Kamila Lesniak

Wystawa „Rodzina czlowiecza” - ku nowym formom wyrazania

Amerykanska wystawa fotograficzna „The
Family of Man”, stworzona przez Edwarda Steichena, fotografa i dyrektora Dzialu Fotografii w Muséum of Modern Art, trafila do Polski
w 1959 roku, cztery lata po otwarciu nowojorskim. Zestawiona z przeszlo piçciuset zdjçc dokumentalnych i reportazowych zostala zaaranzowana przez architekta Paula Rudolpha w mysl idei
Herberta Bayera, grafika i projektanta w latach
20. zwiqzanego z Bauhausem, a w nastçpnych
dekadach rozwijajqcego koncepcje wystawiennicze bazujqce na teorii percepcji Gestalt. Bayer,
po emigracji do Stanôw Zjednoczonych w 1938
roku, podjql wspôlpracç ze Steichenem przy
monumentalnych projektach wystawienniczych
w MoMA, znaczenie jego idei dla ksztaltowania
siç koncepcji wystawy „The Family of Man” bylo
zatem bez wqtpienia istotne1. Dziçki kreowanym
przez Bayera —a wykorzystanym przez Rudolpha
—rozwiqzaniom aktywizujqcym percepcjç widza,
takim jak umieszczanie paneli fotograficznych
rôznych formatôw na rozmaitych wysokosciach,
operowanie podzialami przestrzennymi rytmizujqcymi bqdz wzmacniajqcymi dzialanie niektôrych
obrazôw (na przyklad barwny diapozytyw wybuchu jqdrowego umieszczony w zaciemnionym pomieszczeniu), ekspozycja wywierala pozqdane, silne wrazenie na odbiorcach. Nie chodzilo jednak
wylqcznie o sterowanie percepcjq widzôw. Dynamiczna aranzacja pozostawiala swobodç budowania miçdzyobrazowych relacji, przestrzeni wlasnej
refleksji w ramach zaproponowanej narracji. Wystawa kryla w sobie rôwniez koncept polityczny
— miala byc demokratyczna, co dopelnialo jej
ideç i bylo widoczne w sposobie rozmieszczenia
fotografii2. Hasla môwiqce o rôwnosci ludzi na ca1 Na ten temat zob.: O. Lugon, Edward Steichen as
Exhibition Designer, [w:] Edward Steichen. Lives in Photogra
phy, [katalog wystawy], ed. T Brandow, William A. Ewing,
London 2007, s. 267-273. We wspolpracy z Bayerem Steichen stworzyl nast^pujqce ekspozycje w MoMA: „Road to
Victory” (1942), „Power to the Pacific” (1945), „Korea the Impact of War in Photographs” (1951).
2 F. Turner, „The Family of Man” and the Politics of At
tention in Cold War America, „Public Culture” 2012, nr 1,
s. 55-84.
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lym swiecie, dqzeniu do przywrôcenia wspôlnoty
i wartosci humanistycznych po czasach kryzysu
II wojny swiatowej, wbrew napiçciom okresu zimnej wojny, dziçki temu mogly wybrzmiec bardziej
przekonujqco.
W Warszawie wielkoformatowe plansze z fotografiami zostaly rozmieszczone w przestrzeni we
dlug pomyslu Stanislawa Zamecznika i Wojciecha
Fangora — aranzacja zaproponowana w Salach
Redutowych Teatru Narodowego, jak mozna sqdzic z zachowanej dokumentacji fotograficznej,
wyrôzniala siç odwaznymi podzialami i formami
(giçte, faliste scianki). Byla wiçc w duzej mierze
wierna zalozeniom awangardowym wywiedzionym z Bauhausu. Awangardowe, integracyjne
idee wystawiennicze krçgu Jerzego Soltana w drugiej polowie lat 50. rozwijaly siç intensywnie; mozna przypuszczac, ze aranzacyjny pomysl Steichena
byl sam w sobie atrakcyjny, ale niewqtpliwie trafil
na grunt w duzej mierze rozpoznany. Wobec tego,
czy aranzacja wystawy miala szansç przyczynic siç
do zmiany pojmowania fotografii jako srodka wypowiedzi artystycznej?
W koncu lat 50. w refleksji o fotografii mozna
dostrzec coraz wyrazniejszq tendencjç do traktowania fotografii jako materialu praktyk artystycznych, co jest szczegôlnie widoczne w coraz wnikliwiej penetrowanej przez Urszulç Czartoryskq
przestrzeni „gestu plastycznego”3. Ma wôwczas
miejsce proces przyswajania dokonan awangardowych, zwlaszcza surrealistycznych, ale takze
dadaistycznych i konstruktywistycznych. Prôbujqc
zatem odpowiedziec na postawione pytanie —majqc jednoczesnie w pamiçci awangardowy rodowôd aranzacji wystawy Steichena, ktôry zblizal jq
do interesujqcych ôwczesne polskie srodowisko
artystyczne nurtôw —nalezy zachowac ostroznosc
w przypisywaniu konkretnym zjawiskom cech wynikajqcych z jej wplywu. Recepcja projektu sytuuje
siç raczej w splocie przenikajqcych siç tendencji.
Czartoryska, szukajqc adekwatnego slowa dla
artystycznej strategii Steichena, okreslila je mianem „komponowania”, do podobnych asocjacji
3 U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, War
szawa 1965.

W tym przypadku mozna byc przekonanym, ze nie
mamy do czynienia z tradycyjnym pokazem odbitek
powieszonych na sposob salonowy. Jest to cos, na
co potrzebujemy nowego okreslenia... Kilka zostalo juz zaproponowanych, „fotograficzna mozaika”,
„trojwymiarowe edytorstwo”, „film nieruchomy”,
jednak wszystkie s^ zbyt niezrçczne, niewystarczaj^ce5.

