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Annie Leibovitz, Susan's shell collection. © Annie Leibovitz. Dzi´ki uprzejmoÊci National Portrait Gallery, Londyn.
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Dla A.S. z mi∏oÊcià
Sà obrazy, które nie dajà spokoju. Nawiedzajà. Krà˝à po g∏owie. TEN album.
TE zdj´cia.
Gdy po raz pierwszy je zobaczy∏am, zamar∏am. Wiedzia∏am, ˝e do nich powróc´. ˚e musz´. ˚e jestem to winna. Komu? Sobie? Sontag? Leibovitz? Wszystkim,
których mi∏oÊç, choç ju˝ Êmie wymówiç swoje imi´, w dalszym ciàgu spychana
jest na obrze˝a kulturowej widzialnoÊci i zrozumia∏oÊci.
Oto biografia Susan Sontag na stronach polskiej Wikipedii:
Urodzona jako S u s a n R o s e n b l a t t w nowojorskiej rodzinie ˝ydowskiej.
Nazwisko Sontag przej´∏a po ojczymie.
Sontag by∏a osobà biseksualnà. W wieku 17 lat poÊlubi∏a Philippa Rieffa.
Owocem zwiàzku by∏ syn David Rieff. Po 8 latach ich zwiàzek zakoƒczy∏ si´
rozwodem. Jej inne mi∏oÊci obejmowa∏y kobiety, mi´dzy innymi Annie
Leibovitz, Lucinda Childs, Maria Irene Fornes.
W latach 1987–1989 prezes amerykaƒskiego PEN Clubu.
W 1982 na wiecu na Manhattanie popierajàcym SolidarnoÊç okreÊli∏a
europejski komunizm jako faszyzm „z ludzkà twarzà”. Latem 1993 wystawi∏a
„Czekajàc na Godota” w obl´˝onym Sarajewie.
Jej powieÊç „The Volcano Lover” (pol. „Mi∏oÊnik wulkanów”)
by∏a bestsellerem w USA w 1992 roku.
W roku 2000 opublikowa∏a powieÊç „In America” (pol. „W Ameryce”),
której g∏ównà bohaterkà jest aktorka Maryna Za∏´˝owska. Pierwowzorem
tej postaci by∏a Helena Modrzejewska. Ksià˝ka zdoby∏a National Book Award
dla najlepszej powieÊci historycznej.
Zmar∏a na bia∏aczk´ w Nowym Jorku.
A oto wspomnienie o Susan Sontag z ubieg∏orocznej „Gazety Wyborczej”:
Jako nastolatka Susan Sontag zakocha∏a si´ w Êwiecie akademickim i chcia∏a,
by wype∏ni∏ on ca∏e jej doros∏e ˝ycie. Zacz´∏a studiowaç w wieku 15 lat
w Berkeley. W wieku 17 lat wysz∏a za mà˝ za wyk∏adowc´ socjologii
Philipa Rieffa, któremu urodzi∏a w wieku 19 lat syna Davida
(dziÊ jest znanym komentatorem politycznym). PrzenieÊli si´ razem
do Harvardu, gdzie ich ma∏˝eƒstwo w koƒcu si´ rozpad∏o.
W poszukiwaniu samej siebie Sontag wyjecha∏a w 1957 na Sorbon´,
po dwóch latach zaÊ wróci∏a do Nowego Jorku.
Jak sama póêniej wspomina∏a, dopiero zbli˝ajàc si´ do trzydziestki,
wesz∏a w wiek dojrzewania. Jako nastolatka by∏a zakopana w ksià˝kach
i notatkach z wyk∏adów, potem zaÊ poch∏on´∏y jà obowiàzki
ma∏˝eƒsko-macierzyƒskie. Dopiero jako rozwiedziona samotna matka Sontag
mog∏a sobie pozwoliç na ˝ycie m∏odej dziewczyny1 – co przypad∏o na dekad´
lat 60., którà prze˝ywa∏a razem z ludêmi du˝o m∏odszymi od siebie.
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Co wiemy o Sontag? Czego mo˝emy si´ dowiedzieç z krótkiej biografii poÊmiertnej? Co o niej mówi has∏o w Wikipedii? To, co powinniÊmy wiedzieç?
To, co pozwala nam si´ wiedzieç?
˚ycie zawieszone pomi´dzy urodzinami i Êmiercià. Jak ka˝de.
Co wiemy o jej uczuciach? Prze˝ywaniu? Mi∏oÊci, t´sknocie, po˝àdaniu? Do
kobiet. Do kobiety. Tej jednej, która towarzyszy∏a jej prawie do koƒca. O ich
wspólnym ˝yciu, podró˝ach, wzajemnej inspiracji?
Z poÊmiertnej notki – pisa∏a pod znakiem Saturna, planety melancholików.
A zatem Sontag melancholijna, Sontag nieodgadniona. Kreacja. Fikcja. A Sontag
spe∏niona? Sontag szcz´Êliwa? Takà, jakà widzia∏a jà Leibovitz. Sontag w ˝yciu,
które umyka czytelnikom i piszàcym poÊmiertne notki. Celowo? NieÊwiadomie?
Jej poparcie dla SolidarnoÊci wa˝niejsze ni˝ mi∏oÊç do kobiet/y2?
Nie znajdziemy tego, czego szukamy w ˝adnej biografii. Najwa˝niejsze umyka
opisom. Czy te˝ opisy, jak ognia bojà si´ dotknàç ∏atwopalnej substancji. Mi∏oÊç
mi´dzy kobietami ma przecie˝ zapach piek∏a (Marie Jo-Bonnet: 1997).
Pozostajà obrazy. Nie s∏owa, ale obrazy w∏aÊnie. Gdy o nich pisz´, gdy podejmuj´ trud interpretacji, udo-s∏ownienia, uwieczniam je? Wpisuj´ na powrót na karty Historii, bo ta na s∏owie si´ opiera? Chcia∏abym wierzyç, ˝e to mo˝liwe.
Oto zatem biografia w obrazach, które oglàdam i nad którymi p∏acz´.
JeÊli fotografowanie to kreowanie rzeczywistoÊci, to co kreuje album Lebovitz
zatytu∏owany „˚ycie fotografki 1990–2005”? Jakie jest to ˝ycie? Jakie by∏o?
Obejmuje okres, kiedy by∏a z Susan Sontag. Wszystko, co robi∏y razem. I co
mia∏y zamiar zrobiç: Nast´pna ksià˝ka, którà planowa∏am stworzyç przed kolejnà kolekcjà swoich prac, by∏a pomys∏em Susan. Nazwa∏yÊmy jà ksià˝kà
o Pi´knie i by∏a do pewnego stopnia wymówkà dla mnie i Susan, by podró˝owaç. Cokolwiek, co nas pociàga∏o czy interesowa∏o, mog∏oby si´ znaleêç w tej
ksià˝ce. MyÊla∏am o niej jako o kolekcji fotografii, które b´d´ robi∏a w staromodny sposób, gdy b´d´ poruszona. Zacz´∏yÊmy robiç list´ do ksià˝ki i cz´Êç
z tego znalaz∏a si´ w tym albumie. Wspina∏yÊmy si´ na piramidy. Widzia∏yÊmy
kawa∏ Êwiata. Zabra∏a mnie do miejsc, do których nigdy bym sama nie trafi∏a.
Sz∏o si´ z nià do muzeum i jeÊli widzia∏a coÊ, co jej si´ podoba∏o, to zmusza∏a
Ci´ do stania w tym samym miejscu, gdzie sta∏a ona i patrzenia na to, abyÊ zobaczy∏a to, co ona. Nie mog∏am staç ani troch´ na lewo czy na prawo. Ale
—
1)

2)

To doÊç ciekawie zakamuflowane stwierdzenie. CoÊ w rodzaju, jak powiedzieç, by nie powiedzieç,
by cos przeoczyç niby mimochodem. Mo˝na je uznaç za egzemplifikacj´ retoryki klozetu/ukrywania, o której pisze Eve Kosofsky Sedgwick w Epistemology of the Closet (1990). Poza tym nale˝y
zwróciç uwag´ na specyficzne u˝ycie czasu i normatywnej kategorii dojrza∏oÊci/niedojrza∏oÊci, do
której si´ tu nawiàzuje. Analiza czasu z punktu widzenia wykluczonych/odmieƒców queer zajmuje
ostatnio coraz wi´cej miejsca w ramach teorii queer. Patrz np.: Halberstam J., In a Queer Time and
Place (2005) czy Edelman L., No Future (2004).
