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Robić, oglądać, podlegać
– twórcy literatury w kadrze aparatu

To do, watch, submit – the creators of literature in the camera’s frame

Photography can be the subject of three practices also present 
in the literature. Writers take pictures and try to use these experi-
ences later in their books, while the camera more and more often 
functions as a notebook, becoming one of the writing tools. As part 
of the obvious, but also diverse examples, where the author’s photos 
play an extremely important role, the photoese as a genre, whose 
equal components are word and photo, function almost on an equal 
footing, as the pictures posted there.

Keywords: photography, creators of literature, cover.

Fotografia może być przedmiotem trzech praktyk obecnych tak-
że w literaturze. Pisarze robią zdjęcia i próbują wykorzystać potem 
te doświadczenia w swoich książkach, zaś aparat fotograficzny coraz 
częściej pełni funkcję notatnika, stając się jednym z pisarskich narzę-
dzi. W ramach oczywistych, ale też zróżnicowanych przykładów, gdzie 
autorskie zdjęcia pełnią niezwykle istotną rolę, fotoesej jako gatunek, 
którego równoprawnymi składnikami jest słowo i zdjęcie, funkcjonują 
niemal na równych prawach, co zamieszczone tam zdjęcia. 

Słowa kluczowe: fotografia, twórcy literatury, okładka.

Typ artykułu: artykuł oryginalny.
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Jedyną dopuszczalną ilustracją książek powinny być  
serie zdjęć ich autorów. Nie komentarze, nie usprawiedliwienia 

i przedmowy (…), ale cykle przypadkowych, banalnych ujęć, 
pokazujących twarze, dłonie i sylwetki. Być może oszczędziłoby 

nam to wielu rozczarowań po powrocie z księgarni
 (Stasiuk 2000: 9).

Robić, oglądać, podlegać

Fotografia – by posłużyć się może mało subtelną, acz poręcz-
ną  taksonomią zaproponowaną przez Rolanda Barthesa – może być 
„przedmiotem trzech praktyk (lub trzech emocji czy trzech intencji): 
robić, czemuś podlegać, oglądać” (Barthes 1995: 17). Te trzy praktyki 
– oczywiście na różne sposoby – obecne są też w literaturze. Pisarze 
robią zdjęcia i próbują wykorzystać potem te doświadczenia w swoich 
książkach, zaś aparat fotograficzny coraz częściej pełni funkcję notat-
nika, stając się jednym z pisarskich narzędzi1. W ramach oczywistych, 

1 Widać to na rynku poradników pisarskich, gdzie istnieje osobny segment 
dotyczący zastosowania aparatu fotograficznego w profesji pisarza, patrz 
np. Davenport 2002; Havelin 1998. Nawiasem mówiąc wraz z narodzinami 
nowego medium opierając się na koncepcji fotografii jako nowego (a według 
niektórych wręcz najdoskonalszego) języka wielokrotnie próbowano szukać 
analogii między profesją pisarza i fotografa. „Podczas pierwszego stulecia 
swego istnienia zawodowy fotograf – dowodził autor Mirrors and Images 
– odgrywał podobną rolę jak niegdyś pisarz, zapisujący wieści i dokumenty 
potrzebne niepiśmiennemu mieszczaninowi czy często niewykształconemu 
władcy” (Szarkowski 1978: 14 za: Stiegler 2009: 168). 

ale też zróżnicowanych przykładów dość wymienić casus książek Se-
balda, gdzie autorskie zdjęcia pełnią niezwykle istotną rolę, fotoesej 
jako gatunek, którego równoprawnymi składnikami jest słowo i zdję-
cie, wreszcie głośny tom Tadeusza Różewicza Matka odchodzi, w któ-
rym wiersze, fragmenty prozy i autentycznego dziennika funkcjonują 
niemal na równych prawach, co zamieszczone tam zdjęcia.  

Rysunek 1. Tadeusz Różewicz

Źródło: archiwum autora. 

Pisarze oczywiście nie tylko robią samodzielnie zdjęcia (niektó-
rzy nawet z czasem zaczynają przedkładać aparat nad maszynę do 
pisania2), ale również przeglądają albumy, studiują prace słynnych fo-
tografików oglądają wystawy. Robią więc dokładnie to, co większość 
miłośników tego medium. Równocześnie, znów, na różne sposoby sta-
rają się to doświadczenie wyzyskać. W efekcie czytelnik na przykład 
po dwustu stronach książki Andrzeja Stasiuka Jadąc do Badadag może 