Wydaje siç jednak, ze do nazwania strategii,
jakq obral Steichen, odpowiednie byloby okreslenie „montaz” —jest adekwatne do stwierdzenia
Georges’a Didi-Hubermana, ktory pisal o projekcie jako o „skomplikowanym montazu, gdzie
ostentacyjnie zostajq zestawione obrazy wojny
i obrazy pokoju”6. Wyrazna narracyjnosc oraz relacyjnosc obrazow, zaznaczone wqtki tematyczne, akcentowane kontrasty tresciowe sterujqce
p e r c e p j widza, ale i zmuszajqce do kreowania
wlasnych skojarzen, przywolujq na mysl zwlaszcza
technikç montazu filmowego, ktory wplywa na
tempo filmu, jego nastroj i dynamikç; co wiçcej,
terminy, takie jak „montaz atrakcji” (wzmocnienie znaczenia jednego obrazu przez umieszczenie
go w sqsiedztwie innego obrazu, niekoniecznie
odnoszqcego siç do tego samego wydarzenia) czy
„montaz skojarzen” (takie lqczenie ujçc, by ich
nastçpstwo wywolywalo okreslone skojarzenia),
niemal precyzyjnie okreslajq sposob dzialania
fotografii w projekcie Steichena7. Montaz mial

4 Z. Lagocki, Nowoczesnosc - problem stale aktualny
(uwagi o wystawach), „Fotografia” 1960, nr 3, s. 76.
5 B. Morgan, „The Theme Show”. A Contemporary
Exhibition Technique, „Aperture” 1955, nr 2, s. 24.
6 G. Didi-Huberman, Strategie obrazow. Oko historii 1,
tlum. J. Margaftski, Warszawa—Krakow 2011, s. 29.
7 Zob.: Technika montazu filmowego, oprac. K. Reisz,
tlum. L. Pijanowski, W Wertenstein, Warszawa 1967;
W Murch, W mgnieniu oka. Sztuka montazu filmowego,
tlum. K. Karpiftska, Warszawa 2005.

tu jednak takze inne konotacje —stanowil o genezie awangardowych wystaw fotograficznych,
ktorych „Rodzina czlowiecza” byla spadkobierczyniq. Symboliczny poczqtek linii rozwojowej
wyznaczaly zas tutaj projekty wystawiennicze El
Lissitzky’ego — okreslane mianem fotofreskow
— co nakazuje zwrocenie szczegolnej uwagi na
zagadnienie fotomontazu konstruktywistycznego, w ktorego ksztaltowaniu siç montaz filmowy
odegral istotnq rolç. Przede wszystkim, w odroznieniu od fotomontazu surrealistycznego czy dadaistycznego, pelnic mial funkcjç propagandowq,
funkcjonowac nie jako artystyczny eksperyment,
ale jako forma skutecznej komunikacji z odbiorcq.
Jçzyk fotografii realistycznej, dokumentalnej starano siç wykorzystac, by uczynic przekaz bardziej
czytelnym i sugestywnym. Jak pisal Stanislaw
Czekalski, „[u]znanie fotomontazu za medium
0 charakterze dokumentalnym, na podobienstwo
kroniki filmowej, i rozumienie operacji montazu jako »obiektywizujqcej« obraz rzeczywistosci,
majqcej sluzyc jego uwiarygodnieniu — kazalo
radzieckim inzynierom wizji wykorzystywac montaz jako srodek szczegolnej ekspozycji materialu
zdjçciowego, akcentujqcej sam obraz fotograficzny w jego »prawdzie«, a nie jako autonomiczny
srodek interwencji w ten material, ujawniany
w swych specyficznych jakosciach zabiegu formalnego” (dokonywala siç tutaj „ewolucja fotomontazu” ku poetyce realizmu, zaposredniczona
przez film)8*. Te spostrzezenia, wyjasniajqce formu
la fotomontazowych praktyk konstruktywistow
1 odrôzniajqce je od innych, powstalych w krçgu
awangardy zachodniej, pozwalajq, jak sqdzç, rozwiac wqtpliwosci badaczy co do montazowego
charakteru projektu Steichena; niewqtpliwie bowiem strategia zestawiania obrazow zastosowana
na wystawie miala takie wlasnie konotacje. Paradoksalnie pokrewienstwa mozna dostrzec takze
w sferze ideowej, owym wielokrotnie juz podkreslanym „wspolnotowym tonie” narracji, zwlaszcza
majqc w pamiçci kwestiç myslenia utopijnego,
awangardowego, wspolnego dla kapitalistycznej
i totalitarystycznej wersji modernizmu. Czekalski
0 ideowym celu montazowej strategii konstruktywistow pisal jako o „wizualnej organizacji obrazu
pracy”, majqcej tworzyc „wrazenie solidarnego
1 efektywnego wysilku robotnikow roznej specjalnosci i chlopow, zjednoczonych wspolnym celem
i wspolpracujqcych niemal ramiç w ramiç w dziele
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odwolywali siç inni krytycy i fotografowie, mowiqc o fotografiach jako o instrumentach w orkiestrze lub polach poliptyku gotyckiego (Ligocki),
ale takze odnoszqc technikç zestawiania fotografii
do „rezyserii” (Lagocki: „[...] wazne jest zagadnienie rezyserii wystawy fotograficznej. Widz, oglqdajqcy ekspozycjç fotograficznq, odbiera wrazenia
dostarczane mu przez poszczegolne fotogramy,
przez ich zestaw i w koncu przez calosc wystawy.
Wiadomo, ze przy dotychczasowych wystawach
u nas o jakiejkolwiek rezyserii mowy nie ma”45).
Ciqgle definiowanie tej formuly eksponowania
fotografii mialo miejsce takze w Stanach Zjednoczonych; Barbara Morgan, jedna z fotografek,
ktorych zdjçcia znalazly siç na wystawie, pisala:

8
S. Czekalski, Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaz polski okresu dwudziestolecia miçdzywojennego, Po
znan 2000, s. 45.
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budowy Kraju Rad”9. W wersji Steichenowskiej
determinanty konstruktywistycznej wizji mozna
byloby zastqpic konceptem „hiperdemokracji”.
O montazu w kontekscie projektu Steichena
pisal krytycznie Zdzislaw Beksinski, przeciwstawiajqc ujçciu charakterystycznemu dla „Rodziny czlowieczej” odmiennq strategic montazowq,
opartq na surrealistycznej genezie, a takze w nawiqzaniu do nurtu fotografii subiektywnej (Subjec
tive Fotografie) Ottona Steinerta, zakorzenionego
w ideach Bauhausu i Nowej Rzeczowosci; pisal:
[...] chodzi mi o tworzenie zestawôw i w nich
glôwnie widzç drogç rozwoju fotografiki. Zestaw
taki, zlozony z kilku lub kilkunastu zdjçc, posiadalby pewne cechy wspôlne z sekwencjq filmowq,
lqczenie poszczegôlnych zdjçc odbywaloby siç drogq podobnq do montazu filmowego. Istotnq cechq
odrôzniajqcq go od filmu byloby jego niezmienne
trwanie w czasie i rôwnoczesnosc oddzialywania
elementôw. Elementy te, sqsiadujqc ze sobq, mogq
potçgowac nawzajem swojq wymowç, mogq tez na
skutek wzajemnego oddzialywania n a siebie môwic
zupelnie cos innego, niz zawierajq same, cos szerszego i glçbszego. Wszystko tu zalezy od wyboru
autora. Naturalnie nie chodzi mi tu o takie zestawy, jakich przyklad d ala wystawa „The Family of
M an”. Lqczenie cykli zdjçc na tej wystawie bylo
podporzqdkowane ilustracji zalozen literacko-swiatopoglqdowych i niewiele m ialo wspôlnego z tym,
co w tej chwili wyobrazam sobie jako montaz fotograficzny10.

Beksinski wyraznie odcinal siç od poetyki „Rodziny czlowieczej”, a takze od proponowanych na
niej rozwiqzan montazowych, chociaz, co warto
zaznaczyc, w momencie publikacji tekstu najprawdopodobniej wystawy nie widzial, znal jq jedynie z katalogu. W swietle przytoczonych slôw
jego twôrczosc, pozostajqcq w zwiqzku z krytycznq
9 Tamze.
10 Z. Beksiftski, Kryzys w fotografice i perspektywy jego
przezwyciçzenia, „Fotografia” 1958, nr 11, s. 523-524.
W liscie do Lewczyftskiego Beksiftski wspominal tez:
„Obecnie pracujç nad tzw. zestawami fotograficznymi.
Polegaj^ one na l^czeniu 3 -4 zdjçc o rozmaitej tematyce
na wspolnym kartonie, tak by s^siaduj^ce ze sob^ oddzialywaly na siebie nawzajem. W zalozeniu zblizone jest to
do krotkiej sekwencji filmowej lub do tzw. »zbitki skojarzeniowej«, lansowanej przez surrealistöw. Te kilka zdjçc
pol^czone na wspolnym podlozu zaopatrujç we wspolny
tytul. [...] Sztuk^ nazwac mozna dopiero wynik uzyskany z zestawienia ze sob^ tresci pojçciowych i wizualnych
(niejednokrotnie opozycyjnych w stosunku do siebie)
na jednym fotogramie. Zestawienie kilku fotogramow
pozwala naturalnie na spotçgowanie tego wyniku i na
precyzyjniejsze jego zaplanowanie”, A. Sobota, Fotografia
i antyfotografia Zdzislawa Beksinskiego, „Kwartalnik Foto
grafia” 2003, nr 11, s. 92.
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refleksjq, uznac mozna za przeciwstawnq wobec
projektu Steichena —jest to zarazem, w wymiarze
ideowo-artystycznym, stanowisko symptomatyczne, ktôre w oczach polskich badaczy przyczynilo
siç raczej do oddzielenia poetyki „The Family of
Man” od poszukiwan polskich fotografôw utozsamianych z krçgami awangardowymi. Czy jednak
oba obszary byly az tak od siebie odlegle?
Wystawa trafila do Polski niedlugo po slynnym
gliwickim „Pokazie zamkniçtym” Beksinskiego, Jerzego Lewczynskiego i Bronislawa Schlabsa z 1959
roku, od ktôrego datuje siç zywot „antyfotografii”,
jednej z najbardziej znanych koncepcji awangardowych w polskiej fotografii okresu powojennego,
na ktôrym Beksinski zademonstrowal swoje surrealizujqce „zestawy” fotograficzne11. Owczesne
poszukiwania trzech fotografôw osadzic mozna
przede wszystkim w ramach wspomnianego zjawiska fotografii subiektywnej; glôwnym dqzeniem
tego nurtu bylo typowo modernistyczne polqczenie mechanicznosci zapisu fotograficznego z daleko idqcq subiektywizacjq wypowiedzi artystycznej, skutkujqcq przetransponowaniem wizerunku
realistycznego w kierunku abstrakcji. W krçgu
Steinerta interesowano siç tez awangardowymi
rozwiqzaniami ekspozycyjnymi, zwlaszcza wprowadzonymi przez El Lissitzky’ego i Bayera. James
Hugunin widzial w tym zainteresowaniu przejaw
podobienstwa idei powstalych w krçgu tej formacji artystycznej do filozofii egzystencjalistycznej,
natomiast stosowanq tam awangardowq strategiç
artystycznq postrzegal jako manifestacjç napiçcia
— szczegôlnie podkreslanego wlasnie przez egzystencjalistôw —pomiçdzy doswiadczeniem indywidualnym a unifikacjq w ramach „totalnosci”
spoleczenstwa12.
Lewczynski, przyjaciel i towarzysz poszukiwan
artystycznych Beksinskiego, rôwniez eksponujqcy
podczas „Pokazu zamkniçtego” „zestawy” fotogra
fii, po latach wypowiadal siç jednak o wystawie
Steichena w zupelnie innym tonie — widzial jq
jako przelom w polskiej fotografii, refleksji o jej
roli oraz statusie; pisal miçdzy innymi:

11 A. Sobota, Antyfotografia i cipg dalszy, [katalog
wystawy], Muzeum Narodowe we Wroclawiu, Wroclaw
1993.
12 Wiçcej na temat fotografii subiektywnej, jej zalozeft
i kontekstu filozoficznego zob.: J. R. Hugunin, Subjective
Fotografie and the Existentialist Ethic, „Afterimage” 1988,
nr 6, s. 14-16, a takze poszerzon^ wersjç tego artykulu
zamieszczon^ na platformie Issuu [online]: http://issuu.
com/bintphotobooks/docs/subjektivefotografie, dostçp:
4.04.2016.

Nie sposob zatem oddzielic nowatorskiej roli
wystawy Steichena od kr^gu inspiracji zwiqzanych
z propozycjami awangardy okresu mi^dzywojennego14. Jest to tym bardziej wyrazne, ze wyrazane
w koncu lat 50. idee zdajq si^ sytuowac na skrzyzowaniu obu tendencji, awangardowej i reportazowej. Lewczynski, wyjasniajqc zalozenia nieformalnej grupy fotograficznej Gliwice, ale odnoszqc
si^ przede wszystkim, jak si^ wydaje, do wlasnej
tworczosci, pisal:
Uwazamy, ze dom inant^ koncepcji tworczych powinna bye ekspresja oparta na intelekcie. Elementem decyduj^cym winien bye czlowiek: czlowiek
zywy, takim jakim go mi^dzy innymi widzi nadrealizm. [...] Podstawa intelektualna sugeruje rozne
rozwi^zania tej koncepcji, np. wszystko o czlowieku, lecz przy pomocy jego dziela. Ta m etoda operuje „czlowiekiem ukrytym”, niewidocznym na obrazie15.

Sytuacja recepcji projektu bylaby zatem ambiwalentna. Istotny moze byc fakt, ze oba zjawiska,
wystawa Steichena wraz z jej humanistycznym
ladunkiem ideowym, a takze awangardowe idee
montazowe, zostaly dostrzezone —lub raczej, patrzqc z dzisiejszego punktu widzenia, ujawnily si^
i nasilily —w tym samym czasie, niedlugo po okresie socrealizmu. Ta sytuacja mogla prowadzic do
swego rodzaju „spokrewnienia” zjawisk w oczach
komentatorow czy krytykow fotografii, skutkujq13 J. Lewczyfiski, Zosia..., [w:] Zofia Rydet (1911
1997). Fotografie, [katalog wystawy], Lodz 1999, s. 14.
14 BeksiAski pisal: „[...] rozpocz^lem prac^ malarsk^
jako zdecydowany ekspresjonista, by w krotkim czasie,
przeleciawszy pobieznie przez nadrealizm i taszyzm, wyRdowac na dluzej na wlasnym juz podworku abstrakcji
strukturalnej [...]. Inaczej miala si^ rzecz z fotografi%
Rozpocz^lem jako zwolennik »Neue Sachlichkeit«, nast^pnie przerzucilem si^ na fotografia abstrakcyjn^. [...]
Drog^ fotografii abstrakcyjnej porzucilem jednak pr^dko,
uwazaj^c, ze grozi ona niespodziewanym stoczeniem si^
w estetyzm, a poza tym nie pozwala mi si^ w wystarczaj^cy
sposob wypowiedziec. Przerzucilem si^ na proby i poszukiwania portretowe”, A. Sobota, Fotografia i antyfotografia..., s. 92.
15 J. LewczyAski, Pismo do ZPAF-u w Warszawie,
11.11.1957 r., Gliwice, cyt. za: K. Jurecki, O fotografii Jerzego Lewczynskiego, [w:] Fotografia artystyczna na terenach
pogranicza w latach 1945-87. Materialy z II sympozjum
w Szczecinie w dniach 13-15 listopada 1987, red. Krystyna
Lyczywek, Szczecin 1987, s. 140.

cego na przyklad lqczeniem pierwszych environmentow Zbigniewa Dlubaka (Ikonosfera I) z wplywem „Rodziny czlowieczej”, co nalezaloby jednak
traktowac z duzq ostroznosciq16. Z powodu trudnosci z precyzyjnym wyodr^bnieniem poszczegolnych zjawisk i tendencji warto zwrocic uwag^ na
problem tylez ogolny, co scisle zwiqzany z r e c e p j
projektu Steichena, a mianowicie status fotogra
fii nie jako autonomicznego obrazu, ale materialu
montazu, jako cz^sci „zestawu”, odr^bnej artystycznej, „konceptualnej” calosci przeznaczonej do
eksponowania w przestrzeni galeryjnej.
W tym kontekscie, jak sqdz^, warto si^ przyjrzec prekursorskim pod wzgl^dem montazowym
dzialaniom realizowanym w kr^gu „antyfotografii”, zwlaszcza rozwijanym od lat 50. koncepcjom
Lewczynskiego. Sytuujq si^ one bowiem na skrzyzowaniu tendencji, a zarazem postaw tworczych
powojennej fotografii, takich jak awangarda,
fotografia humanistyczna, fotografia socjologiczna czy dokument (w szerokim i wieloznacznym
znaczeniu tego terminu); w 1958 roku Wojciech
Kicinski pisal, ze eksperymenty Lewczynskiego
doprowadzajq tak wowczas lansowany reportaz
do „granic tresciowej nosnosci”, co warte jest rozwazenia17. Warto zwrocic zatem uwag^ nie tylko
na konkretne realizacje, ale takze konsekwentnie
rozwijanq strategic artystycznq, ktorej poczqtek
wyznaczajq wczesne prace zaprezentowane na
wspomnianym juz „Pokazie zamkni^tym”. Foto
graf pokazal tam „zestawy” skonstruowane z fotografii dokumentalnych, na ktorych zostaly uchwycone elementy codziennosci (slup ogloszeniowy,
afisze) oraz fotograficznych reprodukcji dokumentow „znalezionych”, fragmentow listow, tabel
rachunkowych, fotografii archiwalnych. Adam
Sobota pisal o eksponowanych tam pracach Lewczynskiego nast^pujqco:
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Tak nadszedl rok 1959 i wielka wystawa „Rodzina
czlowiecza” Edwarda Steichena w Warszawie. Zobaczylismy wtedy, czym moze bye fotografia, traktowana jako Rzyk wypowiedzi autorskiej. Zupelnie
inna od naszych przyzwyczajeA forma ekspresji
i dram aturgia zestawow fotograficznych13.

