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Wprowadzenie

„Film etnograficzny jest wyjątkową dziedziną. Nie znam żadnej
innej, która byłaby ludziom tak bliska i [jednocześnie] w sprawie
której różniliby się tak zawzięcie.”
Karl Heider
„W czasie gdy antropologia dojrzewała jako nauka, badania etnograficzne uzależniły się od słów, słów, i jeszcze raz słów.”
Margaret Mead
„Tym, co mnie motywowało do dalszej pracy, nie była kwestia tego,
dlaczego film wydaje mi się interesujący, chodziło raczej o to, co
sprawia, że choć filmem interesują się wszyscy, bez mała cały świat,
to jednak filozofowie nie piszą o nim. To właśnie stanowiło dla mnie
zagadkę, niepokoiło mnie, a nawet prowokowało…”
Stanley Cavell

Antropologia jest jedną z niewielu dziedzin nauki, które już dawno zaakceptowały film (czy szerzej wizualność) jako ważny komponent własnej praktyki. Pozwoliła mu zaistnieć, niemniej stale ma z nim kłopot, co jednoznacznie sygnalizuje motto zaczerpnięte z książki Karla Heidera, w istocie pierwszej monografii
filmu etnograficznego (1976|2006). Problemy związane z filmem etnograficznym, choć ulegają pewnym transformacjom, wcale nie przestają istnieć. Przede
wszystkim dlatego, że trudno określić jego status, choć coraz więcej na ten temat
dyskusji, a popularność różnych festiwali (mam na myśli zakres prezentowanych
filmów, jak i frekwencję publiczności)1 może świadczyć o tym, że miewa się on
całkiem dobrze.
Niemniej można czasem jeszcze usłyszeć jedną z krótszych definicji tego
subgatunku filmu dokumentalnego: film etnograficzny jest długi i nudny.2 Ze
zdaniem tym, rzecz jasna, się nie zgadzam… Przede wszystkim nie sądzę, aby

Przynajmniej niektóre z nich są przewidziane dla szerokiej publiczności, np. przegląd filmów
w Sybinie (Astra Film, Rumunia), Tartu (WorldFilm. Tartu Festival of Visual Culture, Estonia)
czy Warszawie (Oczy i Obiektywy), i jest to kwestią nie tyle nawet programu, ile przede wszystkim
PR–u.
2
Ostatnio sam sprowokowałem rozmowę na ten temat w trakcie dyskusji panelowej wokół filmu
antropologicznego i dokumentu (por. Benedyktowicz, Kopczyński i Sikora 2010, 202–205). Tam
też więcej szczegółów na ten temat.
1
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można było uznać owe określenia za cechy dystynktywne etnograficznych obrazów, choć oczywiście może się zdarzyć, że trafimy na takie filmy. Wypada dodać,
że podobne przypadki występują zapewne i w etnograficznej działalności pisarskiej… jednak nikt wówczas nie formułuje podobnych generalizacji. Mogłoby
to świadczyć przede wszystkim o tym, że kryteria oceny tych dwóch form wypowiedzi są odmienne. Być może film zawsze będzie podlegał po części ‘prawom
sztuki’, a nie tylko nauki.3
Jay Ruby (postać w antropologii wizualnej znacząca) swoją książkę Picturing
Culture otwiera następującym marzeniem–fantazją:
k i n o a n t r o p o l o g i c z n e i s t n i e j e — nie filmy dokumentalne na tematy ‘antropologiczne’, lecz filmy realizowane według projektów samych antropologów,
tak aby komunikowały antropologiczne intuicję i wgląd. (…) gatunek dobrze wyartykułowany, różny od pojęciowych ograniczeń dokumentu realistycznego czy
publicystyki. Gatunek, który zapożycza konwencje i techniki z obszaru całego
kina: filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego i eksperymentalnego.
Mnogość rywalizujących ze sobą stylów równa jest liczbie teoretycznych stanowisk spotykanych w pracy terenowej. Odnajdujemy tam zarówno filmy przeznaczone dla szerokiej publiczności, tworzone dla telewizji, jak i wysoce wyrafinowane prace przeznaczone dla specjalistów. O ile część filmów przeznaczona dla
szerszej publiczności powstaje dzięki współpracy z profesjonalnymi filmowcami,
o tyle większość tworzą antropolodzy–specjaliści, którzy wykorzystują ten środek,
aby przekazać rezultaty własnych badań etnograficznych i etnologiczną wiedzę.
(…) (Ruby 2000, 1)

