyfrowa matryca – od sfery, która w pewnym zakresie 
wchodziła w obręb logiki fotograficznej, do wyłącznie cyfrowej” (So-
ulages 2007: 150). Nastawienie lekarzy, studentów na zdobycie odpo-

7 W kulturze euroatlantyckiej doświadczenie/poczucie uwięzienia w nie-
swoim ciele jest charakterystyczne dla osób transseksualnych. Jacek Bielas 
w pracy badawczej Doświadczenie cielesności. Podmiotowe uwarunkowa-
nia transseksualizmu przywołuje doświadczenia osób transseksualnych, 
określane przez nie jako: „»obcość ciała«, »spętanie«, »napięcie«, »we-
wnętrzna pustka«, »cielesna cisza« lub »uśpienie ciała«, a nawet »nie-
możność zmaterializowania się«” (Bielas 2012: 239). Warto podkreślić, że 
jedynym wyjściem dla transseksualistek/transseksualistów jest prawidłowo 
przeprowadzony proces korekty płci, pozwalający na ucieleśnienie ciała, 
materializację tożsamości podmiotu. Ale korekta płci, choć z reguły zwią-
zana z zabiegami chirurgicznymi, wcale nie oznacza przyjęcia operacji jako 
konieczne kryterium. Jest to sprawa indywidualna, zależna od wielu czynni-
ków, jak chociażby zdrowie pacjenta, sytuacja rodzinna (np. podjęcie decy-
zji o przeprowadzeniu operacji, gdy dzieci transseksualistki/transseksualisty 
będą dorosłe), możliwości finansowe.

Z uwagi na powyższe istotne wydaje się rozpoznanie: jakie 
funkcje pełnią fotografie w interpretacji świata, w postrzeganiu sie-
bie przez osoby transseksualne? Czy czytanie przez nie fotografii 
ukazujących ich wizerunki uruchamia nowe treści? W jaki sposób 
i w jakim celu narratywizują zdjęcia osoby cispłciowe3 uwikłane4 
w transseksualność swojego partnera/swojej partnerki? Czy do-
strzegają w nich jakąś wartość? Pomocna w rozpoznaniu tematu 
wydaje się być przede wszystkim fotografia prywatna, rodzinna, ale 
również użytkowa. Fotografia medyczna, artystyczna pełni funkcję 
drugoplanową. 

Niezależnie od rodzaju fotografii istotna jest relacja między 
tym, kto patrzy na zdjęcie, a tym, kto jest na nim przedstawiony. 
Zdjęcie może oddziaływać na patrzącego, może wywołać w nim 
skrajne emocje. Podobny dysonans ujawnia się w spojrzeniu, np.: 
agresywnym, obojętnym, wewnętrznym, intymnym. Szczególnie 
odbiór fotografii prywatnej lub artystycznej skłania do jej interpre-
tacji. W tekstach kultury przedstawiających czytanie fotografii przez 
osoby je oglądające, subiektywność odbioru jest często na różne 
sposoby podkreślana: przez zindywidualizowane, werbalne opisy; 
adnotacje pod załączonymi zdjęciami; czy w filmie przez okalające 
fotografie komentarze albo sceny przedstawiające reakcje bohate-
rów na styczność ze zdjęciem. Fotografia, jest istotna nie tylko dla 
literatury faktu i filmu dokumentalnego, ale również dla literatury 
pięknej i filmu fabularnego. Zatem pominięcie fikcjonalnych tekstów 
kultury ograniczyłoby możliwość przedstawienia i analizowania róż-
norodności w narratywizowaniu fotografii. Poza tym odbiorcę foto-
grafii i równocześnie bohatera dokumentu, fabuły można rozpatry-
wać zgodnie z koncepcją Ryszarda Nycza. Dla podmiotu, który jest 
równocześnie empiryczny i tekstowy, autentyczny i fikcyjno-literacki 
badacz stworzył specjalny termin: „ja syleptyczne” (por. Bartmiński 
2008: 168). Transkobiety, transmężczyźni w swoich autobiografiach 
dokonują autokreacji, zatem tworzą konstrukcje literackie. Nie jest 
to proces daleki od kreacji postaci fikcyjnej i skonstruowania jej 
indywidualnej transshistorii5. Transseksualny (ale również transwe-
stytyczny, cispłciowy) podmiot można rozpatrywać zarówno „jako 
ślad, jako akt konstytuowania narracyjnej tożsamości oraz jako za-
gadnienie etyczno-empiryczne” (Kaniewska 2008: 104). W narraty-
wistycznej koncepcji podmiotu, wiążącej się z kategorią tożsamości 
narracyjnej nieustannie dochodzi do interferencji literatury, sztuki 
filmowej i rzeczywistości (por. Kaniewska 2008: 105). Co oczywiste, 
nawet jeśli mamy do czynienia (przez odbiór dzieła literackiego czy 
filmowego) z fikcyjnymi postaciami, nie możemy wykluczyć ich po-
dobieństwa do ludzi rzeczywistych6. W rezultacie zaproponowane 
w niniejszym szkicu analizowanie dzieł literackich, filmowych i za-
mieszczonych w nich fotografii, ekfraz fotografii odnosi się do an-
tropologii literatury i antropologii filmu, dla których zróżnicowanie 
postaci na fikcyjne i realne nie jest tak istotne, ponieważ w jednym 
i drugim przypadku dochodzi do kreowania bądź też do autokre-
owania postaci, która wszakże powiązana jest z życiem. Takie ujęcie 