2 Dobrym przykładem takiej zamiany profesji mógłby być Wojciech Wilczyk, 
poeta kojarzony niegdyś z formacją „bruLionu”, który dziś bardziej znany 
jest jako fotografik, zaś liczba opublikowanych przez niego albumów prze-
kracza liczbę sygnowanych jego nazwiskiem albumów.  
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natknąć się na taki oto fragment, w którym autor odkrywa przed nim 
niezwykłą genezę tej i innych swoich opowieści: „Niewykluczone, 
że wszystko co napisałem do tej pory, zaczęło się od tej fotografii. 
Jest 1921 rok w niewielkim węgierskim miasteczku Abony, siedem 
kilometrów na zachód od Szolnok. W poprzek ulicy idzie niewidomy 
skrzypek i gra. Prowadzi go kilkunastoletni chłopak w kaszkiecie. (…) 
Od czterech lat prześladuje mnie to zdjęcie. Dokąd się nie wybiorę 
szukam jego trójwymiarowych i barwnych wersji i często wydaje mi 
się, że znajduję. (…) Przestrzeń tego zdjęcia hipnotyzuję mnie i wszyst-
kie moje podróże służą tylko temu, by w końcu odnaleźć ukryte przej-
ście do jej wnętrza (Stasiuk 2004:   209-210). Motorem narracji może 
być więc słynne zdjęcie znanego fotografika (w tym wypadku Andre 
Kertesza), ale też zupełnie anonimowe fotografie znalezione w an-
tykwariatach i na pchlich targach. To przypadek książki Jacka Deh-
nela zatytułowanej Fotoplasticon, w której próbował dopisać własne 
historie do starych, przedwojennych zdjęć. W telegraficznym skró-
cie – ale też każde ze wspomnianych powyżej zagadnień ma osobną 
i przede wszystkim całkiem pokaźną bibliografię – można powiedzieć, 
że fotografia równie dobrze służy pisarzom jako inspiracja, dopełnie-
nie słowa, genologiczne wyzwanie, rodzaj uzupełniającego książkę 
paratekstu, ale również medium oddziałujące na poetykę i technikę 
tworzenia.

Jak rozpoznać pisarza, gdy się go widzi

Pisarze – rzecz jasna – są również bohaterami fotografii3. Jak 
nazywał się ten pierwszy, który stanął przed obiektywem aparatu?  
Kto stał po drugiej stronie? Kiedy i gdzie miało to miejsce? Tego 
typu pytania choć frapujące z punktu widzenia historii, z perspek-
tywy semiotycznej wydają się mało istotne. W interesującym mnie 
tu kontekście o wiele ważniejsze jest to, iż mnogość pisarskich wi-
zerunków i ich, by tak rzec, reprodukowalny charakter doprowa-
dził do utrwalenia się w świadomości odbiorców pewnej ściśle 
określonej doxy przedstawienia. Jej genezy – co pokazała Joanna 
Guze w swym szkicu poświęconym portretom pisarzy (Guze 1974: 
73-98)4 – należałoby szukać przede wszystkim w renesansowym 
malarstwie, choć dopiero fotografia ze względu na swą powszech-
ność i łatwość powielania odpowiednio je skodyfikowała. W efekcie 
większość czytelników myśląc o zdjęciu pisarza ma jasno sprecyzo-
wany obraz i wyobrażenie tego, co powinno się na nim pojawić. 
Bez większego ryzyka można by zaryzykować tezę, iż nie tyle ważny 
jest tu wizerunek konkretnej osoby, co umiejętne przekształcenie go 
w niepodlegającą żadnej dyskusji personifikację Pisarza czy alegorię 
Literatury jako takiej. Wykreowaniu swoistego signifie „pisarskości” 
służyć ma zarówno dobór odpowiednich atrybutów (okulary, książka 

3 Historyczny opis różnych reakcji pisarzy na pojawienie się fotografii – po-
cząwszy od entuzjazmu (np. Hugo, Whitman, Wilde) po absolutny scepty-
cyzm przejawiający się niechęcią do jakichkolwiek prób uwiecznienia swej 
osoby (Ruskin, Dickinson, Flaubert) przynosi jeden z rozdziałów monografii 
Francoisa Bruneta. Patrz Brunet 2009: 113-141.  
4 Pierwsze tego typu przedstawienie autorka pokazuje już na przykładzie 
pochodzącej z 2500 roku p.n.e. rzeźby egipskiej, acz renesans ze względu 
na niezwykły kult literatury i jej twórców miał być w historii tego typu re-
prezentacji epoką wyjątkową. Z kolei XIX wiek był chyba ostatnim okresem, 
gdzie uznany pisarz miał szanse zarówno na profesjonalny portret malarski, 
jak i fotograficzny. Casus Baudelaire, którego malował Courbet, rysował Ma-
net, a fotografował Nadar ma małe szanse na powtórkę. 

trzymana w ręce, pióro, maszyna do pisania), miejsca (biurko, w tle 
biblioteka), wybór pozy (zafrasowana lub lekko uśmiechnięta twarz, 
ręka podpierająca policzek, spojrzenie skierowane gdzieś w dal) czy 
sytuacji (pisarz czytający tekst zasłuchanej publiczności bądź podpi-
sujący swą książkę na spotkaniu autorskim itp.). Niezależnie czy zin-
terpretujemy tak zaaranżowane fotografie jako znak zapobiegliwo-
ści, efekt bezrefleksyjnego powtórzenia, czy wręcz odwrotnie, jako 
świadomy gest wynikający ze znajomości ikonografii i rządzącego nią 
kodu, zdecydowana większość autorów ma tego typu zdjęcia w swym 
portfolio. Stereotypowość i schematyczność tego typu obrazów tyleż 
zobowiązuje, co i prowokuje. W efekcie można znaleźć sporo zdjęć, 
które co prawda korzystają ze wspomnianej powyżej rekwizytorni, 
ale na różne sposoby ją modyfikują. Ciekawą egzemplifikacją tego 
rodzaju zabiegu wydaje mi się na przykład fotografia Ewy Lipskiej 
zamieszczona na okładce tomu Ja (Lipska 2003)5. 