Zarysowany powyżej rajski obraz pokojowego współistnienia różnych form
wypowiedzi, prezentacji wyników badań i samych badań jest — jak zaznacza
Ruby — czczą fantazją, w większym stopniu „science fiction” niż czymkolwiek
innym. Warto dodać, że Ruby wydaje się jednym z najbardziej zaciekłych obrońców naukowego reżimu, a jego wymogom nie jest w stanie sprostać duża część
etnograficznej twórczości filmowej. Jest autorem radykalnych pomysłów (o których więcej dalej) i przynajmniej kilku ważnych, krytycznych tekstów, których tytuły czasem mogą budzić również konsternację: A Future for Ethnographic Film?
(Czy film etnograficzny ma przyszłość? — 2008b) i The Death of Ethnographic
Film (Śmierć filmu etnograficznego — brw [1998]). Do jego pomysłów będę się
jeszcze niejednokrotnie odwoływał. Już tych kilka migawek pokazuje, że obszar
filmu antropologicznego wcale nie musi być terenem łatwym do ‘zwiedzania’.
Itinerarium prowadzi od fantastycznych akwenów i zatok — coraz liczniejszych

W książce konsekwentnie korzystam z trzech rodzajów cudzysłowów: podwójnego („ ”), gdy
rzeczywiście cytuję czyjeś wyrażenie bądź wypowiedź, znaków « », gdy pojawia się cytat w cytacie oraz cudzysłowu pojedynczego (‘ ’), gdy chcę zaznaczyć, że stosuję jakiś zwrot lub wyrażenie
metaforycznie, z dystansem, ironicznie lub jako wyrażenie kolokwialne czy potoczne. Wszelkie
w y r ó ż n i e n i a s p a c j ą, jeśli tego nie zaznaczam inaczej, pochodzą ode mnie.
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festiwali filmów stricte antropologicznych bądź dokumentalno–antropologicznych, gdzie prezentowane są coraz ciekawsze i lepiej zrobione obrazy, obejmujące szerokie spektrum tematów: po eskapady w strefę akwenów nawiedzanych
przez wiry, w obszarze dominacji antropologii pisanej…4
Film etnograficzny wcześnie podjął wysiłki związane z indywidualizacją bohatera. Dziś może się to wydawać już oczywiste, niemniej przez długi czas w antropologii — także związanej z filmem — wcale tak nie było. Przy wszystkich
możliwych zastrzeżeniach (zob. dalej), jakie można mieć do Nanooka z Północy,
warto zaznaczyć, że już w tym filmie Robert Flaherty (f1922)5 kolejno przedstawia nam protagonistów — członków (skompletowanej na potrzeby filmu) rodziny. Z pewnością z próbami zindywidualizowania bohaterów mamy do czynienia
również we wczesnych filmach Jeana Roucha (po Les Maître fous, f1956). Osobowością jest też niewątpliwie Lorang w Lorang’s Way (f1974) Judith i Davida
MacDougallów. Jedno z pierwszych, postawionych mu pytań dotyczy kwestii
związanych z powrotem w rodzinne strony po odbyciu służby wojskowej. Nieco
podobne pytanie zadaje w Zawodzie reporter (f1975) Michelangelo Antonioni
ustami Johna Nicholsona (reportera) lokalnemu kacykowi i przywódcy rebelii: co w tym miejscu robi człowiek wykształcony na jednym z zachodnich uniwersytetów? Ów przywódca odpowiada filozoficznie i refleksyjnie. Lecz przede
wszystkim odwraca kamerę w stronę reportera, dopiero wówczas, mówi, można
zadać znaczące pytania. To spotkanie prowadzi — a może tylko się przyczynia — do kryzysu tożsamości pytającego. Okazuje się, że nie ma większej różnicy między reporterem a handlarzem broni. Odpowiadając, Lorang odwołuje się przede wszystkim do tradycyjnych wartości, do których chce powrócić.
Wraca, mimo że wiąże się to z koniecznością odbudowania autorytetu, pozycji
społecznej, majątku. On także kieruje pytania do Zachodu, cywilizacji białego
człowieka. Film Antonioniego można traktować jako jasne opowiedzenie się za
refleksyjnością, kontekstualnością zdobywanej wiedzy i pozyskiwanych prawd.
Refleksyjność staje się też ważną cechą dokumentu antropologicznego.
Filmy antropologiczne czy bliskie antropologii zachowują dziś czasem klimat niejednoznaczności (ta kwestia bywa podkreślana w odniesieniu do filmu).