3 Innymi słowy, osoby, których tożsamość płciowa zgodna jest z płcią biolo-
giczną (rozpoznaną w momencie narodzin).
4 Niewiedzące wcześniej o dysforii płciowej partnera/partnerki.
5 Transshistoria jest propozycją autorską. Transshistoria określa historię, 
opowieść osoby transpłciowej lub cispłciowej o bohaterze transseksualnym.
6 Więcej o antropomimetycznej koncepcji postaci Henryka Markiewicza w: 
Kasperski E., (1998) Między poetyką i antropologią postaci. Szkic zagadnień 
[w:] Postać literacka. Teoria i historia, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
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kim kojarzy jej się z tragiczną śmiercią siostry i ojca oraz z utraco-
nym dzieciństwem. Pudełko ze zdjęciami, które w niedbały sposób 
przerzuca bohaterka, oddaje jej dramatyczną próbę odcięcia się 
od przeszłości. Stéphanie część fotografii zrzuca na podłogę, a na 
prośbę Michaiła (jednego z jej dwóch partnerów) o podarowanie 
zdjęcia, rozrywa je. Nie chce mieć nic wspólnego z reprezentacją 
męskości zapisaną na powierzchni fotografii. Jej tożsamość wydaje 
się zbliżać do tożsamości epizodycznej. To, co charakteryzuje ten 
rodzaj tożsamości to świadomość jednostki, „że jest w dużej mierze 
»produktem« swej przeszłości, jednak nie czuje żadnej potrzeby 
– i nie znajduje wewnętrznej możliwości – by doświadczenia swe 
przedstawić w formie narracyjnej” (Jakubowski 2016: 41). Dlatego 
Stéphanie nie rozpatruje swojej tożsamości jako narracyjnej. Nato-
miast Bree, główna bohaterka z obrazu filmowego Tuckera (przez 
przypadek? sytuację życiową?) wciela w życie narracyjny model 
egzystencji, początkowo jakby wbrew sobie. W tej trajektorii waż-
ną rolę odgrywają zdjęcia. Bohaterka, gdy po długim czasie musi 
spojrzeć na swoją fotografię z przeszłości, na której widnieje jako 
mężczyzna, nie tylko odczuwa dyskomfort, ale opada z sił. Musi 
szybko usiąść na łóżku, aby nie zemdleć. Męski wizerunek Stanleya 
z odbitki fotograficznej paradoksalnie przenika na chwilę mowę jej 
ciała. Bree siada w stereotypowo męskim szerokim rozkroku. Jed-
nak do zdjęcia, które odrzuca, powraca. Bohaterka nieoczekiwanie 
dowiaduje się, że ma siedemnastoletniego syna, a jego matka po-
pełniła samobójstwo. Początkowo obawiając się reakcji Toby’ego 
(syna) na fakt, że jego ojciec jest kobietą, postanawia nie mówić 
mu prawdy. Ale, gdy chłopak dąży do intymnego z nią kontaktu, 
transbohaterka za pośrednictwem (odrzuconego wcześniej zdjęcia) 
informuje, że jest jego rodzicem. Ale fotografia niczego nie wyjaśnia, 
jedynie potwierdza (por. Sontag 1986: 107), że wcześniej, czyli przed 
procesem tranzycji Bree funkcjonowała jako mężczyzna i odbierana 
była przez rodzinę, znajomych, społeczeństwo jako Stanley Shupak. 
Zdjęcie jedynie odsyła do płci biologicznej, nie wyjaśnia skompliko-
wanej sytuacji transseksualistki. To sama bohaterka stara się wpisać 
fotografię w ciągłość narracji i nadać jej znaczenie. W rezultacie, 
mimo iż Bree osiąga swój cel i po wielu perypetiach dociera do Los 
Angeles na wyznaczoną operację waginoplastii, ważniejsza staje się 
dla niej relacja z synem i możliwość rozmowy, w trakcie której nie 
musi nikogo udawać i wstydliwie chować przeszłości. Fotografia za-
tem może należeć do sfery pewnego rodzaju negocjacji. Bree nie 
zaakceptowała męskiego wizerunku na fotografii, ale paradoksalnie 
to fotograficzna odbitka stała się impulsem do zainicjowania narracji 
i rozmowy z Tobym, w której mogła wyjawić, że jest jego rodzicem.

Fotografie służące konstruowaniu tożsamości

Przedstawienia na fotografii mogą spotkać się z akceptacją 
transkobiet, transmężczyzn. Fotografie z dzieciństwa mogą mieć dla 
nich szczególną wartość poprzez szukanie śladów „ja” właściwego 
już w dzieciństwie. Funkcja wspomnieniowa fotografii wydaje się 
być dominująca dla tego rodzaju zdjęć. Zaryzykowałabym jednak 
tezę, że fotografie, które zostają poddane naratywizowaniu inicjują 
nie tylko wspomnienia odbiorcy, ale również tworzenie opowieści, 
dla których najważniejsze są interpretacje w kontekście transseksu-
alności, co z kolei istotne jest dla budowania swojej historii, tożsa-
mości narracyjnej. Wskazanie, które ze zdjęć dla osób transseksual-

wiedniego instrumentarium dokumentalnego w rezultacie umieszcza 
bohaterkę w fotograficznej klinice psychicznego cierpienia. Transko-
bieta przywołując to bolesne wspomnienie jednocześnie demaskuje 
część personelu medycznego. W tej demaskacji pokazującej brak re-
fleksji lekarzy, fotografia zajmuje miejsce centralne. Tak jak wcześniej 
wybiórczy akt fotografowania obnażonej Kingi został sprowadzony do 
dobrze wykonanego zadania, któremu przyświecał cel medyczny, tak 
teraz w autobiograficznym zapisie Kosińska z fotograficzną precyzją 
obnaża brak ludzkich odruchów w lekarskiej publice.

Z brakiem zrozumienia, mającym raczej źródło w braku wiedzy 
(a więc odwrotnie do opisywanych grupy lekarzy) spotkał się autor/
bohater książki Aleksandra Zamojska jest mężczyzną. Daniel prze-
chodzący proces tranzycji był z reguły odbierany jako mężczyzna, ale 
w autobiografii wskazuje na moment, w którym wylegitymowanie się 
dowodem tożsamości wiązało się z odczuciem dojmującego strachu. 
Bohater wyjaśnia: „Prawie zawsze i wszędzie zwracano się do mnie 
jak do mężczyzny. W sytuacjach, gdy nie trzeba było się określać, spra-
wiało mi to czasem przyjemność, choć i tak natychmiast oblatywał 
mnie strach, że zaraz się wyda i kurczyłem się do wewnątrz. Praw-
dziwe schody zaczynały się, gdy musiałem się tłumaczyć lub okazać 
dowód osobisty. Na ulicach, w tramwaju, w sklepach czułem wiecznie 
wzrok jakichś ludzi, którzy mieli wypisane na twarzach co najmniej 
jedno pytanie: baba, czy chłop?” (Zamojski 2005: 97).

Fotografia użytkowa w przedstawionej sytuacji nie spełnia swojej 
roli. Daniel przed metrykalną korektą płci zmuszony był posługiwać 
się dowodem tożsamości ze zdjęciem Aleksandry, co funkcjonariuszy 
wprawiało w konsternację. Transmężczyna opatrywał fotografię z do-
wodu tożsamości narracją wyjaśniającą, w której musiał opowiadać 
obcym ludziom o przeżywanym przez niego poczuciu rozszczepienia 
między płcią biologiczną a psychiczną. Zatem dowód tożsamości 
w podanym kontekście nie potwierdza tożsamości Daniela, a wręcz 
przeciwnie rozmija się z jego poczuciem tożsamości płciowej. Zdję-
cie Aleksandry z dokumentu dla transbohatera sprzeczne jest z jego 
identyfikacją (przynależnością do płci męskiej). Dowód tożsamości 
z fotograficzną odbitką Aleksandry jest dla Daniela rekwizytem, który 
jak najszybciej chce wymienić. Nie chce konfrontować się z wcześniej-
szym wizerunkiem. Fotografia użytkowa neguje swą użyteczność.

Nie zawsze jednak tak bywa. Niekiedy zdjęcia stanowią impuls 
do konfrontowania się bohatera z sobą dawnym. Wówczas fotografia, 
jej odrzucenie, zaakceptowanie wskazują na jej udział w budowaniu, 
ustalaniu tożsamości podmiotu oraz uzewnętrznianiu tożsamości 
płciowej. 