Rysunek 2. Okładka książki pt. Ja Ewy Lipskiej

Źródło: prywatnego archiwum autorki książki. 

Oto poetka zdecydowała się zafundować swym czytelnikom 
niespodziankę w postaci zdjęcia pochodzącego z czasów wczesnego 
dzieciństwa. Zabawne? Zaskakujące? A może to raczej wyraz smutne-
go przekonania, że w pewnym wieku lepiej nie pokazywać swej twa-
rzy? Style odbioru tej fotografii mogą być rzecz jasna bardzo różne, 
bo też zdjęcie, wbrew pozorom, zdaje się być niezwykle wieloznacz-
ne. Oto bowiem umieszczona na tomiku poezji twarz autora z czasów 
dzieciństwa może być tyleż znakiem infantylizmu, co przekorną grą 
z zakorzenionym w kulturze przekonaniem o istnieniu duchowego 
pokrewieństwa między postacią poety i dziecka. Nie bez znaczenia 
jest również miejsce, w którym ta fotografia została zrobiona – tuż 
za opatuloną w grube futerko dziewczynką widać wszak witrynę 
księgarni. W tym kontekście równie dobrze można to zinterpreto-
wać jako żartobliwą zapowiedź dalszych losów przyszłej poetki (fo-
tografia byłaby więc ujawnionym po latach profetycznym znakiem), 
jak i przekorną grę z tysiącem zdjęć pokazujących nobliwych pisarzy 
w otoczeniu książek.

Papieros Andrzeja Stasiuka

Gest repetycji nie musi być rzecz jasna znakiem braku wy-
obraźni. Może być natomiast najprostszym sposobem uruchomie-
nia kulturowego kodu, przywołaniem określonej tradycji. W tym 
kontekście schematyczność pisarskich przedstawień równie dobrze 
można odczytać jako oznakę braku kreatywności, jak i świadomy 
5 Wykorzystane na okładce zdjęcie – jak informuje wydawca – pochodzi 
z prywatnego archiwum autorki. 
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gest służący zaakcentowaniu przynależności do pisarskiej profesji. 
Na szczęście, podobnie jak w literaturze, i w tej przestrzeni zdarzają 
się relacje bardziej subtelne, ukryte, nie tak oczywiste. Dobrą eg-
zemplifikacją tego typu zabiegu mogłoby być na przykład zdjęcie 
Andrzeja Stasiuka widniejące na tytułowej stronie tomu opowia-
dań Przez rzekę (Stasiuk 1996)6. Pozornie, w warstwie denotacyjnej, 
fotografia jest bardzo prosta – klasyczny portret, zbliżenie twarzy 
pisarza, który patrzy gdzieś w przestrzeń, zaś w ustach trzyma dopa-
lającego się papierosa. Ten drobny szczegół – żarzący się papieros7 
– zdaje się być tu jednak szczególnie istotny, bowiem to właśnie 
on otwiera całe pole kulturowych skojarzeń. „Jeśli dym z mojego 
papierosa i atrament ze stalówki mojego pióra będą płynąć równie 
łatwo – przekonywał Walter Benjamin – znajdę się w Arkadii moje-
go pisarstwa” (Benjamin 1997: 36). Zmarszczone czoło i zasępiony 
wzrok pisarza nie sugeruje jednak wcale zadowolenia czy szczęścia 
będącego pochodną radości pisania czy efektem postawienia final-
nej kropki. Może dlatego, że zarówno wyraz twarzy, jak i trzymany 
w ustach papieros, mają najprawdopodobniej odsyłać do innego, 
acz bardzo dobrze rozpoznawalnego kodu. Kodu, w którym palenie 
– jak wszechstronnie pokazują autorzy jego historii – było „szczegól-
nie użytecznym sposobem charakteryzacji środowiska intelektuali-
stów” (Tempel 2009: 210), zaś wizerunek palącego papierosa arty-
sty stawał się symbolem zarówno „pogrążenia się w kontemplacji” 
(Tempel 2009: 210) i „niezależności ducha” (Tempel 2009: 210), jak 
i sposobem „wyrażania nieprzystosowania społecznego” (Tempel 
2009: 215) oraz „egzystencjalnej rozpaczy” (Isenberg 2009: 252). 
Jak widać, projektowane w ten sposób pole odwołań jest nie tyko 
rozległe, ale przede wszystkim atrakcyjne z punktu widzenia arty-
stycznych mitologii. A raczej byłoby takie, gdyby nie fakt, iż antyni-
kotynowa moda swym zasięgiem objęła również i pisarzy. W efekcie 
ludzie pióra – nawet jeśli w rzeczywistości wcale nie rzucili nałogu 
– z papierosem zaczęli się fotografować niezwykle rzadko, czego naj-
lepszym przykładem jest album Krajobrazy literackie, gdzie wśród 
dwustu portretów są tylko trzy takie zdjęcia8. 