[...] w tych zestawach pol^czyly si^ fotografie wysoce estetyzowane z czysto technicznymi reprodukcjami, oryginaly i kopie, prace wlasne i znalezione,
mozna bylo powiedziec o zakwestionowaniu tradycyjnych podzialow na sztuk^ wysok^ i rzemioslo,
dzielo oryginalne i reprodukowane, sztuk^ kreowan^ przez oryginalnego autora i tworzon^ kolektyw16 Powoluj^ si^ tutaj na slowa Lecha Grabowskiego,
ktore wyrazone zostaly w rozmowie przeprowadzonej
przeze mnie w lipcu 2013 roku. O ile wystawy „Rodzi
na czlowiecza” nalezaloby uznac za lez^c^ w kr^gu zainteresowania Dlubaka, genetyczne uwarunkowania jego
environmentow byly zapewne o wiele szersze; na temat
Ikonosfery I zob.: J. Bogucki, Fotografowie poszukujqcy,
„Projekt” 1971, nr 4, s. 47.
17 W KiciAski, Nowe drogi czy wlasne sciezki, „Foto
grafia” 1958, nr 9, s. 426.
’'f r *

Lewczynski posluguje sie swego rodzaju montazem „w procesie” polegajqcym na kazdorazowej aktualizacji tych samych obrazow w ramach
nowych zestawow. Te same fotografie sq wykoMontazowa strategia, charakterystyczna dla rzystywane w roznych konfiguracjach i realizatworczosci Lewczynskiego takze w nastepnych cjach (o takiej strategii mogli przekonac sie ci,
dekadach, byla zatem czytelna juz wowczas, po- ktorzy mieli okazje widziec nieustannie pokadobnie jak tendencja do eksponowania egzysten- zywane i „komponowane” na potrzeby wystaw
archiwum fotografa). Za sprawq takiej doraznej,
cjalnego wymiaru medium.
0 swojej fascynacji zdjeciami i przedmiotami z pozoru dowolnej, zasady budowania zestawow
znalezionymi, wymagajqcymi od znalazcy, ale tak- fotograficznych widz wlqcza sie aktywnie w proze odbiorcy dziela powstalego z ich wykorzysta- ces kreowania znaczen, ktore rodzq sie pomiedzy
niem pracy pamieci i wyobrazni, Lewczynski pisal: obrazami. Aspekt wyjscia w kierunku odbiorcy —
doslownego, w przestrzeni — zaakcentowany byl
W latach piecdziesi^tych znalazlem stare klisze,
juz w pracach zaprezentowanych podczas „Pokazu
ktore okazaly sie jedynym zachowanym sladem po
zamknietego”, gdzie zdjecia nie tylko powieszono,
rodzinie wymordowanej przez Niemcow w czasie
ale takze rozlozono na stolach22.
wojny Te fotografie przyczynily sie do odszukania
Istotnym aspektem strategii artystycznej Lewjedynego ocalonego czlonka rodziny. Jego ojciec
czynskiego jest rowniez eksponowanie braku jedna tych kliszach m a tylko trzy lata. N a podstawie
tego wizerunku dorosly juz syn odtwarza stale rysy noznacznosci co do autorstwa fotografii, wiadomo
1 dalsze losy swego ojca i rodziny. To tez fotografia- bowiem, ze dokumenty oraz zdjecia „znalezione”
-relikwia19.
zostaly niejako wtornie spreparowane, „odbite”
Jak zauwazyl Adam Mazur, krqg znaczen, jakie przez fotografa, ich pierwotne wykonawstwo zoniemal od poczqtku swojej tworczosci podejmo- stalo nie tyle intencjonalnie zatarte, co wpisane
wal fotograf, oscylowal wokol doswiadczen gra- w znaczeniowe asocjacje wykreowane, podleganicznych, zwlaszcza zwiqzanych z wojnq, okupacjq jqce aktualizacji w swiadomosci odbiorcy. Odbithitlerowskq i Zagladq — wspomniane fotografie ka zaczyna funkcjonowac niejako w oderwaniu
dokumentalne oraz reprodukcje odniesc mozna od autora, jej ostateczne znaczenie ujawnia sie
zatem do tego wlasnie kregu tematycznego, co w procesie interpretacji. Idee te, wyartykulowadodatkowo wzmaga ekspresje komponowanych ne w pracach zaprezentowanych podczas „Pokaprzez Lewczynskiego zestawow20. Co istotne, sta- zu zamknietego”, niewqtpliwie posiadaly zatem
nowiqca o ich dramaturgicznej wymowie strategia „punkty styczne” z koncepcjq Steichena —w warmontazowa, dynamizujqca percepcje odbiorcy, ro- stwie konstrukcyjnej, a zarazem w obszarze relacji
zumiana szeroko, ma rowniez wyrazne konotacje pomiedzy obrazami a odbiorcq.
Rozluznienie relacji obraz—autor, z jakim mamy
historyczne, co w kontekscie tworczosci Bertolta
do czynienia zarowno w kontekscie wystawy SteBrechta rozwazal Didi-Huberman:
ichena, jak i w realizacjach „Pokazu zamknietego”,
[...] okopy wytyczone w calej Europie okresu wojny
czyni fotografie „czytelnq” nie poprzez samq siebie,
swiatowej sprowokowaly w dziedzinie estetyki, poale na prawach zestawiania obrazow, gry wizualnej
dobnie jak w dziedzinie humanistyki [...] decyz'e, ze
i
intelektualnej. Toczqca sie w koncu lat 50. dys„metod^ pokazywania b^dzie montaz”, to znaczy przekusja
o (problematycznym) statusie Steichena jako
mieszczanie, rekomponowanie wszystkiego. Montaz
autora,
w koncu zas raczej „rezysera” czy „kompobylby wi^c metod^ poznania oraz chwytem formalnym
zytora”, niejako naklada sie na powstale w kregu
zrodzonym z wojny, uznaj^cym nielad swiata. Sygnowal on nasz^ percepcje swiata od pierwszych dwudzieawangardy prekursorskie refleksje dotyczqce faktu,
stowiecznych konfliktow: stal sie „metod^” w calym ze mlodzi fotografowie sami nadajq sobie status
tego slowa znaczeniu „nowoczesn^”21.
montazystow (o czym swiadczy w duzej mierze autotematyczny tekst Beksinskiego), w konsekwencji
szokujqc, ale i zachwycajqc odwilzowych krytykow,
18 A. Sobota, Pismo swiata, [w:] Jerzy Lewczynski. Fo
sygnalizujqc przelom w fotografii polskiej. Zdepretografie, [katalog wystawy], BWA, Wroclaw 2001, nlb.
cjonowanie autorstwa godzi tu w „salonowy” ideal,
19 J. Lewczyfiski, Migdzy bogiem a prawdq, [w:] Jerzy
od
ktorego tak bardzo w ramach nowoczesnosci
Lewczynski. Archeologia fotografii: prace z lat 1941-2005,
nie. Zachowana byla autonom ia poszczegolnych
obrazow, ale ich s^siedztwo i wspoloddzialywanie
w przestrzeni mialo sklaniac odbiorce do swobodnego dokonania syntez na planie mentalnym18.