Zagadnienie festiwali filmowych to rzecz jasna ważny odrębny temat, który w tych rozważaniach praktycznie pomijam. Wydaje się, że coraz liczniejsze przeglądy (dla różnej publiczności i o
różnych celach) są też enklawą filmu etnograficznego — miejscem nie tylko rozkwitu, lecz także
oceny filmowych wypowiedzi, wypracowywania nowych kryteriów, w sposób nie zawsze czysto dyskursywny. Przede wszystkim — co oczywiste — pojawiają się na nich zwolennicy i ‘fani’. Szerzej
o stosunku do filmu (antropologii wizualnej), relacji między antropologią pisaną i wizualną piszę
w rozdziale poświęconym wizualności.
5
Dla jasności w przypadku filmów stawiam przed datą literkę ‘f’ (fxxxx); korzystam również z wywiadów i wykładów nagranych w technice wideo — aby odróżnić je od tekstów oznaczam je przy
dacie literką ‘v’ (vxxxx).
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W trakcie dyskusji na seminarium6 poświęconym filmowi Beyond the Forest.
Life in a Dying Culture in Transylvania Geralda Igora Hauzenbergera (f2007)
padło zastrzeżenie, że autor filmu (nie antropolog, dodam — zob. też dalej)
udowodnił to, co sobie założył. Nie podzielam tej opinii, a film ten jest dla mnie
złożonym (oczywiście świadomie skonstruowanym) portretem osoby reprezentującej jeden z możliwych losów uwikłanych w skomplikowaną historię i kulturę Europy (chodzi o II wojnę światową i lata późniejsze).7 Wyczucie, z jakim
Hauzenberger konstruuje ów portret, przywodzi na myśl przemyślenia i zastrzeżenia wysuwane przez George’a Marcusa i Douglasa Holmesa dotyczące zmiany podejścia do rozmówców. Antropologia podejmuje dziś nierzadko tematy
trudne i sporne. Przykładem może tu być badanie skrajnej prawicy politycznej.
Tradycyjna (antropologiczna) postawa przyjacielskiej zażyłości może się wydawać nieadekwatna (Holmes i Marcus 2009; Marcus 2003). Skonstruowany przez
Hauzenbergera portret niepozbawiony jest trójwymiarowej głębi, unika też stereotypizacji (paradoksalnie słowo stereotyp wywodzi się od greckiego stereós
— „stanowiący bryłę”).8
Paul Henley, dyrektor Granada Centre for Visual Anthropology (Manchester), w jednym z wywiadów zauważa, że osoby komentujące filmy powstałe
w ich ośrodku dość często zadają to samo pytanie: co antropologicznego jest
właściwie w danym dziele? W takich sytuacjach odpowiada często pytaniem:
powiedz mi, czym dla ciebie jest antropologia, a powiem ci, jaki jest związek
między tym filmem a twoją definicją antropologii (Flores 2009, 95). To ciekawa
odpowiedź być może przede wszystkim z uwagi na fakt, że wydaje się zwracać
uwagę n a r e l a c y j n o ś ć, a n i e ‘ p r z e d m i o t o w o ś ć ’ w i e d z y. Problem relacyjności coraz częściej dochodzi do głosu. Wiedza nie jest już zobiektywizowaną i uprzedmiotowioną ‘rzeczą’, którą odnajdujemy ‘gdzieś tam’, by następnie ją
‘zabrać’ i zdeponować w książkach, ewentualnie w filmach czy innych mediach.
Coraz częściej to wiedza negocjowana, pozyskiwana w konkretnych relacjach,
a tym samym silnie intersubiektywna. W antropologii wizualnej zaczyna się też

Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, kwiecień
2011.
7
W istocie jest to — zob. dalej — portret podwójny m.in. dzięki wprowadzeniu drugiego bohatera, kobiety uwikłanej w historię i kulturę w podobny sposób, choć jej ‘wina’ ogranicza się
już w sposób oczywisty do pochodzenia i zamieszkiwania w tym właśnie miejscu (Transylwania,
Rumunia). On jest potomkiem zaproszonych tam w XII wieku kolonizatorów, tzw. Sasów, ona
najprawdopodobniej późniejszej fali wygnanych z Austrii Landlerów.
8
Jeśli uznać, że obraz stereotypowy, to właśnie obraz ‘solidny’, całkowicie wypełniający nasze
widzenie i głowy, to filmy (tak dokumentalne, jak i antropologiczne) wydają się często budować anty–stereotypy, obrazy, które pozostają wieloznaczne. Filmy wydają się prezentować obrazy
migoczące wielością sensów, które, bywa, uniemożliwiają też jednoznaczną ocenę etyczną (por.
dalej bardziej szczegółowe uwagi dotyczące Beyond the Forest, ale także np. moje uwagi dotyczące
Kamiennej ciszy Krzysztofa Kopczyńskiego — f2007; Sikora 2008b).
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mówić o zindywidualizowanym odbiorze filmów (Crawford i Hafsteinsson 1996;
Martinez 1992). Wraz z odejściem od antropologii ratunkowej — związanej
z koniecznością utrwalenia rzeczy, które odchodzą (choć sądzę, że to podejście
może mieć jeszcze swoje ciekawe kontynuacje)9 — coraz częściej pojmuje się
wiedzę jako proces. W tej zmianie pojawia się też silniejszy akcent, niezagubiony nigdy całkowicie w antropologii, łączący wiedzę antropologiczną z pewną
filozofią mądrościową, świadomością, że wiedza antropologiczna nie daje się
(całkowicie) zoperacjonalizować ani sprowadzić do praw (Geertz 2003a, Ingold
2008), lecz być może zawsze do pewnego stopnia musi zostać zbiorem precedensów, które ułatwiają (i przekładają się na) myślenie o innych trudnych przypadkach.10 Clifford Geertz pisze, że teorie antropologiczne latają nisko (Geertz
2003a). Tim Ingold, w niedawno wygłoszonym wykładzie To Learn Is to Impro
vise a Movement Along a Way of Life, kładzie nacisk na powiązanie wiedzy (procesu uczenia się) z doświadczaniem — zawsze procesem twórczym, a nie tylko
odtwórczym i związanym z transmisją wiedzy. Ingold podkreśla, że zwykliśmy
utożsamiać twórczość z innowacyjnością (to jedno z wątpliwych osiągnięć naszego systemu edukacyjnego czy szerzej cywilizacji). Wybitny antropolog przekonuje, że proces uczenia wiąże się raczej z performatywnością niż z bezwolnym
podążaniem za obrazami czy narracjami werbalnymi. Na potwierdzenie swych
tez Ingold — praktykujący amator wiolonczeli — przywołuje m.in. przykłady
ze świata muzyki, choć nie tylko (Ingold v2010). Z pewnością można się zastanawiać, w jaki sposób położenie nacisku na rozwijanie (poprzez odpowiednią
edukację) określonych zmysłów zmienia naszą percepcję świata (sporo przykła-