Konfrontacja z nieakceptowanym wizerunkiem

Z negacją przedstawienia na fotografii spotykamy się w takich 
filmach fabularnych jak Wild Side (Francja 2004) w reżyserii Seba-
stiena Lifshitza czy TransAmeryka (USA 2005) Duncana Tuckera. 
Sceny, w których pojawiają się zdjęcia bohaterów sprzed korekty 
płci wywołują w nich uczucie wstydu, zażenowania czy wręcz spo-
tykają się z agresywnym zachowaniem. W Wild Side, którego głów-
ną bohaterką jest transseksualistka8, dochodzi do niszczenia zdjęć. 
Stéphanie po pogrzebie matki sprząta dom, który przede wszyst-

8 Transseksualistka to „osoba transseksualna urodzona z biologicznie mę-
skim ciałem, identyfikująca się z płcią kobiecą” (Dynarski, Kłonkowska 2011: 
226).
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i uzasadniając10. Fotografia zatem pełni również funkcję argumen-
tacyjną. Zdjęcie odnosi się poprzez komentarz transkobiety do jej 
przyszłości, a więc pozornie nieruchomy obraz wykracza poza ramy 
przedstawienia. Nie można zamknąć go w jednym kadrze. Stanowi 
dla bohaterki punctum. W fotografię, w jej odczytanie został wkom-
ponowany obraz mentalny. Narratywizacja zdjęcia jednocześnie 
odzwierciedla rewaloryzację wspomnień, przefiltrowanie ich przez 
kolejne doświadczenia podmiotu. 

Jay Prosser, wykładowca na Wydziale Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Leeds, który sam przeszedł proces tranzycji, zamieszcza 
w swojej książce, istotnej dla transgenderowego dyskursu zdjęcia 
dzieci, nastolatków, które wpisują się w dalsze losy sfotografowa-
nych i związane są z transpłciowością. Np. jeden z transmężczyzn, 
Martino komentuje swoje zdjęcie słowami: „Już wtedy pełniłem 
obowiązki opiekuńczego brata”11. Na fotografii widzimy dziewczyn-
kę i chłopca. Formalnie są to dwie dziewczynki, ale jedna z nich 
ubrana jest w spodnie i przy drugiej, która ma na sobie sukienkę, 
a na nogach podkolanówki, wygląda jak chłopiec. Ponownie zostają 
uruchomione stereotypy, tym razem dotyczące stroju, ale właśnie 
identyfikacja przez ubiór emanująca ze zdjęcia, jest tak istotna dla 
Martina. Element garderoby z fotografii koresponduje z odczuwaną 
przez Martina tożsamością płciową, stanowi ważny budulec w kre-
owaniu własnego wizerunku, w późniejszej możliwości zaistnienia 
jako mężczyzna. Zdjęcie staje się impulsem uruchamiającym myśle-
nie narracyjne odbiorcy. Martino interpretując odbitkę wskazuje nie 
tylko na widzenie siebie jako chłopca, ale na rolę społeczną jaką 
spełniał/spełnia („Już wtedy…”). Kontrastujący ze sobą ubiór dzieci, 
w wyniku skojarzenia Martina wprowadza do fotografii dychoto-
miczny podział płciowy. Nie ma tu logiki, dziewczynki równie często 
jak sukienki noszą spodnie, ale w interpretacji Martina, w jego prze-
konaniu już wtedy był bratem (nie siostrą) i spodnie oraz opiekuńczy 
gest obejmowania siostry są tego dowodem.

Związek między fotografiami z dzieciństwa a przeżywaną przez 
osobę transseksualną identyfikacją płci obserwujemy również 
w przypadku Christy, bohaterki filmu dokumentalnego Między płcią 
a płcią (Szwajcaria, Tajlandia 2012) w reżyserii Laurence Périgaud. 
Christa prezentację rozpoczyna od fotografii, ukazujących ją (wów-
czas jego) w białej bluzce. Dziecko stoi na balkonie. Reżyserka i za-
razem przyjaciółka Christy zmontowała fotograficzne obrazy w taki 
sposób, że wprowadziła w nie ruch. Wydaje się, że dziecko wznosi 
ręce do lotu. Dla takiego połączenia zdjęć istotny dla Périgaud stał 
się ruch adwolatywny. Jest to ruch wyobrażony przez odbiorcę, 
„dla którego impulsem są elementy przedstawienia kojarzące się 
z ruchem. Zdarzeniem może być więc zarejestrowany na obrazie 
czy fotografii element, którego kształt, wygląd sprawia, że odbiorca 
dopowiada jego ruch. Ruch jest warunkiem zaistnienia zdarzenia, 
czynnikiem przekształcającym dany element z bytu przedmiotowego 
w podmiot zdarzenia” (Szczęsna 2017: 256). Reżyserka, montując 
zdjęcia w następującej kolejności: dziecko z opuszczonymi rękoma, 

10 Paralelnie odbiera swoje zdjęcie z dzieciństwa Emi, która po udzieleniu mi 
wywiadu (metodą narracyjną, z pytaniami otwartymi) zechciała przesłać mi 
kilka fotografii. Zdjęcie z dzieciństwa, na którym widzimy w planie średnim 
dziecko na tle regałów z książkami, Emi opatrzyła komentarzem: „Wrzucam, 
bo mi się podoba i wyglądam na nim jak dziewczynka”. W pamięci Emi 
ciągle żywy jest obraz domu. Budynek został sprzedany dziesięć lat temu. 
Pozostała fotografia.
11 Wypowiedź transmężczyzny [w:] Prosser 1998: 216.

nych mają większy narracyjny potencjał nie jest zadaniem prostym. 
Ale szukać rozwiązania można w tym, co Roland Barthes w Świetle 
obrazu. Uwagi o fotografii określił jako punctum, a co moim zda-
niem może odnosić się do przeżywanej przez osobę transseksualną 
płci psychicznej i nie tylko. Punctum, szczegół ma dla konkretnego 
odbiorcy wartość, porusza go, prawie rozczula (por. Barthes 2008: 
78-79, 83). „Znajduje się w polu fotografowanej rzeczy jako dodatek 
zarazem nieuchronny i darowany” (Barthes 2008: 90). To cząstka, 
bądź cała powierzchnia zdjęcia wywołuje w odbiorcy szczególnego 
rodzaju kontakt (por. Łebkowska 2004: 127). Barthes „stwarza na 
użytek swych rozważań ciekawe rozróżnienie: studium – oznacza 
postawę tych, którzy obcują z fotografią racjonalnie, bez niespo-
dzianek, przyzwalająco, biernie, punctum – oznacza pewien zaro-
dek bólu, tkwiący w obcowaniu ze zdjęciem indywidualnym – małe 
ukłucie świadomości, wynikające z zauważenia czegoś specyficznie 
przyciągającego wzrok, niejednoznacznego, szokującego” (Czarto-
ryska 2005: 93). Studium zbieżne jest z sensem oczywistym, punc-
tum z otwartym (por. Michałowska 2012: 72). Nagła narzucająca 
się symboliczność przedmiotu może być Barthes’owskim punctum, 
które w fotografii kłuje, wstrząsa i pozostaje w pamięci (por. Za-
rychta 2010: 219). Równie ważny, co obraz utrwalony na papierze 
fotograficznym jest obraz mentalny, wewnętrzny indywidualnego 
odbiorcy. Zatem zachodzi tu nakładanie się obrazów, które patrzący 
(widzenie zewnętrzne i wewnętrzne) scala. W subiektywny sposób 
można dokonać aktualizacji fotografii, nałożyć na nią doświadczenia, 
które miały miejsce dużo później niż wykonana odbitka. Czytanie 
zdjęcia staje się procesem otwartym. „Zdjęcie fotograficzne nie jest 
ani wspomnieniem, ani przeciw-wspomnieniem, ale raczej czymś, co 
wprowadza w ruch wspomnienie” (Rouillé 2007: 249).