Wrzesnia 2005, s. 12.
20 A. Mazur, Historie fotografii w Polsce 1839-2009,
Krakow 2009, s. 128.
21 G. Didi-Huberman, dz. cyt., s. 91.
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22
Choc warto podkreslic, ze z drugiej strony pokaz
ow byl w pewnym sensie elitarny, wstep na wernisaz mieli
tylko zaproszeni goscie.

Pod wplywem prezentowanej w 1959 roku wystawy
„Rodzina czlowiecza” [...] czlonkowie nieformalnej grupy: Z. BeksMski, J. Lewczynski, B. Schlabs,
zamierzali zajqc siç reportazem i zrealizowac duzq
wystawç, prezentujqcq zycie na Gornym Slqsku24.

Stanowisko Beksinskiego problematyzujq inne,
podobne wzmianki, na przyklad wskazanie na zainteresowanie obu fotografow zdjçciami fotoreporterow z Agencji Magnum, skutkujqce, w mysl
informacji zawartych w kalendarium tworczosci
Lewczynskiego, pracq tego fotografa zatytulowanq Oczekiwanie, przedstawiajqcq dzieci cyganskie,
widziane przez pryzmat klçbowiska drutow25.
Lewczynski wspominal tez swoje poczqtki fotograficzne, piszqc o „probach lqczenia formy z tresciq”,
„zachwycie nad zdjçciami reportazowymi Slawne-

23 „[...] mozna powiedziec, ze psychoanaliza i wojna,
pamiçc zbiorowa i intymne wspomnienia, urok i trauma
przeplatajq siç w »albumie epoki« proponowanym nam
przez artystow”; A. Mazur, dz. cyt., s. 129.
24 Jerzy Tadeusz Lewczynski. Kalendarium, [w:] Jerzy
Lewczynski. Archeologia fotografii: prace z lat 1941-2005,
Wrzesnia 2005, s. 33.
25 Tamze, s. 32.

go, Prazucha, Kosidowskiego”26. W nastçpnych
latach, rozwijajqc koncepcjç „archeologii fotogra
fii” —w mysl ktorej powstajq prace oparte na znalezionych odbitkach bqdz negatywach —fotograf
poslugiwal siç strategiq montazu, ktora jednak
coraz wyrazniej zdawala siç odrozniac od opisanej
przed laty przez Beksinskiego. Lewczynski, choc
jego tworczosc jest roznorodna, na ogol nie tworzyl dla artystycznej ekspresji, manifestacji impulsu psychicznego, ale przede wszystkim po to, by
zaproponowac namysl nad konkretnym obszarem
problemowym. Jego dzialania ogniskowaly siç wo
kol tresci w wymiarze spolecznym, podczas gdy
Beksinski, na poczqtku lat 60. odchodzqc od fo
tografii na rzecz surrealizujqcego rysunku i malarstwa, dal wyraz postawie skrajnie odmiennej. Jednostkowe opowiesci, tak chçtnie podejmowane
przez Lewczynskiego, skladajq siç na uniwersalnq
narracjç, poruszajqcq indywidualne obszary wrazliwosci. Dodatkowo postawa fotografa ma wymiar
misji spolecznej.
Ile jeszcze pam içci narodu w postaci starych zdjçc
ginie na wysypiskach smieci i w skladnicach makulatury! Ile bezcennych a bezimiennych zbiorow
fotografii mogloby zostac ocalonych, stac siç wlasnosciq spolecznq [...]. Czy nie nalezy zatem podjqc zbiorowego, spolecznego wysilku dla ratowania
tego, co jeszcze uratowac mozna?27