We wspomnieniu z GW nie pojawia si´ postaç Anne Leibovitz, pojawia si´ za to wsparcie dla SolidarnoÊci. Wspólny wyjazd do Sarajewa jest wyjazdem samotnym. Jest choroba i walka z nià, ale nie
ma tych, którzy jà w tej walce wspierali. Pojawia si´ zakochanie w polskiej poezji – zw∏aszcza wierszach Mi∏osza, Zagajewskiego, Szymborskiej i Herberta, nie wspomina si´ o zakochaniu w kobiecie.
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w tym samym dok∏adnie miejscu, gdzie ona. Robi∏am t´ ksià˝k´ z nià w moim
umyÊle, jakby ona sta∏a za mnà, mówiàc to, co ona chcia∏aby w niej zobaczyç
(Leibovitz: 2006).
Gdzie zaczàç? Moje odczytywanie znaków. U∏omne. Naznaczone w∏asnym
smutkiem i melancholià.
Âledzenie, gdzie i kiedy zacz´∏a si´ ta mi∏oÊç? Zwiàzek, który uwiecznia Leibovitz w albumie o swoim ˝yciu. Odszyfrowywanie znaków. Czytanie pomi´dzy
linijkami ze ÊwiadomoÊcià, ˝e to, co najwa˝niejsze umyka wszelkim znakom.
To, co najwa˝niejsze, jest pomi´dzy.
A jednak. JakaÊ próba. Wprowadzenie jakiejÊ chronologii. Porzàdek w chaosie
nieuchwytnego.
Pozna∏y si´ pod koniec lat 80., gdy Leibovitz mia∏a zrobiç zdj´cia Sontag
w zwiàzku z wydaniem „AIDS i jego metafory”. Leibovitz jako studentka czyta∏a jej esej Sontag „O fotografii”, ale podczas spotkania rozmawia∏y g∏ównie o powieÊci „Benefactor”, którà Leibovitz lubi∏a (po tej rozmowie posz∏a do ksi´garni
i kupi∏a wszystkie jej ksià˝ki), a potem umówi∏y si´ na kolacj´: Pami´tam, ˝e
sz∏am na t´ kolacj´ spocona ze strachu, ˝e nie b´d´ mog∏a do niej nic powiedzieç. Pewnie cz´Êciowo schlebia∏o mi, ˝e w ogóle by∏a mnà zainteresowana
(„New York Times”, 6.10.2006).
Reszta, to ju˝ ich wspólne ˝ycie. W obrazach. Wspólne podró˝e, mieszkania,
praca. Inspiracja. To dzi´ki Sontag Leibovitz jedzie do obl´˝onego Sarajewa. To
dzi´ki niej chce byç lepsza. Bycie z Sontag jawi si´ jako nieustanna inspiracja.
Próba nadà˝enia za osobà, która by∏a spragniona ˝ycia a˝ do Êmierci. Która walczy∏a ze Êmiercià do ostatniej chwili.
W 1999 roku wspólnie wydajà album „Women”. Sontag pisze do niego wst´p,
ale te˝ bierze czynny udzia∏ w pracy nad zdj´ciami. Wybiera. Doradza. Inspiruje. Album otwiera zdj´cie matki Leibovitz, bo Susan powiedzia∏a, ˝e by∏a ona
pierwszà kobietà, którà Leibovitz pozna∏a. Koƒczy zdj´cie Sontag.
W albumie s∏owo wst´pu i zdj´cia nawzajem si´ przenikajà i nie wiadomo ju˝,
czy s∏owa sà komentarzem do obrazów, czy obrazy do s∏ów. Tak bardzo sà
jednià. Komentarz staje si´ inspiracjà. Te s∏owa otwierajàce album, jego motto,
domykajà esej Sontag o utrwalaniu przez fotografi´ stereotypów kobiecoÊci
i o potencjalnej mocy ich obalania. W fotografii.
Ka˝de kolejne oglàdanie tych zdj´ç przynosi∏o ból i ∏zy. Ba∏am si´ otwieraç
ten album. Ba∏am si´ tych zdj´ç. Zbyt mocno przypomina∏y mi mojà w∏asnà
˝a∏ob´. Zbyt mocno dotyka∏y sedna melancholii. Braku noszonego w sobie.
Wypieranego dzieƒ w dzieƒ. Ukrywanego niczym najdro˝szy skarb. Nie do
ukrycia.
Obraz/zdj´cie jako Êrodek radzenia sobie z bólem i ∏zami? Sublimacja straty?
Zamiast nich kolejny pstryk. S∏aniajàc si´ na nogach, pó∏przytomna z bólu, ale
kolejny pstryk. Ka˝de naciÊni´cie przycisku aparatu, kamieƒ w gardle. Pstryk.
Skowyt. To nie tylko g∏oÊny p∏acz.
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Niemoc s∏ów. Sà obrazy, które bolà we w∏asnej pami´ci, nawiedzajàc od czasu
do czasu pod postacià cudzych.
Leibovitz fotografujàca Êmierç ukochanej kobiety. Klatka po klatce zapisujàca
w∏asnà rozpacz i ból. I niemoc zatrzymania. Op∏akujàca za pomocà obrazów. Czy
by∏o to jej przekleƒstwo? Czy przeciwnie, ratunkiem? A jeÊli ratunkiem to przed
czym? Przed rozpadni´ciem si´ na kawa∏ki? Czy to po˝eranie obiektu za pomocà obrazów, by ocaliç samà siebie (Kristeva: 2007)? Czy wspólnà mi∏oÊç? Cokolwiek si´ stanie, cokolwiek si´ sta∏o, te obrazy zostanà. Zastyg∏e szczegó∏y
czyjegoÊ ˝ycia i Êmierci.
Czy fotografia coÊ upami´tnia? Czy utrwala rzeczywistoÊç? Sontag twierdzi∏a, ˝e
jest aktem jej kreowania, ˝e jeÊli ju˝ coÊ odzwierciedla, to stan umys∏u fotografa,
a nie Êwiat przed-stawiony. Zdj´cia Leibovitz to zarówno potwierdzenie jej s∏ów,
jak te˝ zanegowanie. Naga prawda. Ból widoczny w ka˝dym uj´ciu, m´tlik
w g∏owie kobiety, która straci∏a ukochanà. Walka z bólem, która toczy si´ na naszych oczach. Przed oczami nie˝ywe cia∏o. W pami´ci, równie˝ tej fotograficznej, cia∏o ˝ywe. Przejmujàca t´sknota i samotnoÊç.
Martwy Chrystus Holbeina, którego tak opisuje Kristeva: Osamotnienie jako
akt kompozycyjny, który obarcza obraz nadmiernym ci´˝arem melancholii
(Kristeva: 2007). Tu, na tych zdj´ciach osamotnienie op∏akujàcej staje si´ naszà
samotnoÊcià. To nie jest akt kompozycyjny – to ˝ycie, które przemija na naszych
oczach i pami´ç, która b´dzie trwaç wiecznie w fotografii.
Pstryk. To boli. Pstryk. To uÊmierza ból.
Âwiadectwo. Danie Êwiadectwa. Âmierci? ˚yciu? Mi∏oÊci? Wszystkim im naraz?
Jaki˝ Êwiadek by∏by w stanie unieÊç taki trud?