Stasiuk, decydując się na publikację takiego portretu nie ryzy-
kował, rzecz jasna, żadnego społecznego odium, ale też odwoływał 
się do kodu, który w wyniku kulturowych przemian stracił wiele ze 
swej niedawnej świetności. Jak więc ten gest wytłumaczyć? Niewie-
dzą? Przekorą? A może raczej sygnałem, iż duchowo i artystycznie 
bliższa jest mu przeszłość? Każda z sugerowanych odpowiedzi wy-
daje się prawdopodobna, ale tylko ostatnia znajduje potwierdzenie 
w analizie znawcy twórczości Stasiuka. Oto bowiem fotografia au-
tora Fado – co pokazuje tyleż dociekliwa, co złośliwa interpretacja 
jednego z krytyków – jest przede wszystkim rodzajem wizualnego 
cytatu konotującego konkretniejszy i bardziej materialny typ odnie-
sień:

6 Autorem zdjęcia jest Marek Strzałkowski. Warto zwrócić uwagę – choć 
oczywiście nie jest to dziś żadna reguła – iż zdjęcie autora nie pojawiło się, 
jak często bywa, w lewym górnym roku tylnej strony okładki, lecz na stronie 
pierwszej. 
7 Być może to fakt niegodny uwagi, ale książkę Stasiuka rekomendował na 
okładce Marcin Świetlicki, a więc poeta – wystarczy przywołać tytuł jednego 
z jego tomów oraz zerknąć na ostatnią stronę Schizmy   – który z papierosa 
uczynił swój znak rozpoznawczy.  
8 Z papierosem na zdjęciu pojawia się Marcin Świetlicki i Ryszard Przybylski, 
zaś z fajką Jan Józef Szczepański. Zob. Lempp 2008. 

Rysunek 3. Okładka książki pt. Przez rzekę Andrzeja Stasiuka

Źródło: archiwum autora. Autorem zdjęcia jest Marek Strzałkowski.

„Zdjęcie zdobiące okładkę Przez rzekę jest aluzją do znanej se-
rii zdjęć przedstawiających Marka Hłaskę, wykonanych w 1959 roku 
w Izraelu. A zatem już na wstępie czytelnik ma prawo czuć się za-
niepokojony: czyżby wyrób hłaskopodobny? (…) Nie można jednak 
powiedzieć, że autor Białego kruka to zwykły hłaskoid, jak zwykli 
mawiać osobnicy niechętni beskidzkiemu pisarzowi. Po pierwsze, 
aluzja z okładki ma bardziej złożoną naturę: Stasiuk kopiuje Hłaskę, 
ten kopiował Jamesa Deana, a kogo kopiował Dean? Zapewne kogoś. 
Tak więc to nie tylko kopia kopii, to kopia bez oryginału. (…) Po dru-
gie, komentowane tu zdjęcie zawiera jednak pewien istotny sygnał 
niezgodności, zerwania z reprodukcją i symulacją. Sfotografowany 
Stasiuk trzyma w ustach „nieprawidłowego” papierosa, papierosa 
hańbę, który wyklucza go z grona twardzieli (…). Stasiukowy papie-
ros jest z filtrem! Może przez nieuwagę, a może zupełnie świadomie 
– tak czy owak mit został nadgryziony, otwarcie zamanifestowano 
dystans wobec mitu” (Nowacki 1999: 88-89).

Rysunek 4. Marek Hłasko

Źródło: archiwum autora. 

 Iż powyższe skojarzenie było nie tylko celne, ale i bolesne, dwa 
lata później potwierdziła wydawnicza rzeczywistość. Oto w kolejnym 
wydaniu książki Stasiuk nie tylko zrezygnował z powyższego zdjęcia, 
ale to, którym je zastąpił, różni się od niego radykalnie. Na okładce 
drugiego wydania Przez rzekę znów pojawia się autor i znów jest 
to fotografia zajmująca całą pierwszą stronę9. Tyle tylko, że tym ra-
zem twórca prezentuje się swemu czytelnikowi jako niewinny malec: 
uśmiechnięty chłopczyk idzie w stronę aparatu, jak gdyby przekorny 
autor chciał w ten sposób pokazać, że oto i tak można wejść do li-
teratury. 