Ocalenie fotografii przed zapomnieniem nie
jest jednak, jak mi siç wydaje, jedynym motywem
dzialania Lewczynskiego, istotniejsze chyba jest
wejscie w rolç kreatora dialogu pomiçdzy obrazem
a widzem. Owa uprzywilejowana pozycja fotografa-montazysty, fotografa-rezysera, podobnie jak
u Steichena majqca znamiona postawy genetycznie awangardowej, ale w gruncie rzeczy rowniez
modernistycznej, daje tutaj zatem nieustannie
o sobie znac.
Dzialania Lewczynskiego postrzegano jako
prekursorskie wzglçdem fotomedializmu, istotnie
poszerzajqce pole zainteresowan fotografii artystycznej; owq pionierskq rolç dostrzegano zwlaszcza w ataku na oryginalnosc dziela oraz na wlasnq
autonomiç artystycznq, widziano jq w kwestionowaniu modernistycznej koncepcji sztuki28. Jak
pisal Sobota o „archeologii fotografii”, jej strategia polegala na „odnajdywaniu, eksponowaniu,
przetwarzaniu i komentowaniu znalezionych fo
tografii. Stal siç [Lewczynski - dop. K. L.] przez
26 Tamze.
27 J. Lewczyftski, Feliks Lukowski - zapomniany fotograf
ziemi tomaszowsko-lubelskiej, [w:] Fotografia artystyczna na
terenach pogranicza w latach 1945-87..., s. 91-98.
28 Zob.: A. Mazur, dz. cyt., s. 132.
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chciano odejsc; dzieje siç to na tyle drastycznie,
ze nie oscyluje wokol „oswojonych” juz fotografii
reportazowych (z krçgu lansowanego „artystycznego reportazu”), ale surowych dokumentow. W tym
kontekscie „Rodzina czlowiecza” musiala siç jawic
jako o wiele bardziej uladzona, choc wciqz, zwlaszcza na mocy swojej aranzacji, zawierajqca pierwiastek tak poszukiwanej nowej wizji, element przewartosciowania dotychczasowych regul.
Podczas gdy montaze Beksinskiego przypominaly zestawienia leksykalno-przedmiotowe surrealistow, odznaczajq siç wysmakowanq formq
i pewnym estetycznym elitaryzmem, opierajqc siç
przede wszystkim na grze wyobrazni, Lewczynski
zmierzal w nieco innym kierunku, jego zestawy
mialy tylez wymowç egzystencjalnq co spolecznq.
Poprzez wykorzystywanie dokumentow, a wraz
z nimi mikrohistorii, takich jednak, ktore mozna
latwo zuniwersalizowac, odnosily siç do tematow
szerokich, chociazby wskazanego juz doswiadczenia wojny, lecz takze przemijania, relatywizmu, ale
i trwalosci, powtarzalnosci stanow psychicznych;
w tym sensie przywolujq topos albumu, o czym,
odnoszqc siç miçdzy innymi do Lewczynskiego,
pisal Mazur23. W tym kontekscie ciekawe jest
przytoczenie informacji zawartych w biogramie
fotografa, mowiqcych o pomysle stricte spolecznym, zrodzonym rzekomo pod urokiem „Rodziny
czlowieczej”:

to jednym z prekursoröw »sztuki przywlaszczania«, ktôra w latach 80. byla uwazana za jeden
z wyznacznikôw postmodernizmu. Antyfotografia
byla wiçc znamiennym wydarzeniem, aczkolwiek
nadal jeszcze oczekujqcym na wlasciwe uznanie
wsrôd historykôw sztuki”29. Biorqc pod uwagç
spoleczne zorientowanie strategii Lewczynskiego,
wypada jednak siç zastanowic, czy owo prekursorstwo nie wynikalo z przepracowania nie tylko
tradycji awangardowej, ale rôwniez zainteresowania najbardziej nowatorskimi przejawami fotogra
fii reportazowej (jak widac na przykladzie aranZacji wystawy, blisko jednak zwiqzanej z ideami
awangardowymi), a idqc dalej — konsekwencji
wyciqgniçcia wnioskôw z kontaktu z projektem,
kontaktu intensywnego i waznego, co przyznawal
fotograf w przytaczanych juz slowach.
Jak wiadomo, „zawlaszczanie” fotografii, zbudowane na przekonaniu o potrzebie wspôlnotowego uzytkowania zdjçc, bylo zabiegiem konstytutywnym dla projektu Steichenowskiego,
a zarazem kontrowersyjnym. W przypadku Lewczynskiego, choc w ramach jego twôrczosci rôwniez dokonuje siç swego rodzaju aneksja cudzych
fotografii, zostalo ono jednak odczytane odmiennie, nie jako modernistyczne wyolbrzymienie statusu artysty, w tym przypadku fotografa-kreatora,
ale jako otwarcie pola interpretacji ze wzglçdu na
niedookreslenie znaczen poszczegôlnych zdjçc.
Strategic Lewczynskiego rozumiano wiçc jako
manifestacjç kontekstualnego charakteru foto
grafii, postmodernistyczne przekonanie o potrzebie, a jednoczesnie niemozliwosci dotarcia do
„prawdy” fotograficznego wizerunku. Czynnikiem
rôznicujqcym jest tu zatem sposôb ujçcia analogicznych problemôw. Lewczynski rôwniez wyrazal
przekonanie o „demokratycznosci” medium, jego
uniwersalnosci, niemal mistycznej komunikatywnosci, ale wykorzystujqc fotografie znalezione,
prywatne (nie reportazowe o „postulowanej” prywatnosci, jakie wybral Steichen) i uwzglçdniajqc
wszelkie atrybuty ich statusu, takie jak anonimowosc, lecz takze zniszczenie czy niekompletnosc,
dal wyraz zmianie, jaka dokonala siç w mysleniu
o fotografii. Obraz fotograficzny w jego ujçciu jest
unikatowy, jako „relikwia” apeluje do indywidualnej i zbiorowej pamiçci. N a mocy narracji „Rodziny czlowieczej” obrazy fotograficzne rôwniez
odwolywaly siç do owej sfery, ale zatracaly swojq
niepowtarzalnosc, indywidualnosc, „przedmiotowosc”. Byly raczej wirtualne niz namacalne, mogly byc semantycznymi „ikonami” jakiegos tema-