JesteÊmy tymi, którzy przetrwali, ˝ywymi trupami, cia∏ami zmar∏ych w zawieszeniu os∏aniajàcym osobiste Hiroszimy w ∏onie naszego osobistego Êwiata
(Kristeva: 2007, 234). Kristeva piszàc o Marguerite Duras, stawia pytanie o mo˝liwoÊç uleczenia melancholii przez i w zwiàzku z innà kobietà, a dalej opisuje
jednak same nieudane próby odtworzenia tej, jak jà nazywa, macicznej przestrzeni. Inna i to˝sama, druga kobieta jest po˝àdana u Duras jedynie jako partnerka
m´˝czyzny. Jedynie w zniszczeniu, okrucieƒstwie i erotyzacji odbywa si´ przepracowywanie depresji i melancholii… U Duras, z którà Kristeva wydaje si´ zgadzaç, nie ma mo˝liwoÊci satysfakcji w relacji mi´dzy dwiema kobietami. Mo˝na
powiedzieç, ˝e nie ma szansy na mi∏oÊç szcz´Êliwà i spe∏nionà. Tu zresztà nale˝y stwierdziç, ˝e nie ma jej równie˝ w relacji heteroseksualnej. Ró˝nica tkwi
w tym, ˝e ta niemo˝noÊç jest jedynà spo∏ecznie dopuszczalnà i akceptowalnà.
Wydaje si´, ˝e Duras, a za nià Kristeva ods∏aniajà i zarazem cofajà si´ w pó∏ drogi, psychiczne pod∏o˝e wczeÊniejsze od naszego podboju drugiej p∏ci, które – jak
Kristeva pisze – mo˝na by nazwaç niezr´cznie kobiecym homoseksualizmem.
To, co obydwie opisujà, to jednak melancholia heteroseksualna, smutek za tà,
której nigdy nie pozwolono im kochaç (i op∏akiwaç tej straty), za innymi kobietami jako obiektami uczucia. Dlatego Judith Butler pisze, ˝e najprawdziwszà
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homoseksualnà melancholiczkà jest kobieta heteroseksualna. Strata musi byç
pochowana, pozostaç nieuÊwiadomiona, zaÊ w tej krypcie odbiç, to˝samoÊci,
powiàzania, uczucia ulegajà zniszczeniu (jw.). Jak dodaje jednak Kristeva:
spo∏ecznoÊç kobiet nie jest ani nieuchronnie dzika, ani wy∏àcznie destruktywna.
Ze wzgl´du na nietrwa∏oÊç lub niemo˝liwoÊç [brak tu refleksji nad tym dlaczego
tak si´ dzieje? – J.M.] silnych zwiàzków erotycznych, kobiety ustanawiajà aur´
wyobra˝eniowà wspó∏dzia∏ania, która mo˝e okazaç si´ nieco bolesna i z koniecznoÊci pogrà˝ona w ˝a∏obie wobec zanurzenia w narcystycznej p∏ynnoÊci wszystkich obiektów seksualnych, ka˝dego wznios∏ego idea∏u (Kristeva: 2007, 253).
A zatem kobiety sà skazane na ironi´ wspólnoty, powtarza Kristeva za Heglem.
Czy rzeczywiÊcie? I które kobiety?
Jak˝e inny od tej wizji kobiecej wspólnoty jest zwiàzek dwu kobiet wy∏aniajàcy
si´ ze zdj´ç Leibovitz. Tu nie szuka si´ ani uto˝samienia i rozp∏yni´cia jednej
w drugà, ani nie poprzestaje na odkryciu „innej”, a jednak tej samej. Tu ból i melancholia bardziej wià˝à si´ ze spo∏ecznà odmowà rozpoznania i wartoÊci budowanego zwiàzku, gdy trwa i ogromu straty, gdy si´ koƒczy. Niektóre zwiàzki sà
w bolesnej krypcie, bo nie sà dopuszczane do zbiorowej ÊwiadomoÊci czy pami´ci. Sà one zabronione od momentu narodzin, gdy˝ – jak twierdzi Butler – tabu homoseksualizmu poprzedza w naszej kulturze tabu kazirodztwa (Butler: 1997,
2000). ˚a∏oba po nich jest du˝o bardziej skomplikowana, odbywa si´ poza j´zykiem i spo∏ecznym przyzwoleniem. Musi pokonaç przymus milczenia, przeskoczyç barier´ wielkiej ciszy, znaleêç nowy j´zyk…
Co mówi obraz?
Co uwiecznia?
Odchodzenie. Powolne. Na niektórych zdj´ciach Sontag ˝yjàc, jest jakby gdzie
indziej. MyÊlami. Wzrokiem, który boli. Smutnieje. Kurczy si´ w sobie. Cia∏o
zwija do Êrodka. By w koƒcu w ogóle siebie nie przypominaç.
Sontag w przebraniu. Przebranie, które jà przerasta. Smutne przebranie w weso∏y czas karnawa∏u.
W 1976 roku stwierdzono u Sontag raka piersi. Dawano jej pó∏ roku ˝ycia. Walczy∏a i pokona∏a chorob´. W 1998 nastàpi∏ jej nawrót. Leibovitz wzi´∏a urlop
i by∏a przy niej. Uwiecznia∏a etapy choroby, piszàc jej histori´ w obrazach. Tu˝
przed diagnozà robi zdj´cie w ich wspólnym domku w Rhinebeck. Podobno Sontag przeczuwa∏a wtedy, ˝e coÊ jest nie tak. Potem jest przy niej ka˝dego dnia.
Walczy z w∏asnym l´kiem za pomocà obrazów. Uwiecznia. Fotografuje chemioterapi´. Ból. Cz∏owieka w ciele, które boli. Cz∏owieka, którego myÊl jest bezradna wobec bólu. Wypadanie w∏osów i w koƒcu ich obci´cie. Ich odrastanie jak
ponowne zapuszczanie korzeni w ˝yciu, które prawie si´ opuÊci∏o.
Uciekanie Êmierci. Choroba i ból. Cia∏o, które staje si´ tym, czym od zawsze jest.
Tylko i wy∏àcznie cia∏em, które cierpi, cia∏em, które wydala, cia∏em, które toczy
choroba. Które toczy gatunek.
Kolejne kroplówki.
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Wymkni´cie si´ Êmierci. Jej cieƒ na twarzy Sontag. Jej najpi´kniejszy portret.
Krótkie w∏osy, ledwo odrastajàce po chemioterapii. Twarz, która wie. Która by∏a
pod drugiej stronie. Wpatrzona w dal. Jakby jeszcze nie do koƒca mog∏a uwierzyç, ˝e wygra∏a. Smutny wzrok. ÂwiadomoÊç, ˝e w koƒcu przegra?
Sontag trzymajàca na r´kach Sar´ Cameron Leibovitz. Córk´, którà urodzi∏a Leibovitz w 2001 roku i którà wspólnie wychowywa∏y. ˚ycie, które si´ koƒczy
i ˝ycie, które dopiero si´ zaczyna. ˚ycie, które dopiero co wydoby∏o si´ z nicoÊci i ˝ycie, które w t´ nicoÊç odchodzi. Krótki moment, kiedy toczà si´ razem.
˚ycie w obj´ciach Êmierci. Smutek, który umyka wszelkim s∏owom. Jakby
ÊwiadomoÊç, ˝e wszystko zdarza si´ za póêno, ˝e we w∏aÊciwym czasie i miejscu
by∏oby inaczej, lepiej, spokojniej… CoÊ, co powinno cieszyç, drobne cia∏o w ramionach starej kobiety, sprawia, ˝e kuli si´ ona jeszcze bardziej w sobie. Nie wie,
co ma z nim zrobiç. Boi si´ dotknàç, by nie przygnieÊç ci´˝arem baga˝u ˝ycia,
które ju˝ prawie za nià?
Czy mo˝na wiedzieç, nie wiedzàc? Leibovitz w jednym z wywiadów, jakich
udziela∏a cz´sto po opublikowaniu albumu, mówi∏a, ˝e Sontag do ostatniej
chwili walczy∏a. Chcia∏a ˝yç. MyÊla∏a o nie napisanych ksià˝kach, nie odbytych
podró˝ach. Walczy∏a3.
Ból, który zapisuje cia∏o. Cia∏o, które zapami´tuje ból. Wpisany w zmarszczki na
twarzy. W oczach l´k. Uciekanie Êmierci. Spojrzenie, które ju˝ raz si´ zetkn´∏o
ze Êmiercià, nigdy nie b´dzie takie samo.
Na kolejnych zdj´ciach Sontag powoli odchodzi. Jakby ˝egna∏a si´ z ˝yciem.