9 Książka ukazała się dwa lata później, zaś autorem zdjęcia był Janusz Sta-
siuk. Gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że temu wydaniu towarzyszyły dwa 
zdjęcia. Na czwartej stronie okładki Stasiuk powtórzył, tym razem w zmini-
malizowanej skali, reprodukcję analizowanej powyżej okładki. 
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kładnością” (by posłużyć się słowami Francoisa Arago, cyt. za: Sekula 
2010: 149), zaś z drugiej zostają podane imperatywowi estetyzacji11. 
Mówiąc inaczej, chodzi o wpisaną w naturę tego medium tenden-
cję do przekształcania fotografowanego obiektu w przedmiot sztuki. 
W przypadku interesującego mnie zdjęcia Witkowskiego, wspomnia-
ny efekt zyskuje dodatkowe wsparcie w ściśle przestrzeganej regu-
le estetyzacji rzeczywistości rządzącej gatunkiem prasy, w której ta 
fotografia pierwotnie się ukazała. Kluczowym punktem odniesienia 
dla fotografa nie jest tu wszak tradycja fotografii portretowej, lecz 
estetyka przynależna zdjęciom mody i reklamy. W efekcie wtórnym 
zadaniem jest tu stworzenie indywidualnego portretu psychologicz-
nego, bowiem prymarną funkcją staje się prezentacja możliwie jak 
najbardziej atrakcyjnego wizerunku. Innymi słowy, możliwość popra-
wienia rzeczywistości ważniejsza jest niż wierność wobec niej, zaś 
od różnorodności homogenizacja pozwalająca w analogiczny sposób 
pokazywać modela, gwiazdę serialu, prezenterkę pogody i popular-
nego pisarza. Taki stan rzeczy, zdaniem Dubravki Ugresic, nie pozo-
staje bez wpływu na ludzi parających się piórem: „(…) pijanice, arty-
styczni cyganie, typy w czarnych, robionych na drutach pulowerach 
z opasłą domową biblioteką w tle (…) krótkowzroczni palacze fajek 
i papierosów – wszyscy oni należą do zamierzchłej przeszłości. (…)  
W obliczu praw rynkowych pisarki w panice poddają się liftingowi 
twarzy, tłumacząc się zawodem, który tego od nich wymaga. Pisarze 
coraz częściej prezentują na fotografiach inteligentnie ukształtowane 
mięśnie i obnażają włochate klatki piersiowe” (Ugresic 2004: 63)12. 

Słowa te można by uznać za żart służący mocniejszemu wyeks-
ponowaniu głoszonej przez autorkę Kultury kłamstwa tezy o końcu 
literatury, którą zastąpił rynek książki, zaś wpisaną weń złośliwość 
wyjaśnić prawami rządzącymi poetyką pamfletu. Można by, gdyby… 
nie znajdowały one pokrycia w rzeczywistości! Aby to udowodnić 
sięgam do rozmowy z autorem Lubiewa, z której jednoznacznie 
wynika, że bycie popularnym pisarzem wymaga przede wszystkim 
sporej wiedzy z zakresu kreacji wizerunku: 

„Tomasz Kwaśniewski – Znałem cię ze zdjęć i wiesz co? Prawie 
cię nie rozpoznałem. 

Michał Witkowski – Pewnie dlatego, że przytyłem. Ale to nie 
jest tłuszcz, tylko – jak mi powiedziała dietetyczka - zatrzymana 
woda w organizmie. W każdym razie teraz muszę się odchudzić. 
Mam na to 20 dni, bo za tyle zaczyna się promocja mojej nowej 
książki. 

11 Wątek ten znajduje swoje wieloaspektowe omówienie w rozdziale książki 
Sontag zatytułowanym Heroizm widzenia. Patrz Sontag 2017: 82-107. 
12 Warto w tym miejscu wspomnieć, iż nie tylko pojawianie się mediach, ale 
i również konsekwentne ich unikanie może paradoksalnie wzbudzić podob-
ne zainteresowanie. Przykładem stosowania tego rodzaju strategii mógłby 
być na Julien Gracq czy przede wszystkim Thomas Pynchon, który konse-
kwentnie od lat odmawia jakiejkolwiek publikacji swojego oblicza (ostatnia 
jego fotografia pochodzi z czasów, gdy uczęszczał na studia). Kiedy w 1997 
roku dziennikarze CNN wyśledzili pisarza, ten zgodził się na wywiad tylko 
pod warunkiem, że telewizja nie pokaże jego twarzy – w efekcie istnieją 
różnorodne hipotezy dotyczące tej postaci, jak chociażby ta, iż ktoś taki nie 
istnieje, zaś pod nazwiskiem Pynchon kryje się grupa pisarzy i naukowców. 
Można by nieco złośliwie stwierdzić – szczególnie, iż powieści tego amery-
kańskiego pisarza stawiają przed czytelnikami niezwykle wysokie wymaga-
nia – iż autor Tęczy Grawitacji swoją popularność zawdzięcza tyleż literatu-
rze, co pisarskiej kreacji. Parafrazując tytuł znanej książki Godzica można by 
powiedzieć, iż, autor Tęczy grawitacji znany jest z tego, że… nie jest znany.

Maszyna do fotografowania Michała Witkowskiego

Jeszcze inaczej wygląda przypadek Michała Witkowskiego. Oto 
na jednej z jego fotografii – jej autorem jest Rafał Milach – autor 
Lubiewa siedzi za starą, acz pięknie odrestaurowaną maszyną do 
pisania10. 

Rysunek 5. Michał Witkowski

Źródło: www.free.art.pl/michal.witkowski [22.10.2010].