29 A. Sobota, Fotografia i antyfotografia..., s. 95.
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tu, ale nie „relikwiami”. Mimo to krok, jaki dzieli
od siebie „summç” fotograficznego modernizmu,
jak czçsto postrzegany jest projekt Steichena, od
postmodernistycznej koncepcji Lewczynskiego,
nie jest wcale tak znaczny, jak mogloby siç wydawac.
Decentralizacja jçzyka artystycznego, jakq stosowal Lewczynski, wybierajqc strategic montazowq, pozwolila mu wyjsc poza ilustracyjnosc, postulowany realizm i jego ideologiczne uwiklanie.
Nie znaczy to jednak, ze w twôrczosci fotografa
brakuje odniesien do rzeczywistosci. Przesuniçcie
ciçzaru semantycznego na wyobrazniç i zdolnosci
interpretacyjne odbiorcy pozwolilo mu wykreowac swego rodzaju pozasystemowq przestrzen
kontaktu:
Lewczynski konsekwentnie wprowadza do swojej
sztuki tematy marginalizowane i w dyskursie artystycznym (zwlaszcza w czasach PRL-u) nieobecne lub zawlaszczone przez oficjalnq propaganda.
Wszystko po to, by poddac je krytycznemu namyslowi i odczarowaniu30.

Godzqc siç z tym stwierdzeniem Adama Mazura, warto dodac, ze dokonuje siç to w ramach
okreslonej, zdywersyfikowanej strategii artystycznej opartej na montazu, polegajqcej na uniezaleznieniu obrazu fotograficznego od jego autora
przy jednoczesnym wykreowaniu bezposredniego odniesienia do rzeczywistosci, o ktôrego znaczeniu —wyrazniej niz w odniesieniu do poetyki
reportazowej —decydowal odbiorca. Strategia ta
sprawiala, ze obraz fotograficzny môgl zostac nie
jako wylqczony z systemowego pola odniesien, na
pierwszym planie stala bowiem relacja pomiçdzy
obrazem a widzem, zideologizowana tylko potencjalnie. U Lewczynskiego obrazy i ich zestawienia poddawane sq nieustannej dekonstrukcji,
zarôwno na prawach strategii artystycznej, jak
i w swiadomosci odbiorcy. Projekt Steichena jawi
siç natomiast raczej jako nieustanna konstrukcja
—odbiorca zmuszony jest do wykreowania spôjnej struktury znaczeniowej, co odbywa siç w ra
mach okreslonego wczesniej systemu —nawet jesli
w tym obszarze mozliwe jest konstruowanie wielu
rozmaitych narracji, a ôw system ma charakter
demokratyczny. Przesuniçcie w rozumieniu me
dium fotograficznego, jakie dokonalo siç w krçgu
„antyfotografii”, a idqc dalej, w twôrczosci Lewczynskiego, ukazywane jest jako jeden z najistotniejszych momentôw w historii fotografii polskiej,
od ktôrego praktyka artystyczna coraz wyrazniej
biegla dwutorowo —w obszarze „gestu plastyczne30 A. Mazur, dz. cyt., s. 132.

go” oraz szeroko rozumianej fotografii dokumentalnej. Te dwa nurty mialy jednak liczne punkty
styczne, a jednym z przykladôw owego spotkania
jest wlasnie twôrczosc i refleksja Lewczynskiego,
plasujqca siç na styku praktyk awangardowych
i spolecznych determinant nowoczesnosci. Cho-

ciaz nie sposôb jednoznacznie stwierdzic, czy
wystawa Steichena przyczynila siç do zmiany pojmowania fotografii jako srodka wypowiedzi artystycznej, niewqtpliwie nie pozostala bez zwiqzku
z dokonujqcymi siç w tym obszarze przewartosciowaniami.

SUM M ARY
“The Family of Man” Exhibition - towards New forms of Expression
W hile focusing mostly on the spatial design o f the ex
hibition (construction o f the narration, the role o f or
ganisation o f the photographs in space), the author
tries to define and interpret the problem o f “m ontage”.
It is analysed in relation to the execution o f the ex
hibition and the reflections o f two photographers im 
portant for the Polish after-war photography - Jerzy
Lewczynski and Zdzislaw BeksMski - on the medium.
In effect, the influence of these reflections on their
work is defined, as well as the connection between
the exhibition and the manners o f arranging exhibi
tions and building visual narrations by the Polish ph o
tographers in the 1950s and 1960s.
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Displayed for the first time in 1955 in the New York
M useum o f M odern A rt, the photographic exhibition
“T he Family of M an” is perceived as a project impor
tant for the history o f world photography, but also as
a controversial phenom enon. During its 1955-1962
world tour under the auspices o f the United States In
formation Agency, the exhibition generated a varied
response that consisted of both enthusiastic and criti
cal reviews.
T he article focuses on the problem o f the reception
of the exhibition in Poland, where it arrived in 1959
thanks to the Union o f Polish Photography A rtists and
its cooperation with the M useum of Culture and Art.
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