Melancholijnie wpatrzona w dal na brzegu Sekwany w 2000 roku w Pary˝u,
gdzie Leibovitz kupi∏a im mieszkanie, bo Susan lubi∏a opuszczaç Nowy Jork, by
pisaç (Leibovitz: 2006). Susan w przebraniu misia podczas Sylwestra 2001,
w otoczeniu innych kobiet. Szcz´Êliwa i zm´czona. A mimo to trzymujàca r´k´
na pulsie ˝ycia. Obecna. W kasku na gruzach World Trade Center. W s∏owach.
W pe∏nej pasji krytyce polityki Stanów Zjednoczonych po 11 WrzeÊnia. W ksià˝kach. W 2002 roku wydaje „W Ameryce”, swojà kolejnà powieÊç. Ostatnià.
Grudzieƒ 2003 roku: ponownie w Pary˝u. Patrzy wprost w obiektyw. Rok przed
Êmiercià. W czasie, kiedy podobno si´ rozsta∏y. Zamkni´ta w sobie. Bardziej. Na
nast´pnych zdj´ciach umierajàca. Na naszych oczach. Umiera za ka˝dym razem,
gdy oglàdamy ten album. Âwiadectwo jej umierania. Odfetyszyzowanie Êmierci.
Trzeba dotknàç surowego mi´sa. Trzymaç je w r´ku. Âciskaç. Pozwoliç, by
przedostawa∏o si´ mi´dzy naszymi palcami. I trzeba dotknàç cia∏a zmar∏ego
cz∏owieka (Brach-Czaina: 1998, 161).
Po co? By si´ upewniç, ˝e osoba, która by∏a w tym ciele, odesz∏a? By si´
upewniç, ˝e zosta∏o tylko ono? By si´ przekonaç, ˝e jej ju˝ nie ma? ChwilowoÊç
—
3)

W wywiadzie o wydanej ksià˝ce: Swimming in the Sea of Death (2008) poÊwi´conej ostatnim chwilom Sontag, jej syn David Rieff potwierdza wiar´, z jakà jego matka walczy∏a do ostatniej chwili i jej
pragnienie, by nie znaç prawdy, ˝e nic ju˝ nie mo˝na zrobiç, ˝e to naprawd´ koniec. Jak twierdzi
Rieff, Sontag prosi∏a implicite, by jà ok∏amywaç co do jej stanu zdrowia.
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istnienia. Mi´snoÊç istnienia, o której pisze Brach-Czaina. Mi´snoÊç autentycznoÊci naszego istnienia. Mi´snoÊç nie-istnienia. Równie˝.
Cia∏o wystawione w trumnie. Dotkni´cie lodowatego czo∏a ciep∏ymi ustami.
To cia∏o, które by∏o tà, którà kocha∏a/m. Tak drogie cia∏o. Tak puste.
Kurczenie si´ ˝ycia. Zapadanie w siebie. Powrót do jakiegoÊ stanu sprzed. Coraz
mniej go na zewnàtrz. Cia∏o nie do poznania.
Obna˝enie mi´snoÊci ludzkiej egzystencji. Cz∏owiek sprowadzony do cia∏a. Nieobecny duchem poch∏oni´tym przez ból i Êrodki go uÊmierzajàce. We Ênie, który
przynosi wytchnienie. Krótkie momenty, kiedy ból przechodzi i kiedy chce si´
˝yç. Jeszcze. Ponownie. I momenty, kiedy odda∏oby si´ wszystko, by ˝ycie ju˝
tak nie bola∏o.
Czasem trudno uciec tej przekl´tej dychotomii. Krzyk, gdzie jest ta, której tu
nie ma.
Trzeba dotknàç zmar∏ego cia∏a. Trzymaç je w r´kach. Wówczas Êwiat mo˝e
b∏ysnàç przed nami na chwil´. A có˝ dopiero, gdy pomyÊlimy o przekraczaniu
mi´snoÊci, która przecie˝ niewiele ogarnia (jw., 183). Ten fragment, ostatni
w „Szczelinach istnienia”, Jolanta Brach-Czaina poprzedza opisem sekcji zw∏ok,
a w∏aÊciwie ich „porzàdkowania” po sekcji. Cia∏o jest tu materia∏em. Pozbawiona cienia emocji relacja. Dotyk zmar∏ego cia∏a jak dotyk mi´sa? A jednak to coÊ
wi´cej i mniej zarazem. Tego, kogo dotykamy w tym ludzkim mi´sie, ju˝ nie ma.
A jednak trup to coÊ wi´cej ni˝ mi´so. Przynajmniej dla tych, którzy byli z nim
zwiàzani. Spokrewnieni. Którzy kochali i pragn´li. Którzy utracili i nie mogà sobie z tà stratà poradziç. Dotkni´cie zmar∏ego cia∏a nie pomaga. Wiem o tym. Czy
pomaga jego fotografowanie?
Wed∏ug Kristevej, Holbein trywializuje Êmierç. Ucieka wszelkim zabiegom
uwznioÊlajàcym. Mówi, oto jak si´ umiera. W ciele.
IntymnoÊç ich ˝ycia, do którego nas dopuszcza Leibovitz. Zaufanie. Album nazwany jej ˝yciem, móg∏ przecie˝ pewne szczegó∏y pomijaç. ˚ycie mo˝na upi´kszaç. Obrazy temu s∏u˝à doskonale. Zdj´cia Leibovitz nie trywializujà Êmierci,
one trywializujà ˝ycie. Sprowadzajàc je do szczegó∏u. Leibovitz mówi, oto jak
˝y∏yÊmy. Oto jak umrzemy. Pozostanie po nas kilka ksià˝ek/albumów, kamienie,
które zbiera∏yÊmy, par´ rozproszonych uwag. I pami´ç. Zawsze czyjaÊ.
Leibovitz, jak wyznaje we „Wst´pie”, zmusi∏a si´ do fotografowania ostatnich
dni Sontag. Pracowa∏a w transie. Nieprzerwanie. Uciekajàc od rozpaczy, a mo˝e
rozpaczajàc w jedyny dost´pny dla siebie sposób poprzez obrazy, uwiecznianie
rzeczywistoÊci, która umyka temu uwiecznieniu. Praca nad albumem by∏a dla
niej procesem odprawiania ˝a∏oby. Edytowa∏a go wspólnie z nià, z myÊlà o niej.
Bezustannie. Ostatnia wspólna praca. Rozmowa z ukochanà, której nie ma.
Pomi´dzy ˝yciem obrazów a Êmiercià ˝ycia.
Duch Sontag jest w ka˝dym szczególe. Od pierwszego zdj´cia Sontag w Petrze
w 1994 roku do ostatniego, spojrzenia jakby z oddali, z ich wspólnych podró˝y:
do Wenecji i Neapolu. A potem ju˝ tylko krajobrazy. Zamglony fragment Monu-
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ment Velley. Melancholijne. Naznaczone brakiem. Tak jak pierwsze obecnoÊcià,
o której ju˝ wiemy, ˝e przemin´∏a.
W wypadku smutku ubogi i pusty staje si´ ca∏y Êwiat, w wypadku melancholii
samo Ja (Freud: 1991, 297). Âwiat pozosta∏ taki, jakim by∏ od zawsze. Pot´˝ny.
Pi´kny. Odwieczny. Nic si´ nie zmieni∏o. A jednak zmieni∏o si´ wszystko.
Magia fotografii. Konstrukcja à rebours. Po Êmierci ˝ycie. W obrazach. Wspomnieniach.
Czy to si´ nazywa ocalenie od zapomnienia? Czy ˝yjemy tak d∏ugo dopóki pami´tajà o nas inni?
Ka˝da fotografia to „memento mori”, napisa∏a Sontag. Uwiecznianie nietrwa∏oÊci. Oglàdanie rzeczywistoÊci, której ju˝ nie ma. Która znika w momencie
uwiecznienia, a mo˝e zaw∏aszczenia przez ten jeden wybrany kadr. A póêniej to
jedno spojrzenie ma Êwiadczyç o ca∏oÊci, której nie sposób ujàç. S∏owami. Obrazami. Liczy si´ to, czego nie ma. Brak. Brak, który boli.
Tradycja zdj´ç post mortem, w którà wpisuje si´ Leibovitz. Najintymniejsze
momenty uwiecznione na fotografii. Czy nie jest to obna˝enie esencji fotografii?