Żywą migotliwość pamięci, jej charakter procesualny możemy 
dostrzec w opisywanych przez transkobietę fotografiach z dzie-
ciństwa: „po rozpoczęciu zmiany, kiedy przeglądałam swoje zdję-
cia z dzieciństwa to wiele zdjęć z wczesnego dzieciństwa z okresu 
przedszkolnego mam w towarzystwie lalek”9. Rekwizyt, jakim jest 
lalka, przykuwa uwagę transkobiety, ponieważ jest dla niej (nawet 
jeśli stereotypowym) poświadczeniem bycia dziewczynką mimo 
chłopięcej płci biologicznej i metrykalnej. Percepcja fotografii, jej 
odczytanie zostało zarazem dotknięte sytuacją kulturową (por. Mi-
chałowska 2012: 336). Zabawka stereotypowo przeznaczona dla 
dziewczynek w prawdopodobnym odczuciu transkobiety podkreśla 
jej psychiczną tożsamość płciową już na zdjęciu, co byłoby zgodne 
z rozwojem dziecka. Pod koniec drugiego roku życia dziecko „rozwija 
struktury psychiczne dające mu możliwość kategoryzacji świata ludzi 
na dwie podkategorie (mężczyzn i kobiet). […] w tym czasie zdoby-
wa świadomość własnej przynależności do którejś z płci” (Robak 
2009: 15). W wieku pięciu lat rozwija się świadomość cech zacho-
wań typowych dla danej płci (por. Robak 2009: 15). Transkobieta 
przywołująca w wypowiedzi fotografię z dzieciństwa jednocześnie 
zauważa w niej elementy wychodzące poza zastygły na papierze fo-
tograficznym czas. Są to elementy ponadprzestrzenne (por. Ligocki 
1979: 113 i Ligocki 1987: 17). Zdjęcie, jego odbiór i interpretacja 
ujawniają prawdy na głębszym poziomie (por. Walden 2013: 114). 
Dla transbohaterki fotografia ma wymiar symboliczny, wyprzedza jej 
proces tranzycji, równocześnie w subtelny sposób go zapowiadając 

9 Relacja transkobiety [w:] Bielas 2012: 198.
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aby pracować jako doradca. Po ośmiu latach spotkało mnie coś nie-
wiarygodnego. Poznałam kobietę, która została moją żoną. Z tych 
ekscytujących momentów narodziła się nasza córka. Była taka mała 
i słodka. Kiedy stawała się starsza, zdobywałam doświadczenie 
jako konsultant. Po tym, stałam się profesorem. I później czułam 
się chora. Pod koniec piątego miesiąca, zrozumiałam, że jeśli chcę 
żyć muszę mieć nowe życie”14. Bohaterka, pokazując przed kamerą 
fotografie, jednocześnie niektóre z nich interpretuje przez pryzmat 
swojej przyszłej zrealizowanej cieleśnie kobiecości. Wybrane zdjęcia 
można uznać za reprezentację punctum Barthesa. Jednocześnie nie 
można wykluczyć ewentualności, że bohaterka prezentując zdjęcia, 
dokonując ich wyboru i opatrując je komentarzami w kontekście 
transseksualności poniekąd narzuca punctum odbiorcom filmowego 
dokumentu. Ale dla Christy właśnie te zdjęcia są szczególnie istotne, 
ponieważ odnoszą się w jej przeżyciu do płciowości. Jednak to, co 
może być zaskakujące, to nie pominięcie zdjęć jednoznacznie przed-
stawiających jej osobę w męskiej powłoce. Christa nie ukrywa obra-
zów somatycznych reprezentacji męskości. Nie dokonuje destrukcji 
czasu, wspomnień, kiedy była mężem, ojcem, konsultantem, wy-
kładowcą. Stara się oswoić miniony czas. Ewa Szczęsna w Poetyce 
mediów zwraca uwagę na „tworzenie” opowieści przez patrzącego 
na obrazy, fotografie (por. Szczęsna 2007: 135). Autorka podkreśla: 
„W sytuacji, gdy obraz prezentuje kilka kolejnych »unieruchomień« 
jakiegoś ciągu zdarzeń, sugerując, że są one powiązane przyczy-
nowo-skutkowo i tworzą rozwijające się w czasie opowiadanie, to 
odbiorca jest tym, który dopowiada brakujące elementy tworząc 
narrację” (Szczęsna 2007: 135). Odnosząc przywołane spostrzeżenie 
do postaci Christy, można przyjąć, że bohaterka prezentując zdjęcia 
i opatrując je słownymi komentarzami rekonstruuje, odtwarza, in-
terpretuje swoją historię. Układa zdjęcia chronologicznie, montu-
jąc z nich opowieść, tworząc foto-narracje. „Powiązania obrazów 
są w foto-narracji o wiele swobodniejsze i bardziej od filmowych 
ujęć otwarte na interpretację. I chociaż cała sekwencja jest fikcyj-
na w konstrukcji, to jest urzeczywistniana w percepcji widza dzięki 
konotacyjnemu charakterowi fotografii” (Michałowska 2012: 50). 
Christa układa zdjęcia w jedną chronologiczną fotograficzną auto-
biografię i jednocześnie swoją opowieść, historię konstruuje wokół 
prezentowanych zdjęć. Trudno w tym przypadku jednoznacznie roz-
strzygnąć, czy to fotografie pobudzają bohaterkę do wytworzenia 
narracji, czy też chęć opowiedzenia swojej historii motywuje Christę 
do pokazania ciągu zdjęć. Niemniej jednak mnogość fotografii ułożo-
na w strukturę (od dzieciństwa do dorosłości) świadczy o narracyj-
nym charakterze cyklu zdjęć, traktowanych jako spójna całość, ob-
razkowa (fotograficzna) autobiografia. Oczywiście w zrozumieniu jej 
istotne/niezbędne jest słowo, a więc komentarze bohaterki Między 
płcią a płcią. Akt powrotu do zdjęć przez Christę, co ważne również 
powrotu do zdjęć somatycznych reprezentacji męskości sugeruje, że 
nie można się odciąć od przeszłości. Bohaterka wyznacza swoją toż-
samość przez brak zerwania z ciągłością. W wielu egodokumentach 
można spotkać się z opinią transseksualnych bohaterów, że mimo 
pierwszej dramatycznej próby odcięcia się od przeszłości (miejsca 
zamieszkania, znajomych, czasem i rodziny, co wynika zwykle z bra-
ku akceptacji środowiska) następuje moment zdania sobie sprawy, 
że aby żyć dalej po korekcie płci, nie można zanegować tego, co 

14 Tamże.

dziecko wznoszące ręce, wprowadziła w nie ruch, który dzięki fil-
mowemu obrazowi mógł zwizualizować jej fantazję odnoszącą się 
do być może metaforycznie ujętego bohatera dziecięcego, który 
w pewnym momencie wzniesie się do lotu, a więc przekroczy fizy-
kalną granicę, tak jak późniejsza Christa pokonująca barierę swojego 
męskiego ciała. Kilkakrotnie powtarzająca się scena (z omówionymi 
zdjęciami) motywuje do takiej jej interpretacji.