Na pierwszy rzut oka pomysł przedstawienia bazuje na wypró-
bowanym tylekroć chwycie, gdzie postać jest identyfikowana za 
pomocą przynależnych jej profesji narzędzi, acz wynikająca z takie-
go opisu jednowymiarowość byłaby w tym wypadku sporym błę-
dem. Oto już sama nietypowość pozy pisarza – maszyna ustawiona 
jest przodem do oglądającego, zaś tyłem do autora Lubiewa, który 
patrząc wprost w obiektyw równocześnie jednym palcem naciska 
przycisk klawiatury – prowokuje do rozmaitych interpretacji. Można 
by na przykład stwierdzić, że mamy tu do czynienia z przedstawie-
niem będącym alegorią Pisania jako nie do końca uświadomionej 
gry z mechanizmami języka (Witkowski nie widzi jaka litera jest na 
klawiszu, który ma nacisnąć), tudzież Pisarza jako jednostki tyleż 
twórczej, co jednakże pozbawionej kontroli nad znaczeniem, bo to 
dopiero czytelnik/badacz ustala sensy napisanego tekstu. Napisa-
nego? Rzecz w tym, że koncept fotografa nie wyczerpał się jedynie 
na nietypowym zaaranżowaniu przestrzeni, zaś jedno odwrócenie 
pociągnęło za sobą następne. Oto bowiem z maszyny do pisania 
zamiast zadrukowanej tekstem kartki wyłania się fotografia twarzy 
Witkowskiego. Jak to rozumieć? Możliwości jest przynajmniej kilka. 
Po pierwsze, to najbardziej ewidentne rozwiązanie, zdjęcie można 
by zinterpretować jako rodzaj ikonograficznej elipsy mającej na celu 
zwrócenie uwagi, iż jednym z wielu powodów, dla których pisarze 
zaczerniają kartki słowami jest nadzieja, iż w ten sposób uda im się 
zapisać w świadomości odbiorców, zaś najwyższą miarą pisarskiego 
sukcesu jest tyleż poczytność, co rozpoznawalność. Po drugie moż-
na tę fotografię odczytać jako sposób przypomnienia skądinąd dość 
banalnej prawdy bazującej na przekonaniu, że wizerunek twórcy, 
analogicznie jak dzieło, może być nie tylko tworem podlegającym 
interpretacji, ale również znaczącym elementem kreacji podporząd-
kowanej artystycznej, a może raczej ekonomiczno-artystycznej, stra-
tegii. Strategii, która w tym wypadku bazuje na podwójnej naturze 
fotografii, która praktycznie od momentu swych narodzin jest po-
strzegana jako wynalazek, którego historię można opowiedzieć jako 
ciąg dalszy rywalizacji między prawdą a pięknem, bowiem z jednej 
strony „przedmioty zachowują tu swoją formę z matematyczną do-

10 Analizowane zdjęcie można zobaczyć na stronie internetowej pisarza – 
www.free.art.pl/michal.witkowski [22.10.2010].
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grafii, który w naturalny sposób łączył ją ze sztuką. Co to ma jednak 
wspólnego z fotografiami pisarzy i maszyną do pisania jako rekwi-
zytem? Wbrew pozorom całkiem sporo. Rzecz w tym, że lektura wi-
zerunków wchodzi w obręb dyskursu tożsamościowego. Dyskursu, 
którego użytkownicy równie chętnie sięgają po metafory związane 
z teatrem. Tymczasem, to właśnie fotografia stała się – oddaje tu 
głos Sławomirowi Magali: „jednym z najważniejszych elementów 
teatralizacji życia społecznego. Jeśli przyjąć, że istotą teatru jest 
kontakt aktora z widzem (…) to właśnie fotografia zamienia życie 
społeczne na teatr powszechny, w którym aktorzy najróżniejszego 
rodzaju biorą udział w spektaklu, w którym naocznie uczestniczy 
wiele milionów ludzi” (Magala 1978: 6).

W kontekście powyższych słów fotografia nie jest już/tylko 
dokumentem obciążonym funkcją identyfikującą, czy substytu-
tem nieobecnego (itp., itd.), lecz przede wszystkim medium, której 
funkcją jest przekształcanie rzeczywistości w obraz, a tym samym 
gra, kreacja, zabawa. Rozpoznanie Magali oparte na estetyczno-in-
scenizacyjnych walorach fotografii jest nie tylko interesujące, ale 
w odniesieniu do fotografii portretowej szczególnie istotne. Rzecz 
bowiem w tym, iż w istotę każdego portretu – proszę wybaczyć ba-
nalność tej obserwacji – wpisany jest pewien porządek inscenizacji 
zamieniający fotografowanego w aktora, zaś z fotografa czyniącego 
reżysera. W teatrze życia codziennego odgrywa się wiele spektakli, 
ale nie wszystkie świadomie i nie wszystkie godne są zapamięta-
nia. Jaki więc typ zdjęć portretowych wydaje się w tym kontekście 
najbardziej atrakcyjny? Mówiąc najogólniej taki, dla których ne-
gatywnym punktem odniesienia są – to pierwsza grupa – zdjęcie 
amatorskie, z dominującą warstwą denotacyjną, częstokroć będące 
pokłosiem jakichś wakacyjnych wyjazdów, mówiąc krótko zdjęcia 
prywatne, które dzięki publikacji takimi być przestały (głównym 
kryterium wyboru zdaje się być wartość sentymentalna zdjęcia de-
maskująca częstokroć niestety ikonograficzną ignorancję15). Drugą 
grupę – zdecydowanie najliczniejszą, co w znacznym stopniu można 
powiązać z celową polityką wydawnictw – tworzą zdjęcia profesjo-
nalne, nienaganne techniczne, zrobione przez zawodowych foto-
grafików, acz równocześnie w pewien sposób „przezroczyste” i po-
zbawione indywidualnego rysu. Wreszcie trzecią i ostatnią zarazem 
grupę – zdecydowanie najważniejszą – tworzyłyby zdjęcia bazujące 
na powielanym od dawna wzorcu, gdzie za pomocą stosownej pozy 
(miny), scenerii i odpowiednio dobranych atrybutów budowana 
jest wizualna tożsamość pisarza. Co ważne, wiarygodność tego typu 
przedstawień ufundowana jest na – opieram się tu na ustaleniach 
Ervinga Goffmana – „zgodności między dekoracją, powierzchowno-
ścią i sposobem bycia” (Goffman 2000: 55). Zharmonizowanie tych 
elementów tworzy typ idealny (matrycę), którego funkcją jest po-
wtórzenie. To co gwarantuje wiarygodność, nie gwarantuje jednak 
zainteresowania, gdyż dopiero „zaskakująca niespójność między de-
koracją, powierzchownością i sposobem bycia dodaje wielu osobom 
pikanterii i uroku, a jednocześnie jest atrakcyjnym materiałem pra-