JeÊli ka˝da fotografia to memento mori, to czym jest fotografia Êmierci? Umar∏e
cia∏o i to, które ˝yje w zastyg∏ej nie-rzeczywistoÊci. W pozie. U∏o˝one nie przez
siebie, ale innych. Ubrane w przywieziony i troskliwie wybrany strój. Wystawione na pokazach. Lodowate.
Jak powiedzia∏a Leibovitz w jednym z rozlicznych wywiadów po wydaniu albumu, fotografowanie to sposób na pokazanie mi∏oÊci. Ju˝ nie osobie, której nie
ma. To nie jest deklaracja, której potrzebowa∏y. To deklaracja/Êwiadectwo mi∏oÊci dane Êwiatu.
Ju˝ bez (auto)cenzury. Bez chronienia prywatnoÊci, o co tak bardzo dba∏a Sontag, która ponoç nigdy nie udzieli∏a wywiadu ˝adnej gejowskiej czy lesbijskiej
gazecie, a o swojej relacji mówi∏a równie˝ niewiele. Mimo to publikacja zdj´ç
umierajàcej Sontag wywo∏a∏a oburzenie. Niektórzy uznali, ˝e to naruszenie
prywatnoÊci, przekroczenie cienkiej linii dzielàcej nas od tego, czego nie nale˝y obna˝aç. Leibovitz te˝ si´ waha∏a, a jednak w swojej pracy ˝a∏oby (Leibovitz: 2006) uzna∏a, ˝e konieczne jest i to odkrycie. TrudnoÊç, z jakà robi∏a te
zdj´cia, koresponduje z trudnoÊcià decyzji o ich umieszczeniu w albumie. Wydaje si´ jednak, ˝e to naruszenie intymnoÊci i prywatnoÊci by∏o konieczne, gdy˝
w gr´ nie wchodzi∏o ju˝ coÊ, co istnieje, ale coÊ, z czego utratà Leibovitz stara
si´ pogodziç: przesz∏am przez wszystko, emocjonalnie i mentalnie i jestem
z tym pogodzona. Ta ksià˝ka to ja (Leibovitz: 2006). Je˝eli wi´c mówimy
o naruszeniu prywatnoÊci, o obna˝eniu, to musimy w tym wszystkim umieÊciç
samà jej autork´, która ods∏ania si´ do koƒca, nie pozostawiajàc ˝adnych niedopowiedzeƒ.
Ju˝ nie mo˝na, nie po ukazaniu si´ tego albumu, zignorowaç faktu ich wspólnego ˝ycia. Choç wcià˝ opisuje si´ je zawoalowanym j´zykiem. Na przyk∏ad
w „Newsweeku” (2.10.2006) w artykule poÊwi´conym albumowi napisano: co
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mo˝e jest najbardziej kontrowersyjnym aspektem ksià˝ki Leibovitz to intymne
zdj´cia z jej relacji z Sontag i szczególnie bolesne zdj´cia pisarki ci´˝ko chorej
na raka. Sama Leibovitz, gdy by∏y razem, zwykle u˝ywa∏a okreÊleƒ „towarzyszka/companion” bàdê „przyjació∏ka”. We wst´pie do albumu pisze Susan, która
by∏a ze mnà przez te wszystkie lata (Leibovitz: 2006). Czy musi mówiç wi´cej,
gdy ka˝de s∏owo o tym wspólnym ˝yciu, wspólnych podró˝ach, ka˝de zdj´cie
jest przepe∏nione mi∏oÊcià?
Brak j´zyka. Walka z tym brakiem. Mylà si´ Ci, którzy oskar˝ali zarówno Sontag jak i Leibovitz o ˝ycie w ukryciu4. One po prostu stara∏y si´ ˝yç wspólnie i nic
ich nie obchodzi∏ Êwiat zewn´trzny, choç ten tak bardzo interesowa∏ si´ nimi. Czy
mo˝na ˝yç w ukryciu wynajmujàc wspólne pokoje z jednym ∏ó˝kiem? Podró˝ujàc wsz´dzie razem? Mo˝na jednak nie chcieç mówiç o swoim ˝yciu prywatnym,
chroniç je przed inwazjà wsz´dobylskich i wszechciekawskich, upraszczajàcych
i trywializujàcych wszystko mediów. Ochrona w∏asnej prywatnoÊci wcale nie
oznacza braku odwagi. Szczególnie gdy g∏oÊno podejmuje si´ tematy kontrowersyjne, jak AIDS. Zatem prze∏amywanie milczenia. I jednoczeÊnie odmowa mówienia wszystkiego, jeÊli chodzi o w∏asne ˝ycie. Byç mo˝e równie˝ dlatego, by
chroniç t´ drugà osob´. Przed wyrokiem bez sàdu. Przed moralnym pot´pieniem
lub liberalnà tolerancjà, tà cz´sto najbardziej zawoalowanà formà niech´ci. I jeszcze brak s∏ów, które mog∏yby zostaç u˝yte. CoÊ takiego nie mo˝e istnieç5, a jeÊli
nie istnieje, to jak o tym mówiç?
Jakich s∏ów u˝yç na okreÊlenie relacji dwóch kobiet, które by∏y razem 15 lat,
wspólnie wychowywa∏y dziecko, urodzone przez Leibovitz w 2001 roku, wspólnie podró˝owa∏y, ale te˝ nigdy nie zamieszka∏y razem, choç okna ich mieszkaƒ
w Nowym Jorku wychodzi∏y sobie naprzeciw? To ju˝ nie jest mi∏oÊç, która nie
Êmie wymówiç swojego imienia (Wilde: 1992, 218), nie po Stonewall, nie po
tym, gdy zwiàzki jednop∏ciowe zalegalizowano w wi´kszoÊci krajów Europy.
Mimo tego rozpoznania j´zyk jest wcià˝ oporny. Nie ma okreÊleƒ. Ucieka si´ do
zawoalowanej formy, bo powiedzenie wprost nie przesz∏oby przez pióro/gard∏o.
Tylko w jednym przeczytanym przeze mnie tekÊcie napisanym po Êmierci Sontag, zamieszczonym w gejowskiej prasie, odnalaz∏am rozpoznanie, które by∏oby
i pojawia∏oby si´ we wszystkich tekstach, gdyby tylko dotyczy∏o par heteroseksualnych: opuÊci∏a nie tylko swojà ˝yciowà partnerk´ Anne Leibovitz, ale te˝
Sar´ Cameron Leibovitz, dziecko, które wspólnie wychowywa∏y od 2001 roku.
Ten album przypomina prac´ archeologa nie tylko przy przekopywaniu si´ przez
stosy zdj´ç, ale te˝ w odnajdywaniu ukrytego sposobu komunikacji. Jest jakimÊ
obrazowym ekwiwalentem poszukiwaƒ wspólnego j´zyka, j´zyka, który zdolny
by∏by uchwyciç t´ realnoÊç i oczywistoÊç, o którym pisze Adrienne Rich
w „Twenty One Love Poems” w ten oto sposób:
Lecz w ka˝dej kronice Êwiata który dzielimy
Mog∏oby zostaç zapisane z nowym znaczeniem
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˚e by∏yÊmy kochankami tej samej p∏ci
kobietami tego samego pokolenia.
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(Rich: 1993, 82)

Czy rzeczywiÊcie mog∏oby? Gdy patrz´ na te zdj´cia, z trudem przychodzi mi si´
pogodziç z faktem tego nierozpoznania, z mniej lub bardziej Êwiadomym pomijaniem. Jak powiedzieç, by nie powiedzieç? Przyk∏ady tego znajduj´ ustawicznie.
Po∏àczone z brakiem j´zyka we wspólnym celu – wzmocnienia wielkiej ciszy.
Gdy patrz´ na te zdj´cia, widz´ rodzin´. Nie tylko t´ z krwi i koÊci. T´ z wyboru. Z mi∏oÊci. Zdj´cie Sontag z sali porodowej ze wzruszeniem wr´czajàcà ma∏à
Sar´ Annie. W jej spojrzeniu, choç po∏owa twarzy jest przykryta lekarskà maskà,
jest mi∏oÊç, oddanie i duma. I poczucie wspólnej odpowiedzialnoÊci za dziecko,
które w∏aÊnie przysz∏o na Êwiat.