Następnie w kadrze pojawia się zdjęcie portretowe matki Chri-
sty. Bohaterka wyznaje: „Wierzę, że wolała mieć dziewczynkę, ale 
nie jestem pewna”. Interpretuje fotografię matki życzeniowo, ale 
jednocześnie takie odczytanie zgodne jest z jej tożsamością płciową. 
Transkobieta narratywizuje obraz fotograficzny poprzez tworzenie 
nowej rzeczywistości, czego nie ukrywa. Zakłada, że jej matka chcia-
ła mieć córkę (nie syna) i choć nie jest tego pewna, pragnie w to 
wierzyć. Christa, pokazując zdjęcia, włącza je w swoją narrację o do-
świadczeniu dysforii płciowej, ale również o zwykłych doznaniach 
z dzieciństwa. W filmie pojawiają się kolejno fotografie: dziecko 
w kołysce, chłopiec z podpiętą grzywką, dziecko wkładające łyżeczkę 
do kubka, chłopiec bawiący się kolejką, grupa chłopców siedzących 
na chodniku z plecakami oraz zdjęcie legitymacyjne chłopca. Christa 
komentuje odbitki: „Mam wspomnienia z moich lat młodości. Pa-
miętam kilka scen wokół dziecięcego wózka. Kiedy zaczęłam badać 
moje ciało, uzmysłowiłam sobie, że coś jest nie tak. To jestem ja 
w wieku czterech lat. Duży smutek ukryty za tym uśmiechem… cho-
ciaż miałam szczęśliwe chwile. Lubiłam bawić się mechanicznymi za-
bawkami. To naprawdę była najbardziej chłopięca część mnie. Te gry 
całkowicie pochłaniały mnie. Właśnie przyjechaliśmy ze Szwajcarii. 
Dzieci nazywały mnie Szwabem. Czułam się źle w grupie chłopców. 
Pamiętam jak któregoś dnia, kiedy byłam w wannie, zobaczyłam 
mój pierwszy włos łonowy. Powiedziałam To jest nie do zniesienia, 
stanę się mężczyzną, nie kobietą”12. 

Wydawałoby się, że Christa, która jest w trakcie procesu tran-
zycji nie będzie wracać pamięcią do męskiego wizerunku. A jed-
nak właśnie to czyni, wskazując na kolejne fotografie: mężczyzna 
w pokoju w szarym swetrze, mężczyzna z bujną brodą, ciężarówka 
z przyczepą. Transbohaterka ponownie dodaje krótkie komentarze: 
„To było kilka lat później. Często ubierałabym się jak kobieta uży-
wając ubrań matki. Nie wiem, co by się stało, gdybym była złapana 
na gorącym uczynku. Później nadeszły moje studenckie lata. Myślę, 
że byłam jedynym studiującym na Genewskim Uniwersytecie kie-
rowcą ciężarówki. To było bardzo satysfakcjonujące kontrolować tak 
ogromny pojazd, spojrzeć w lusterka i widzieć, co się dzieje. To była 
całkowita dychotomia między mężczyzną, który był w swojej cię-
żarówce na placu budowy, a mężczyzną, który pragnął tylko jednej 
rzeczy, stać się kobietą”13.

Christa po okresie pozornie transwestytycznym zajęła się zawo-
dową przyszłością. W autobiograficznej narracji zamieszcza zdjęcia 
prezentujące ją we wcześniejszej roli męskiej. Filmowe ujęcia eks-
ponują: fotografię brodatego, uśmiechniętego mężczyzny; mężczy-
zny pod krawatem, w garniturze w prążki, z krótko ostrzyżonymi 
włosami; fotografię rodzinną: para z niemowlęciem; wycięte zdję-
cie mężczyzny tym razem w garniturze w kratę oraz zdjęcie Christy 
w roli wykładowcy. Wizualna prezentacja opatrzona jest słownymi 
opisami transbohaterki: „Profesjonalne mówienie. Uczyłam się, 

12 Wypowiedź Christy z filmu.
13 Tamże.
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tografię. Bohaterka podchodzi do lustra, by przełożyć wizerunek 
fotograficzny z krótką czupryną na swoje obecne odbicie w lustrze, 
stąd odruch przyklepania włosów. Tosia/Tosiek poszukuje siebie. Dla 
bohaterki zobaczenie fotografii z dzieciństwa jest punktem zwrot-
nym w jej narracji tożsamościowej. Od tego momentu uzmysławia 
sobie, że bardziej czuje się chłopakiem. Fotografia jest tu punktem 
wyjścia i dojścia w poszukiwaniu, ustalaniu tożsamości przez Tosię, 
a w rezultacie Tośka.

W Fanfiku zdjęcie rodzinne i jego percepcja zdają się być punk-
tem kulminacyjnym. Od tego momentu pojawia się główny temat 
powieści, jakim jest dysforia płciowa. Poza tym reakcja na zdjęcie 
(wówczas jeszcze) bohaterki powieści (nie bohatera) jest bardzo 
gwałtowna: „Zerwała się z miejsca, jakby nagle coś sobie przypo-
mniała, i pobiegła do przedpokoju do lustra” (Osińska 2016: 105). 
W inny sposób zostały zaprezentowane odbitki fotograficzne w fil-
mie Piękny bokser (Tajlandia 2004) Ekachoi Uekrongthama, opartym 
na prawdziwej historii azjatyckiego Tai-boksera. Fotografie łagodnie, 
płynnie wpisują się w ciągłość narracji, opowieści o bohaterze, któ-
ry konsekwentnie zmierzał do poddania się korekcie płci. Pragnął 
uzewnętrznić swoją kobiecość. Jedna z ostatnich scen filmu ukazuje 
transkobietę przed dużym lustrem. Scenę otwierają zajmujące cały 
kadr fotografie. Najpierw widzimy Nong Tooma w rękawicach bok-
serskich w towarzystwie rodziców, następnie jego zdjęcie z ringu. 
Dalej w kadrze pojawia się zalotka do rzęs. Oko kamery w rezultacie 
koncentruje się na odbiciu transkobiety, która nakłada róż na po-
liczki. Wcześniejsze zdjęcia współtworzą ramę lustra (zostały w nią 
wetknięte). Zatem bohaterka nie wyrzeka się swojej przeszłości, 
która zresztą była przeszłością medialną. Fotografie, w tym zdjęcie 
z trenerem przypominają jej drogę, jaką przeszła, aby uzewnętrz-
nić swoją tożsamość płciową. Dzięki wygranym mogła zgromadzić 
środki na korektę płci. Jednocześnie nawet będąc na ringu poprzez 
makijaż, opaski do włosów podkreślała swoją kobiecość. Ramę lu-
stra ze zdjęciami można skojarzyć z ramą narracyjną historii Nong 
Tooma i zarazem Parinya Charoenphol. Zdjęcia eksponują spójność 
życia bohatera/bohaterki mimo doświadczenia dysforii płciowej.