15 Oczywiście część zdjęć prywatnych – czego świetnym przykładem jest 
analizowana wcześniej fotografia Ewy Lipskiej – w sferze publicznej zaczyna 
mieć nieco inną wymowę niż to samo zdjęcie umieszczone w rodzinnym 
albumie. Zmiana kontekstu pociąga za sobą bowiem zmianę znaczenia. Nie-
stety tego typu proces nie jest czymś obligatoryjnym i częstokroć tego typu 
fotografie zdają się być raczej przejawem infantylizmu i braku refleksji nad 
funkcją publikacji własnego wizerunku. 

T.K. – Musisz? 
M.W. – No wiesz, jak to jest, ludzie widzieli mnie ostatnio 

dwa lata temu, nie mogą teraz powiedzieć: o Boże Święty, co to 
jest? A z drugiej strony mam świadomość, że to jest takie typowo 
gwiazdorskie myślenie. Bo zobacz, te wszystkie gwiazdy żyją takim 
właśnie pulsującym rytmem. (…) Poza tym mam fioła na punkcie 
swojego wyglądu. No i jak będę brzydki, to pisma kobiece nie będą 
się chciały ode mnie dowiedzieć, co sądzę o miłości. I nie zrobią 
sesji” (Wojda 2009: 18)13. 

W tym miejscu warto wrócić do interpretowanego na początku 
zdjęcia, a konkretnie do pojawiającej się na nim maszyny do pisa-
nia. Oto element, który, jak starałem się pokazać, uruchamia cały 
ciąg semantycznych gier, równocześnie uaktywnia jeszcze jedno 
pole znaczeń. Rzecz w tym, iż to samo – jak wiadomo – nie znaczy 
zawsze to samo. Oto bowiem w odróżnieniu od wielu zrobionych 
w przeszłości zdjęć pisarzy, gdzie pojawia się analogiczny motyw, 
maszyna na fotografii Milacha nie jest, rzecz jasna, narzędziem, lecz 
jego imitacją, rodzajem teatralnego rekwizytu! Te ostatnie słowa 
wydają się tu o tyle istotne, że zwracają one uwagę na nieco od-
mienne niż dotychczas wskazywane aspekty fotograficznej ontologii. 
Na plan pierwszy nie wysuwałaby się tu bowiem ani wierność tego 
medium wobec odtwarzanej rzeczywistości, ani też zdolność do jej 
estetyzacji. Na plan pierwszy wysuwałaby to, na co po raz pierwszy 
zwrócono uwagę przy okazji publikacji słynnego Autoportretu to-
pielca Hyppolyta Bayarda. 

Życie to jest teatr

Hyppolyt Bayard nie był oczywiście pisarzem. Bayard był jed-
nym z twórców fotografii, który w 1840 roku opublikował swój 
autoportret przedstawiający go jako topielca. Dzieło to jest o tyle 
istotne, iż jak przekonuje Sławomir Sikora, „wydaje się ono pierw-
szym (znanym) przykładem, który w tak mocny i ironiczny sposób 
kwestionuje prawdę obrazu fotograficznego” (Sikora 2004: 56).14 
W ten sposób niemal od samego początku dokumentacyjnym wa-
lorom nowego medium został przeciwstawiony twórczy aspekt foto-