Zastanawiam si´, jak mo˝na nie zauwa˝yç tego spojrzenia? Jak mo˝na nie zauwa˝yç obecnoÊci Sontag w ˝yciu Anny i Sary? Zdj´cia na pla˝y, na której Sontag bawi si´ z Sarà, nape∏niajàc jej kube∏ek piaskiem. Ma∏a Sara z Sontag idàce
po pla˝y, zaufanie i oddanie widoczne w trzymaniu za r´k´. Ma∏a d∏oƒ w tej
wi´kszej. Kim by∏a Sontag dla Sary? Mo˝na uciec od tego pytania. Mo˝na go nigdy nie postawiç. To najcz´Êciej wybierane rozwiàzanie, Tylko ˝e jest to tak˝e
rozwiàzanie najbardziej bolesne dla tych, których dotyczy, dla tych których owo
nienazwanie boli, których eliminuje z progu zrozumia∏oÊci i istotnoÊci. Co jest
nazwane wzmacnia si´, to co nienazwane zmierza ku nieistnieniu.
Czy to mo˝liwe, ˝e przeciwieƒstwem „zapomnienia” jest nie „pami´tanie”,
lecz sprawiedliwoÊç? (Yosef Hayim Yerushalmi)6. Rozpoznanie wagi, jakà stanowi dla nas osoba, z którà dzielimy ˝ycie, mo˝e byç mniej istotne w momencie, gdy to ˝ycie trwa. Mo˝na wtedy stworzyç sobie bezpiecznà przystaƒ, odnajdywaç nawzajem we w∏asnych ramionach zrozumienie i mi∏oÊç. Wspólnie
nazywaç najbardziej intymne zakamarki cia∏a. Szeptaç s∏owa mi∏oÊci i oddania
wbrew spo∏ecznej ignorancji. W momencie utraty, owo nierozpoznanie powraca (b)rakiem. Jak mówiç o utracie, skoro w j´zyku nie ma okreÊlenia na tego,
kogo straci∏yÊmy? Jak walczyç ze spo∏ecznà ignorancjà bólu? Jak powiedzieç,
by byç s∏yszanà? Jak uwidoczniç i upami´tniç w∏asnà strat´? Jak walczyç o sprawiedliwoÊç?
Genealogia. Nazywanie wbrew wszystkiemu i wszystkim. Wypisywanie ˝alu.
Wype∏nianie pó∏ek z odwiecznie nie napisanymi ksià˝kami (Rich 1993). Powoli.
Tego nie da si´ zrobiç z dnia na dzieƒ.
—
4)

5)

6)

To oczywiÊcie zarzuca∏y im te gejowskie pisma, jakby brak oficjalnego coming out’u Êwiadczy∏
o ˝yciu w ukryciu. Oficjalny oznacza tu zresztà coming out w okreÊlony sposób i w okreÊlonych mediach.
To stwierdzenie wyg∏osi∏a królowa Wiktoria do swego ministra, który wystàpi∏ do niej z propozycjà
wprowadzenia sankcji zakazujàcej stosunków mi´dzy kobietami.
Te s∏owa Lisa Appignanesi umieÊci∏a jako motto w swojej autobiograficznej ksià˝ce ˚egnajàc
umar∏ych. Pami´tnik rodzinny (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007), w której opowiada losy
swoje i swojej rodziny, czas Holocaustu i II wojny Êwiatowej, emigracji do Kanady, walczàc z niepami´cià, usi∏ujàc wype∏niç luk´, wyrw´ w pami´ci o tych, którzy odeszli. Z Polski, od nas.
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Dwie pozosta∏e córki Leibovitz, urodzone po Êmierci Sontag i po Êmierci ojca
Leibovitz, który odszed∏ zaledwie par´ miesi´cy póêniej, nazwa∏a Susan i Samuelle. I tak oto przesz∏oÊç zostaje wpisana w przysz∏oÊç. Cokolwiek si´ stanie
TO JEST.
Fotografowanie ˝ycia po Êmierci. Co zostaje? Kamienie, które zbiera∏a. Muszle,
które kolekcjonowa∏a. Papiery, które zapisa∏a. Widok z okna, przy którym sta∏a.
Pami´ç szczegó∏u. Fotografowanie pustki po czyimÊ ˝yciu. Wyrwy we w∏asnym.
Gdy patrz´ na zdj´cia, które Leibovitz robi∏a w ciàgu ca∏ego ich wspólnego ˝ycia, uderza mnie ich intymnoÊç. Kochajàce oko aparatu fotograficznego. Te zdj´cia mog∏a zrobiç osoba, która kocha∏a. Bardzo. Osobie, która odwzajemnia∏a t´
mi∏oÊç.
Ods∏anianie. Zaufanie. Otwarcie. Dopuszczenie/przepuszczenie przez w∏asny
wstyd. NaturalnoÊç wspólnego bycia. RadoÊç z ka˝dej chwili. Zdj´cie nagiej
Sontag po mastektomii, lekko przys∏aniajàcej miejsce po. Zawstydzona. Za˝enowana. W poczuciu straty. Tu fotografia jawi si´ jako komplement, tak jà zresztà
opisuje sama Leibovitz. Jest zatem wyrazem mi∏oÊci. O poranku we wspólnym
pokoju hotelowym. W lustrze odbijajà si´ z∏àczone ∏ó˝ka. Nago i w ubraniu.
W zm´czeniu i szcz´Êciu. W podró˝y i w domu. Pami´tnik rodzinny.
Spojrzenie kamery jak spojrzenie kochanki. Intensywne. Otwarte. Wydobywajàce na wierzch wewn´trzne pi´kno. IntensywnoÊç wymiany spojrzeƒ. Oto mi∏oÊç
w obiektywie. Zapisana. Utrwalona. Na jakieÊ zawsze.
A gdzie jest fotografka? Widzimy Êwiat jej oczami. Ale te˝ widzimy jà sfotografowanà przez Sontag. Wymiana uj´ç jak wymiana mi∏osnych spojrzeƒ. Poznajemy
te˝ osoby jej bliskie. Licznà rodzin´. Rodziców, braci i siostry. Towarzyszymy
ich narodzinom i Êmierci. Jest w tym albumie ciàg∏oÊç pokoleƒ. Ca∏oÊç dedykowa∏a swoim trzem córkom: Sarah, Susan i Samuelle. Pokrewieƒstwo, wi´zy krwi
i mi∏oÊç, która jest zawsze wyborem. Jedne obok drugich. Oto ˝ycie, zdaje si´
mówiç Leibovitz. Umieszczajàc w jednym porzàdku rodzin´ z krwi i rodzin´
z wyboru, zrównuje je, pokazuje wartoÊç ka˝dej z nich, odmiennà i jednoczeÊnie
gdzieÊ wspólnà, wychylonà ku innym w ludzkim geÊcie wspierania, mi∏oÊci, czu∏oÊci. W pragnieniu bliskoÊci, intymnoÊci i dzielenia si´ tym, co nas spotyka.
W trosce, zaufaniu, na dobre i z∏e.
Ten album to ˝egnanie si´. Powolne. Byç mo˝e takie, które nigdy si´ nie skoƒczy. Cokolwiek robimy, gdziekolwiek pójdziemy, niesiemy w sobie strat´.
Tego lata przenios∏am materia∏ do tej ksià˝ki do Rhinebeck i stworzy∏am
warsztat w stodole. Rosanne Cash da∏a mi swój najnowszy jeszcze nie wydany
album na CD, „Black Cadillac”, który napisa∏a po tym, jak zarówno jej rodzice jak te˝ macocha zmarli. Chodzi∏am do stodo∏y ka˝dego ranka, puszcza∏am
bardzo g∏oÊno ten album i p∏aka∏am przez dziesi´ç minut a potem zaczyna∏am
prac´, edytowanie zdj´ç. P∏aka∏am przez miesiàc. Nie zdawa∏am sobie sprawy,
jak bardzo praca nad tà ksià˝ka przeprowadzi∏a mnie przez proces ˝a∏oby. To jest
najbli˝sza rzecz temu, jaka jestem i jakà kiedykolwiek zrobi∏am (Leibovitz: 2006).