Inną funkcję pełni fotografia w filmie fabularnym Prawo po-
żądania Pedro Almodóvara (Hiszpania 1987), choć również służy 
uspójnieniu narracji. Główny bohater, w wyniku wypadku traci 
pamięć. Jego siostra próbuje mu ją odzyskać. W tym celu przynosi 
do szpitala czarno-białą fotografię, na której widzimy dwóch chłop-
ców w bokserkach. Tina (siostra) przypomina/wyjawia bratu swoją 
transpłciową przeszłość. Fotografia uruchamia wspomnienia i opo-
wieść Tiny o sobie. Transbohaterka wskazuje palcami na postaci ze 
zdjęcia: mały Pablo ma na sobie czarne bokserki, Tina wówczas jako 
chłopiec białe. Elementy garderoby, ze względu na intensywność 
czerni i bieli przykuwają uwagę filmowego odbiorcy, dodatkowo zo-
stały skontrastowane z czerwonymi paznokciami Tiny. Zatem chło-
pięcość ze zdjęcia została wyrażona przez bokserki, a kobiecość Tiny 
przez długie, czerwone paznokcie. Dla transkobiety najważniejsza 
jest więź, jaka łączyła ją z bratem. Przynosi zdjęcie, aby na Pabla 
(brata) podziałało jak impuls do odzyskania własnej tożsamości, 
pamięci. Pragnie odzyskać brata przez komunikację z nim, z tego 
względu można dopatrywać się  funkcji fatycznej, jaką ma spełniać 
zdjęcie z dzieciństwa.

Inna transkobieta, Ada Strzelec, która w rezultacie w latach 
90. wydała w Polsce swój pamiętnik Byłam mężczyzną, zamieszcza 

było. Wydaje się, że do takiego rozpoznania może dojść w momen-
cie, gdy nie rozpatruje się człowieka ze względu na jego płciowość, 
choć paradoksalnie to właśnie uzewnętrznienie płci psychicznej jest 
tak istotne dla osób transseksualnych.

Układanie przez Christę zdjęć i wytyczenie drogi obserwacji 
(przez widzów filmu) odbitek zgodnie z zamysłem Périgaud wskazuje 
na percepcję cyklu. Zastanawiać może również inna sytuacja, mia-
nowicie: jedna fotografia w tym samym momencie otwiera wielość 
opisów, percepcji należących do różnych bohaterów. W powieści 
Fanfik Natalii Osińskiej, której główną bohaterką jest Tosia, powoli 
zdająca sobie sprawę ze swojej transseksualności, fotografia stano-
wi punkt zwrotny fabuły, poprzedzony odmiennością odczytań zdję-
cia. W powieści czytamy: „Tosia wygrzebała kopertę. Nie czekając 
na jego [ojca] przyzwolenie, zajrzała do środka. Ze zmarszczonymi 
brwiami przeglądała zdjęcia. Nie było ich wiele, może cztery albo 
pięć. Nie odrywając oczu od fotografii, podeszła do niego i znów 
przysiadła na kanapie.

– Więc jednak miałam brata – powiedziała z radosnym zdumie-
niem. – Co się z nim stało?

Zajrzał jej przez ramię. Na pierwszej fotografii widniał ten sam 
pokój, w którym się teraz znajdowali, jeszcze sprzed remontu. Na 
fotelu w kolorze wątrobianki siedziała z książką żona Marcina – 
uśmiechnął się bezwiednie do zamyślonej blondynki, tak niewiary-
godnie podobnej do Tosi. Na dywanie u jej stóp bawiło się jasnowło-
se dziecko – ze skupieniem oglądało centymetrówkę, tę samą, którą 
wciąż przechowywał w skrzynce na narzędzia.

– Nie miałaś brata – odezwał się Marcin przez zaciśnięte zęby, 
bo tłumiona dotąd tęsknota za dawnym szczęściem chwyciła go za 
gardło. – Daniel to ty.

Tosia siedziała bez ruchu, wpatrując się w fotografię tak inten-
sywnie, jakby samą siłą spojrzenia zamierzała z niej wyciągnąć odpo-
wiedzi na wszystkie swoje pytania. Jednak wciąż nic nie rozumiała. 
No dobrze, miała kiedyś krótką czuprynę i chodziła w spodniach, jak 
wiele dzieci obojga płci. Ale przecież nie mogła być wtedy chłopcem, 
to nielogiczne…chyba. Spojrzała bezradnie na tatę. Wzruszył ramio-
nami i wykrzywił się.

– Miałaś ten …etap. […] Zaczęło się chyba w przedszkolu. Za-
imponował ci jakiś chłopiec, miał na imię Daniel. Też chciałaś być 
Danielem, chciałaś, żebyśmy tak cię właśnie nazywali. Kazałaś sobie 
obciąć włosy, nie chciałaś spódniczek.

[…] Zerwała się z miejsca, jakby nagle coś sobie przypomniała, 
i pobiegła do przedpokoju do lustra. Tosiek wciąż tam był. Nieco 
zdezorientowany i znów przestraszony. Ale nigdzie sobie nie po-
szedł. Tosia przyklepała do głowy włosy, które już wyschły i zaczęły 
falować się po swojemu” (Osińska 2016: 104-105).

Tosia podaje ojcu mylną interpretację zdjęcia. Pytanie o brata 
(zainicjowane przez chłopięcą reprezentację na zdjęciu) wymusza 
w Marcinie powrót do przeszłości, który musi przełożyć na wyja-
śniającą odpowiedź. Informacja dla Tosi o Danielu najpierw wprawia 
ją w osłupienie, wywołuje poczucie bezradności, by po chwili przy-
pomnieć o pragnieniu bycia chłopakiem. Nakładanie się na siebie 
w przywołanym fragmencie różnych odczytań zdjęcia: wyartykuło-
wanych przez bohaterów, zachowanych w ich myślach, skłaniających 
do konkretnego zachowania (podejście Tosi do lustra) jednocześnie 
zachodzi na sposób patrzenia na prywatną fotografię. Marcin je-
dynie spogląda na zdjęcie, zaś Tosia stara się oczami wniknąć w fo-
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runek Einara (niemal na zasadzie palimpsestu) przebija kobiecość. 
Einar ma szczupłą szyję, długie rzęsy, porcelanową skórę. Choć 
przedstawione interpretacje różnią się, to elementem wyraźnie je 
spajającym jest konfrontacja męskości i kobiecości. Lili z pewnością 
kobiecość ocenia dodatnio.