13 Rozmowa do przeczytania na stronie: http://wyborczapl/1,75480,6946944.
html [27.10.2010]. Oczywiście, należy zdawać sobie sprawę, że autor Lubie-
wa to znakomity prowokator, więc cytowane powyżej wyznania należy trak-
tować ze sporym dystansem. Opis rozmaitych strategii pisarskich Witkow-
skiego (tekstowych, ale i medialnych) mających na celu zaprojektowanie 
odpowiedniego odbioru (dzieła, ale i osoby) przynosi szkic Doroty Wojdy. 
14 Na odwrocie zdjęcia Bayard zamieścił komentarz demonstrujący, że ironią 
potrafi posługiwać się równie dobrze w odniesieniu do obrazu, jak i do sło-
wa: „Ciało, które Państwo widzą, należy do Pana Bayarda, wynalazcy proce-
su, który został Państwu zademonstrowany lub też, którego cudowny rezul-
tat będą mogli Państwo dopiero obejrzeć. (…) Akademia, Król oraz ci, którzy 
widzieli jego zdjęcia, podziwiali je podobnie jak Państwo to w tej chwili czy-
nią, choć on sam uważał je ciągle za niedoskonałe. Przyniosło to ich autorowi 
wiele zaszczytów, ale ani jednego złamanego grosza. Rząd, który wspomógł 
Pana Daguerre’a ponad miarę, stwierdził, że nie może nic zrobić dla Pana 
Bayarda i ten nieszczęsny człowiek rzucił się do wody w rozpaczy. O ludzka 
Fortuno! Przez długi czas artyści, ludzie nauki i prasa interesowali się nim, 
teraz leży w kostnicy w zapomnieniu, nie rozpoznany przez nikogo. Panie 
i Panowie, pomówmy o innych sprawach, aby wasz zmysł powonienia nie 
został dotknięty, albowiem, jak pewnie to zobaczyliście, twarz i ręce zaczęły 
się już rozkładać. H.B. 18 października 1840 roku”, cyt za: Sikora: 2004: 20. 
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wskazałbym na zdjęcie, które nie tyle znajduje się, co tworzy okład-
kę tomu opowiadań Wojciecha Kuczoka zatytułowanego Opowieści 
słychane. 

Oto późniejszy laureat Nagrody Nike jako jej materię wykorzy-
stał zdjęcie… rentgenowskie, będące efektem prześwietlenia czaszki. 
W ten sposób wszyscy ci, którzy marzą, aby sprawdzić, co kryje się 
w głowie pisarza mają już taką możliwość.
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sowym” (Goffman 2000: 55). Innymi słowy tylko pisarz, który swą 
fotografią narusza istniejącą doksę przedstawiania ma szansę tak 
naprawdę zwrócić na siebie uwagę. W jaki sposób może to zrobić? 
Mówiąc najogólniej decydując się na publikację fotografii generują-
cej możliwie szeroką warstwę konotacyjną, bazującą na jakimś prze-
myślanym koncepcie, wreszcie próbującą zasugerować symboliczny 
związek między obrazem a słowem. Mówiąc szczegółowo, można 
postąpić na przykład tak, jak zrobił to Michał Witkowski na okładce 
książki Margot publikując zdjęcie, na którym w jednej ręce trzyma 
zapalonego papierosa, zaś w drugiej szklaneczkę alkoholu, czym jak 
można przypuszczać sugeruje, że pisanie nie jest wcale pracą, lecz 
zabawą, zaś życie pisarza niewiele się różni od rozrywkowego życia 
bohaterów powieści. Ponieważ, rzecz jasna, nie wszyscy w to uwie-
rzą, można odwoływać się zajęć bądź profesji, które współczesna 
kultura uznaje za atrakcyjne, a przynajmniej za atrakcyjniejsze niż 
egzystencja pisarza. Czyni tak na przykład Marcin Świetlicki, który 
na okładce tomu Trzecia połowa, publikując swe zdjęcie z kielisz-
kiem, symbolicznie przywoływał mit „poety przeklętego”, zaś na 
okładce 37 wierszy o wódce i papierosach, umieszczając swe zdję-
cie z koncertu, odsyłał do etosu muzyka. Można także – co zdaje 
się być szczególnie przewrotne, gdy jest się, jak Tadeusz Różewicz, 
klasykiem – za pomocą odpowiednich fotografii podważać „pomni-
kowy” status pisarza w kulturze (fotografie na okładkach tomów 
Wyjście i Kup kota w worku), a zarazem wzmacniać typ projekto-
wany odbioru. 

Można…  Przede wszystkim można mnożyć kolejne przykłady, 
pokazując, iż fotografia na okładce książki już dawno przestała peł-
nić funkcję li tylko narcystyczno-identyfikacyjną, lecz jest swoistym 
teatrem jednego autora, rodzajem pisarskiego performance’u, sce-
ną intersemiotycznych gier. 

Rysunek 6. Okładka książki pt. Opowieści słychane Wojciecha Kuczoka

Źródło: archiwum autora.

Podsumowanie

Jakie było najbardziej niezwykłe zdjęcie pisarza, które znala-
złem w trakcie swych fotograficznych peregrynacji? Zdjęcie – na 
wszelki wypadek uściślę – w pełni oficjalne, widniejące na okładce 
książki? Odpowiedź na to pytanie nie jest na pewno łatwa, bo prze-
cież trzeba by wybierać na przykład między rewelacyjnym zdjęciem 
Świetlickiego opublikowanym w Schizmie (widać tylko ciemny obrys 
ciała poety oraz jasną plamkę zapalonego papierosa), a kuriozalną 
fotografią Doroty Szczepańskiej widniejącej na ostatniej stronie jej 
skandalizującej książki Zakazane po legalu, gdzie odwrócona tyłem 
autorka ubrana w krótką sukienkę pokazuje czytelnikowi pośladki. 
Gdybym jednak musiał zdecydować się na jedną tylko fotografię to 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 