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Nie by∏a przy Sontag, gdy umiera∏a. Polecia∏a do chorego ojca, który zmar∏ szeÊç
tygodni póêniej. Czy ˝a∏owa∏a? Czy sobie wybaczy∏a? Czy mo˝na sobie wybaczyç coÊ, czego nie mo˝na naprawiç? Ju˝ nigdy.
Kristeva pisze, ˝e dzie∏o sztuki jest wybaczeniem. ˚e mo˝e byç. Czy tym samym,
tym albumem, Leibovitz sobie wybacza? I co? ˚e nie by∏o jej w tym momencie?
We wszystkich momentach, w których by∏a potrzebna? Czy wybacza sobie rzeczy, których ˝a∏uje, ˝e nie zrobi∏a, nie powiedzia∏a, nie zdà˝y∏a? Czy w ogóle da
si´ wybaczyç? I czy w∏asne ˝ycie mo˝na uczyniç dzie∏em sztuki?
Gdy Susan zmar∏a, Leibovitz zacz´∏a goràczkowo szukaç jej zdj´ç, które mia∏y
tworzyç niewielki album dla ludzi, którzy przyjdà na uroczystoÊç po˝egnalnà.
Podobno Sontag zawsze narzeka∏a, ˝e robi im za ma∏o zdj´ç. Nagle okaza∏o si´,
˝e ma ich ca∏kiem du˝o. I ˝e fotografie nabierajà innego znaczenia po czyjejÊ
Êmierci (Leibovitz: 2006).
Ich podró˝e. Album otwiera zdj´cie Sontag w Petrze, którà bardzo chcia∏a zobaczyç. Leibovitz postawi∏a wi´c warunek wydawnictwu, które wysy∏a∏o jà do Jordanii w zupe∏nie innym celu. Zdj´cie z Petry to tylko zarys Sontag. Ma∏a postaç
pomi´dzy ogromnymi skalnymi fasadami. Wtedy Leibovitz, jak wyjaÊnia, chcia∏a uchwyciç skal´. Ale umieszczajàc je w albumie zauwa˝a: teraz myÊl´, ˝e [to
zdj´cie] oddaje to, jak bardzo Êwiat pociàga∏ Susan. By∏a tak bardzo ciekawa,
z takim olbrzymim apetytem na doÊwiadczenia i pragnieniem przygody. […]
Kocha∏a sztuk´, architektur´, histori´, podró˝owanie, niespodzianki. Fotografia streszcza to wszystko dla mnie. Odkrywanie. Wiedzia∏a tak wiele, ale zawsze
chcia∏a dowiedzieç si´ czegoÊ, czego wczeÊniej nie wiedzia∏a. I gdy mia∏o si´
szcz´Êcie, by∏o si´ z nià, gdy to si´ zdarza∏o. W retrospekcji fotografia dotyczy
tak˝e ma∏oÊci indywidualnego ˝ycia. A poniewa˝ fasada jest pokryta symbolami pogrzebowymi i poniewa˝ prawdopodobnie by∏a u˝ywana jako grobowiec
albo mauzoleum, obraz przywodzi tematy Êmierci i rozpaczy, które obejmuje ta
ksià˝ka (Leibovitz: 2006).
Sontag powiedzia∏a w jakimÊ wywiadzie, których pod koniec ˝ycia prawie nie
udziela∏a: Tak, kocha∏am m´˝czyzn i kobiety, ale to tylko i wy∏àcznie moja
sprawa. Nikt nie jest w stanie oceniaç czyichÊ uczuç. Co mówi ta wypowiedê?
Wyprzedza ocen´. Jest jej Êwiadoma. Pragnie chroniç prywatnoÊç, bo wystawienie jej na widok publiczny boli? Ocena boli. Relacje z kobietami obecne
w milczeniu o nich. Wzmacnianie „wielkiej ciszy”, wpisywanie si´ w nià i jej
prze∏amywanie? Ocalenie Rzeczy wymaga poÊwi´ceƒ. Po twarzy przebiega cieƒ.
Ich relacja znana tym, którzy wiedzà. Co po niej pozostanie?
Niedawno na jakiejÊ konferencji mia∏am przyjemnoÊç komentowaç esej dotyczàcy powieÊci Heleny Sinervo o ˝yciu Eeva-Liisa Manner pod tytu∏em „In the
House of the Poet”. Sivervo zdoby∏a najbardziej presti˝owà fiƒskà nagrod´
w dziedzinie literatury w 2004 roku. Eeva-Liisa Manner, ikona poezji narodowej
Finlandii, która zmar∏a w 1995 roku, utrzymywa∏a w swoim ˝yciu liczne relacje
z kobietami, co w tej ksià˝ce po raz pierwszy zosta∏o ujawnione. Powiedziano
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g∏oÊno i wyraênie coÊ, co od zawsze by∏o wiadome. Esej dotyczy∏ recepcji tej
ksià˝ki i analizowa∏ jà pod kàtem kulturowej re-produkcji publicznych barier
i przemilczeƒ dotyczàcych homoseksualizmu twórców, które, tym sposobem,
podtrzymujà iluzj´ heteronormatywnoÊci kanonu. Podejmowa∏ zatem temat tego,
co przedostaje si´ do potocznej wiedzy, a co wiedzà tylko nieliczni. Ksià˝ka Sinervo obna˝y∏a spo∏ecznà, a mo˝e lepiej intelektualnà, hipokryzj´. Ale paradoksalnie, w jej recenzjach kwestia relacji g∏ównej bohaterki z kobietami by∏a przemilczana lub pisano o niej zawoalowanym j´zykiem pe∏nym eufemizmów. Tak
by zrozumieli tylko nieliczni, a reszta spo∏eczeƒstwa nadal ˝y∏a w b∏ogiej nieÊwiadomoÊci TYCH rzeczy. Sinervo ukazuje, ˝e kanon narodowej literatury,
w tym wypadku fiƒskiej, ma i zawsze mia∏ queerowe oblicze, ale jest to oblicze,
które zawsze by∏o cenzurowane, przemilczane, zamykane w szafie z innymi trupami. Co gorsza, w powy˝ej opisanym przypadku powo∏ywano si´ na ochron´
prywatnoÊci bliskich poetki, którzy jeszcze ˝yjà i którzy zapewne zrobià wszystko, co w ich mocy, by niewygodna prawda nie wysz∏a na jaw7. Wi´c nawet jeÊli
b´dà jakieÊ listy, spalà je, dzienniki ocenzurujà lub pozwolà na ich pe∏nà publikacj´ dopiero wówczas, gdy wszyscy zainteresowani wymrà (tak zrobiono u nas
z dziennikami Dàbrowskiej), choç zapewne ÊwiadomoÊç spo∏ecznej anatemy
skutecznie zniech´ca∏a równie˝ ich homoseksualnych twórców do pisania/mówienia wprost. Bez owijania w bawe∏n´.
Cenzura. Prywatna i publiczna. Obydwie si´ wzmacniajàce. Brak j´zyka, który
móg∏by s∏u˝yç prze∏amaniu milczenia. Tam, gdzie s∏owa zawodzà, pomocne sà
obrazy. Nie tylko wspólnego ˝ycia. Portrety robione w intymnoÊci wspólnej przestrzeni, oko kamery czu∏e jak oko kochanki. Spojrzenie w oczy. ZapoÊredniczone. Poczucie, ˝e wkraczamy w t´ intymnoÊç w momencie, gdy otwieramy album.
Delikatnie przewracamy jego strony, w l´ku, by jej nie naruszyç. NieobecnoÊç
w s∏owach, bo na pró˝no szukaç w ksià˝kach Sontag Êladów tej relacji i obecnoÊç
w obrazach. Jedyny byç mo˝e dowód mi∏oÊci Dul´bianki do Konopnickiej to jej
portrety, choç zapewne ˝yjàc przez tyle lat razem pisa∏y do siebie, to jednak nie
pozosta∏y po nich ˝adne listy. Dowód troski potomnych? Przy braku s∏ów bardziej wymowny staje si´ obraz. Jest coÊ specyficznego w sposobie portretowania,
gdy si´ kocha.