Do podwójnego rozpatrywania osoby odwołuje się również 
Christa z Między płcią a płcią, gdy w czasach swojej młodości przy-
należała do grupy w Zurychu, nazywającej się Transwestytyczne 
Kobiety. „Ta grupa” – jak wyjaśnia bohaterka – „wydawała licen-
cję, rodzaj legitymacji, gdzie było napisane, że ze względów psy-
chologicznych i medycznych wolno nam zakładać kobiece stroje”. 
W kadrze pojawia się legitymacja, wyraźnie widać na zdjęciu Christę 
z włosami do ramion, ale i dwa imiona: żeńskie, Christine i męskie, 
Christopher. Bohaterka kontynuuje swoją opowieść: „Czułam się 
bardzo spokojna jako kobieta. Czułam się bardzo dobrze”. Jej wy-
powiedzi ilustrują ponownie fotografie: Christy w koralach, Christy 
w ostrym makijażu i Christy w ponętnej pozie, w białej bluzce i cien-
kich, czarnych rajstopach. 

Temat podwójnej fotografii pojawia się także w TransAmerica, 
gdy Bree przychodzi na komisariat policji po potencjalnego syna. 
Bree dysponuje już nowym dowodem, ale policjant weryfikujący 
dane ma na ekranie komputera zdjęcie Bree jako Stanleya Shupaka. 
Stąd paradoksalny zwrot funkcjonariusza do Bree: „Panie Shupak”. 
Tranbohaterka szybko wyjaśnia: „Pani Shupak. To znaczy Osborne. 
Zmieniłam nazwisko”.

Można zatem zastanawiać się w jakich okolicznościach podwój-
ne zdjęcie portretowe odnoszące się do dwóch płci metrykalnych 
jest uzasadnione. Od września 2014 roku Fundacja Trans-Fuzja 
wydaje osobom transpłciowym trans KARTY. Trans KARTA zawie-
ra dwa zdjęcia twarzy, jedno jeszcze przed tranzycją (w przypadku 
transseksualistek i transseksualistów), a drugie odzwierciedlające 
upragnioną płeć, choć jeszcze np. w peruce. Taki dokument na 
pewno ułatwia funkcjonariuszom identyfikację transseksualistów, 
transwestytów, którzy z kolei nie muszą w różnych instytucjach, 
urzędach wyjaśniać, że osoba ze zdjęcia w dokumencie tożsamości 
jest tą samą, choć wygląda zupełnie inaczej. Oprócz tego przez trans 
KARTĘ uchwycić można transformację. Trudny proces korekty płci 
jest sytuacją przejściową pomiędzy jednym a drugim wizerunkiem, 
jedną a drugą fotografią. Fotografia odnosząca się do płci, z którą 
utożsamia się osoba transseksualna, wyraża jej tęsknotę i cel, do 
którego zmierza.

Znaczenie fotografii dla osób cispłciowych

Jednak, co trzeba podkreślić, fotografie w osobisty sposób in-
terpretowane, nawet te sprzed procesu tranzycji mają/mogą mieć 
wartość dla transseksualistek i transseksualistów. Co więcej, mogą 
przejawiać wartość dla byłej żony osoby transseksualnej, która po 
przejściu wszystkich procedur uzewnętrzniła również w wymiarze 
społecznym swoją prawdziwą (odczuwaną) płeć. Podaną sytuację 
dobrze oddaje scena z filmu Karoliny Bielawskiej Mów mi Marianna 
(Polska 2015). Katarzyna Klapczyńska siedzi na łóżku w swojej sy-
pialni i przegląda z nostalgią zdjęcia, które po chwili wypełniają cały 
kadr filmu. Widzimy jej zdjęcie z mężem, który jest teraz transkobie-
tą. Kolejne fotografie: mąż trzymający na rękach dzieci; Katarzyna 
z mężem na kanapie; Katarzyna na kanapie w towarzystwie męża 

zdjęcia sprzed i po procesie tranzycji. Odbitki dokumentują jej zmia-
nę wizerunku. Ale Ada zamieszcza również zdjęcie dwóch modelek 
w kostiumach kąpielowych, które podpisuje: „Ta piękna blondyna 
(z lewej) to też był mężczyzna”. W latach 90., kiedy wiedza z zakresu 
tranpłciowości (transseksualizmu, transwestytyzmu) była znacznie 
mniejsza, dla Ady fotograficzny obraz miał cechy myślowe (por. Li-
gocki 1987: 203). Ada przerzuciła swoje obawy i przede wszystkim 
nadzieje związane z podjętą korektą płci na fotografię. Atrakcyjne 
modelki utwierdziły ją w przekonaniu, że proces tranzycji może za-
kończyć się sukcesem. Zatem odbitka z modelkami odsyłała Adę do 
innej, możliwej trajektorii jej własnego ciała, a nawet hipotetycznie 
ujawniała jej podświadome zabiegi magiczne (por. Sontag 1986: 
20). Ada snuła marzenia w oparciu o fotografię, wyobrażała siebie 
w somatycznej reprezentacji kobiecości. A więc „dzieło fotograficz-
ne wyzwala wyobraźnię tego, który je przyjmuje” (Soulages 2007: 
232). Dla bohaterki zdjęcie modelek pełniło niemal funkcję magicz-
ną, polegającą na zaklinaniu rzeczywistości i rozbudzaniu w sobie 
nadziei, że terapia hormonalna i chirurgiczna korekta płci przyniosą 
zamierzony efekt. 

Podwójność wizerunku a relacyjność fotografii

Możliwa jest jeszcze oprócz komparacji zdjęć obcych wize-
runków i wyobrażonego wizerunku siebie (przypadek Ady), kon-
frontacja istniejących (za pomocą obrazu, słowa) odrębnych fo-
tograficznych wizerunków, które odzwierciedlają proces tranzycji, 
wizualną transformację postaci. Wówczas zestawione obok siebie 
(np. umieszczone w podwójnej ramce) zdjęcia tworzą foto-narracje, 
które niejednokrotnie mają funkcję oceniającą, wartościującą dla 
transseksualnego, ale i cispłciowego odbiorcy.

Z dwoma odrębnymi fotograficznymi wizerunkami jednej osoby 
możemy zetknąć się w opisie Davida Ebershoffa z powieści „Dziew-
czyna z portretu”, w której autor tworząc fikcyjną historię, w luźny 
sposób odwołuje się do wydarzeń z życia dwojga duńskich artystów: 
Einara i Grety Wegenerów. Faktycznie Einar Wegener poddał się 
w 1930 roku operacji korekty płci. Po zabiegu przyjął imię Lili Elbe. 
„Operacje mające na celu pełną rekonstrukcję żeńskich narządów 
płciowych u Lili zakończyły się niepowodzeniem i pacjentka zmarła” 
(Jakubowski 2015: 120). We fragmencie powieści Lili wyjmuje z pu-
dełka wypchanego bibułką „podwójną ramkę, dwa srebrne owale. 
W jednym owalu była fotografia Lili leżącej w wysokiej trawie na 
brzegu Łaby; zdjęcie musiała zrobić Greta, ponieważ Lili nigdy nie 
schodziła nad rzekę z profesorem Bolkiem. Z drugiego owalu wy-
zierała twarz małego mężczyzny w kapeluszu i z chudą szyją; oczy 
miał ciemne i ocienione długimi rzęsami, a skórę tak białą, że prawie 
świeciła” (Ebershoff 2016: 320). Obie fotografie zostały umieszczo-
ne tuż obok siebie, w jednej podwójnej ramce. Fotografie zostały 
naznaczone osobistą interpretacją Lili, zostały przefiltrowane przez 
jej odczucia, doznanie, co istotne w opisie zdjęć rolę wartościującą 
pełni ciało. W wizerunku adekwatnym z identyfikacją płciową Lili 
konotuje pozytywne znaczenie: Lili leży swobodnie w trawie, nato-
miast wizerunek Einara, a przede wszystkim biały kolor jego skóry 
ewokuje temat śmierci. Krytyczne spojrzenie na Einara wydobywa 
może jego kompleksy, wynikające z drobnej postury. Mężczyzna 
dodaje sobie wzrostu przez nałożenie kapelusza. Jednak ten sam 
fragment można równie dobrze interpretować inaczej. Przez wize-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(28)/2018                                                                                                    