Fragment wywiadu przeprowadzonego podczas wystawy Leibovitz w CSW
w Warszawie, który pora˝a niewra˝liwoÊcià, dotyka brakiem wyczucia i zwyk∏ej
ludzkiej przyzwoitoÊci:
– To pytanie bardzo osobiste. Mo˝e Pani nie odpowiadaç… O ile wiem, ˝yje Pani
samotnie, nie ma Pani rodziny, m´˝a, dzieci… Czy to pomaga artyÊcie, czy nie?
– MyÊl´, ˝e to du˝e poÊwi´cenie. To klasyczna historia o tym, ˝e czas biegnie
szybciej, ni˝ nam si´ wydaje. Praca to jedno, pewnie b´d´ tego ˝a∏owaç, ale nie
jest chyba za póêno. Praca jest jak dziecko, ju˝ to kiedyÊ mówi∏am, musi byç
ciàgle karmione i nie mo˝na zajmowaç si´ niczym innym, naprawd´ nie mo˝na.
Na szcz´Êcie mam grono przyjació∏, ale czuj´, ˝e wszystko dzieje si´ z powodu
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pracy, aby nap´dzaç prac´. Pochodz´ z du˝ej rodziny, która bardzo mnie wspiera, mam pi´cioro braci i sióstr, oni majà dzieci, moi rodzice ciàgle ˝yjà. Mam
wiele szcz´Êcia pod tym wzgl´dem. Ale nie ma wàtpliwoÊci, co do tego, ˝e…
czas p∏ynie bardzo szybko… (˚ycie jest takie dziwne, „Fototapeta” 19.01.1998,
z Anne Leiboivitz rozmawia Anna Beata Bohdziewicz).
Jak mog∏a si´ czuç Leibovitz, odpowiadajàc na pytanie, ˝e nie ma rodziny?
WczeÊniej w tym samym wywiadzie mówi o Sontag, o jej reakcji na najmniejsze
zdj´cie umieszczone na wystawie, przedstawiajàce nagà ukrzy˝owanà kobiet´,
której brat umar∏ na AIDS, a ona w wielu swoich performancach sta∏a i krzycza∏a przez godzin´. Komentujàc przywo∏ywane spostrze˝enie, Leibovitz wspomina: Susan [Sontag] zawsze na mnie krzyczy, dlaczego ono jest takie ma∏e. Chc´,
˝eby to zdj´cie by∏o ma∏e poniewa˝ przypomina mi to obrazki z Jezusem, które
ludzie majà w domach przy ∏ó˝ku. Diamanda Galas jest artystkà performansu.
Bardzo demonicznà i bardzo kontrowersyjnà (jw.).
IntymnoÊç tego stwierdzenia. I brak jego odczytania. Mo˝e czasem jedynie krzyk
jest czytelny?
Z pytania o rodzin´ wynika, ˝e tworzà jà jedynie mà˝ i dzieci. Nie ma Pani rodziny brzmi jak wyrok. Wymaga obrony. I Leibovitz si´ broni przypominajàc
o pokrewieƒstwie, wi´zach krwi, ˝e rzadko jest si´ samemu, bo wszyscy mamy
rodziców, braci i siostry. Ale ju˝ nie wraca do intymnego mówienia o Susan.
Wie, ˝e nie ma to najmniejszego sensu.
Przypomina to scen´ z filmu „Gdyby Êciany mog∏y mówiç 2”, rozczarowanie
i smutek na twarzy Vanessy Redgrave, gdy kobieta, z którà rozmawia i której komunikuje, ˝e w∏aÊnie straci∏a przyjació∏k´, pyta jà, czy ma m´˝a, a jej negatywnà odpowiedê kwituje: Ma Pani szcz´Êcie, przynajmniej nie straci Pani nikogo
bliskiego…
Album Leibovitz, byç mo˝e nieÊwiadomie, jest krzykiem protestu przeciwko
zbiorowej zmowie milczenia. Przeciwko spo∏ecznej ignorancji. Przeciwko moralnej ocenie. Przeciwko hipokryzji. Umieszcza to, co wykluczone w centrum.
Sontag jest w nim obecna nawet wtedy, gdy na zdj´ciach jej nie ma. Jej obecnoÊcià jest przesiàkni´te ka˝de zdj´cie, bo powsta∏o, gdy by∏y razem, bo razem je
oglàda∏y, bo je komentowa∏a. Równie˝ dlatego, ˝e praca nad albumem to praca
˝a∏oby po jej Êmierci. To zamyÊlenie nad pustkà, która powstaje w przestrzeni
wokó∏, gdy ta, którà si´ kocha∏o, odesz∏a. NieobecnoÊç, która boli. Gdzie ka˝dy
kszta∏t, ka˝da rzecz, ka˝dy widok przypomina o stracie. Dom, który kupi∏a
i w którym zamieszka∏y. Widok na rzek´ Hudson. Kamienie, które Sontag kolek—
7)

Co ciekawe w przywo∏ywanym wywiadzie syn Sontag nie chce mówiç o albumie Leibovitz, podobno
nie mówi o niej te˝ w swojej ksià˝ce Swimming in the Sea od Death, poÊwi´cajàc jej jedno zdanie
i nazywajàc jej ksià˝k´ „karnawa∏owymi obrazami celebrujàcymi Êmierç”. Sam og∏asza si´ stra˝nikiem pami´ci i dyskrecji i oznajmia, ˝e gdyby prawa do dzienników matki by∏y w jego r´kach nigdy
nie ujrza∏yby Êwiat∏a dziennego, a ju˝ na pewno nie za jego ˝ycia. Byç mo˝e dlatego przezorna Sontag przekaza∏a je na d∏ugo przed Êmiercià UCLA, zdecydowa∏a, ˝e b´dà w∏asnoÊcià publicznà.
A skoro tak, to Rieff zdecydowa∏ si´, ˝e b´dzie je redagowa∏.
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cjonowa∏a. Ta pustka, która pozosta∏a, uwieczniona na zdj´ciach. Zwielokrotnienie bólu w odbitkach. Inny sens fotografii.
Upolitycznienie melancholii. Postulat Butler z „Antigona’s Clair”: dopóki ˝a∏oba pozostaje niemo˝liwa do wypowiedzenia, dopóty wÊciek∏oÊç wywo∏ana utratà mo˝e si´ wzmagaç, poniewa˝ pozostaje nieujawniona (2000, 50). Stanowi
podskórny nurt, boli tych, których dotyczy. Niewypowiedziana wypisuje si´
smutkiem na twarzach, niezauwa˝ona sàczy si´ kropla po kropli. Zbiera w jakimÊ
podziemnym zbiorniku gotowa eksplodowaç, gdy nadejdzie ku temu odpowiedni moment.
Leibovitz nie godzi si´ na przymus milczenia. Nie godzi si´ na przymus wpisywania w spo∏eczny konwenans. Mówi „nie” temu, co wypada i czego nie wypada. Protestuje przeciwko udaremnianemu i zakazywanemu przez kultur´ procesowi ˝a∏oby (Butler: 2000, 51). Jej przepracowanie straty jest otwarte, odbywa si´
na naszych oczach. Jest polityczne, bo unaocznia to, co wykluczone. I paradoksalnie, byç mo˝e w tym cierpieniu, któremu daje wyraz jest szansa na zrozumienie? Bo inni cierpià podobnie. Bo ˝al, ˝a∏oba, melancholia nie majà p∏ci ani
orientacji. Bo w cierpieniu Innej/go mo˝na czasem przejrzeç si´ jak w lustrze.
I wtedy mo˝na poczuç si´ jak Inna/y.
Sontag zmar∏a 28 grudnia 2004 roku na bia∏aczk´. Pochowano jà w Pary˝u zgodnie z jej ˝yczeniem. Zostawi∏a pogrà˝onà w smutku i ˝a∏obie rodzin´: t´ z krwi
i t´ z wyboru. Syna Davida. Rodzeƒstwo. Swojà wieloletnià partnerk´ Annie
Leibovitz i ich wspólnà córk´, Sar´ Cameron.
Tak trzeba. Tak. Ô
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