98

przypomnieć: demaskująca, wspomnieniowa, argumentacyjna, 
fatyczna, oceniająca i wartościująca, archiwizująca, uspójniająca 
narrację i stanowiąca impuls do narratywizowania, inicjowania 
opowieści. Dla odbiorców fikcjonalnego dzieła literackiego czy fil-
mowego wprowadzenie w strukturę tekstu fotografii uwiarygodnia 
przedstawioną historię, mimo że oczywiście opiera się na wytworze-
niu złudzenia. Nawet nie potrzeba specjalnych środków, które mia-
łyby „udawać” dokumentalność fotografii (por. Michałowska 2012: 
49). Ale mimowolne założenie, że zdjęcie pochodzi z rzeczywistości 
wcale nie wyklucza, (a wręcz przeciwnie) jego subiektywnej nar-
ratywizacji. Opowieści tworzone wokół fotografii przez bohaterów 
transseksualnych różnych tekstów kultury niejednokrotnie odkrywa-
ją indywidualne historie, połączone rozszczepieniem, niezgodnością 
zapisanego na kliszy, we wspomnieniu wizerunku i próbą jego prze-
łamania (niekoniecznie unicestwienia) przez szukanie, dostrzeżenie 
i w rezultacie widzenie siebie, nawet w niewygodnych/pozornie 
niewygodnych fotografiach z przeszłości, które często ulegają rewa-
loryzacji.
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i dziecka, i ostatnie zdjęcie z przyjęcia weselnego, na którym pan-
ną młodą jest Katarzyna. Bohaterka, dla której z pewnością traumą 
było przyjęcie informacji, że małżonek czuł się kobietą przechowuje 
wymienione fotografie w pudełku. Nie wiemy jak często do nich 
wraca, z pewnością jest to dla niej bolesny moment patrzenia na 
zdjęcia męża, którego już nie ma, ale paradoksalnie jest dla niej na 
powierzchni fotograficznego papieru, a jego wizerunek może zacho-
wać w pudełku. Stare fotografie dla Katarzyny stają się rezerwuarem 
pamięci, pozwalają na archiwizację wspomnień. Zgromadzone w pu-
dełku, mimo że nie poukładane w albumie dają świadectwo prze-
szłości, dla Katarzyny są śladem minionego, rozerwanego związku 
między kobietą a mężczyzną. Katarzyna może dlatego nie przecho-
wuje zdjęć w albumie, ponieważ nie tak łatwo je uporządkować, 
scalić wobec faktu, że były mąż jest i (jak się okazało) zawsze czuł się 
kobietą. Nie można w fotograficzne odbitki wprowadzić ładu, dla-
tego leżą luźno w pudełku; ich bytem jest chaos wnętrza pudełka.

Inaczej dawną fotografię interpretuje fikcyjna Lili, bohaterka 
Miraży Sylwii Zientek. Autorka, kończąc powieść, której akcja osa-
dzona jest w przedwojennej Warszawie i której fabuła koncentruje 
się na Julianie uwięzionym w ciele kobiety, także odwołuje się do 
medium fotograficznego. Lili, kochanka Juliana (nieświadoma przez 
długi czas jego kobiecej płci biologicznej) po latach, gdy ich losy 
dawno się rozeszły, powraca do fotografii Juliana, która w zasadzie 
była z nią ciągle obecna. „Pożółka, niewielkich rozmiarów fotografia 
o nierównych brzegach: oto Julian kroczy obok niej Nowym Świa-
tem. Są niemal równi wzrostem, oboje podobnej postury: on ubra-
ny w prążkowany garnitur, w czarnym kapeluszu, ona w kostiumie 
z delikatnej, jasnej wełny i letnim nakryciu głowy. Idą ulicą, po lewej 
stronie mijając sklep z szyldem »Elektromuzyka«. Uśmiechają się 
powściągliwie, tacy są młodzi, piękni. Wyglądają jak para! Patrząc 
na nich, nikt nie powiedziałby, że przystojny mężczyzna w dobrze 
skrojonym garniturze jest w rzeczywistości kobietą! Zdjęcie zrobił 
im fotograf uliczny podczas jednego z ich długich spacerów. Póź-
niej Julian odkupił odbitki w zakładzie fotograficznym i przyniósł Lili 
w prezencie wraz z bukietem jej ulubionych herbacianych róż” (Zien-
tek 2015: 295). Lili po trzydziestu latach do fotografii wnosi nowe 
treści, wstępną wiedzę w zakresie dysforii płciowej i stąd wynikające 
zrozumienie dla kłamstwa Juliana, który ukrywał przed nią swoją 
kobiecą płeć biologiczną15. Lili jest w stanie zrozumieć działanie Ju-
liana, dlatego na zdjęciu widzi mężczyznę. Jej interpretacja fotografii 
w subtelny sposób oczyszcza go z zarzutów.

Fotografia może pełnić również funkcję dydaktyczną. Realiza-
cję tego rodzaju funkcji można zauważyć w podejmowanych przez 
artystów inicjatywach, którzy chcąc przybliżyć, oswoić odbiorców 
z transgenderową tematyką, przeciwdziałać wykluczeniu, tworzą 
instalacje z fotografii ukazujących osoby transpłciowe, a nawet 
cispłciowe, które w ramach poparcia bawią się swoim genderowym 
wizerunkiem, np. Lalka Podobińska (związana przez lata z Fundacją 
Trans-Fuzja) dokleiła sobie teatralne wąsy i brodę, a jej fotografia 
współtworzyła wystawę Becoming Lidii Krawczyk i Wojtka Kubiaka. 
Wystawę tworzyły dużego formatu zdjęcia twarzy np. zdjęcie por-
tretowe uśmiechniętej Anny Grodzkiej. 

Zatem fotografia pełni różnego rodzaju funkcje, które warto 

15 W Polsce pierwsza korekta płci typu m/K została przeprowadzona w Mię-
dzylesiu w 1963 roku, zaś korekta metrykalna płci jest możliwa od 1978 roku 
(por. Imieliński, Dulko 1988: 265 i Matczuk 2012: 185).
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