Oczywiście nie jest to podejście neutralne — antropologia ratunkowa łatwo może przekształcić
się w egzotyzowanie i skansenizację badanych ludów/kultur/postaci (Gupta i Ferguson 2004; por.
też Barański 2010, 376).
10
Jeszcze w czasie moich studiów Anna Zadrożyńska wspomniała przy jakiejś okazji, że antropolog to — w pozytywnym (dawnym) znaczeniu tego słowa — dyletant. Wspomina też o tym
Rabinow (2010, 32). Słowo wywodzi się z włoskiego dilettante, dilettare i oznacza amatora, czyli
— ponownie w dawnym znaczeniu — miłośnika. Oczywiście blisko tu już do powołania, o którym
pisał Claude Lévi–Strauss (1964, 51). Zadrożyńska w swoim odwołaniu podkreślała przede wszystkim konieczność rozwijania szerokich zainteresowań i zdobywania wiedzy z różnych obszarów.
Wobec postępującej profesjonalizacji dziedziny — moi koledzy protestują już czasem przeciwko
twierdzeniu Geertza, że naszej wiedzy nie da się zoperacjonalizować — coraz trudniej korzystać
ze słowa dyletant, którego źródłosłów odchodzi w zapomnienie. I choć profesjonalizacja wydaje
się już koniecznością (tak z uwagi na wymogi zewnętrzne — Ministerstwo — jak i wewnętrzne),
to jednak mam nadzieję, że antropologia nie stanie się wiedzą ekspercką. Ta ostatnia kojarzy mi
się przede wszystkim z rolą Harveya Keitela (Winston Wolfe) w Pulp Fiction (f1994). W istocie
sposób, w jaki np. telewizja najczęściej wykorzystuje ‘dyskurs ekspercki’, może tylko pogłębiać
to wrażenie. Por. krytyczne uwagi wobec dyskursu eksperckiego, ‘obcego antropologii’, w dyskusji między Paulem Rabinowem, Georgem Marcusem, Jamesem Faubionem i Tobiasem Reesem
(Rabinow i Marcus 2008). Ekspert, to człowiek, który ‘wie’, przypomina dawnych kolonizatorów,
którzy też wiedzieli…
9
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dów na ten temat dostarcza książka Edmunda Carpentera — 1972; por. rozdz.
poświęcony wizualności).

Dyscyplina
W Polsce z terminów antropologia, etnologia i etnografia korzysta się często
zamiennie. W niniejszej pracy będę używał przede wszystkim dwóch skrajnych
pojęć (z poszerzeniem o przymiotnik „wizualna”), w zasadzie wymiennie, choć
z pewnym odwołaniem do hierarchizującego ujęcia Claude’a Lévi–Straussa.
Zgodnie z zaproponowanym przez niego rozumieniem etnografia byłaby nauką
opisową danej kultury (ludu), etnologia — próbą generalizacji wprowadzoną
w ramach jednej kultury. Antropologia kulturowa zaś miałaby za zadanie tworzyć generalizacje poprzez porównywanie ze sobą różnych kultur (Lévi–Strauss
1970, 453–455). Klasyfikacja ta była pochodną podziału na nauki nomotetyczne i idiograficzne. Zaproponowana systematyzacja nie zdezaktualizowała się
zapewne całkowicie, niemniej kolejne zmiany myślenia sprawiły, że podstawy
owych podziałów stały się przynajmniej wątpliwe. ‘Fakty’ przestały być odnajdywane w terenie — przyjmuje się dziś, że są raczej wytwarzane (taka jest też
łacińska etymologia słowa). Opisy okazały się być zawsze interpretujące (Geertz
2003a|1973; Rabinow 2010|1977). James Clifford oznajmił, że opis nigdy nie
jest neutralny, lecz zawsze ‘zanurzony’ w jakiejś teorii; wprowadzając zaś termin
etnografia do podtytułu Kłopotów z kulturą (2000|1988), podkreślił znacząco
jego interdyscyplinarną wagę (Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka).
Przedsądy i założenia (nie zawsze zapewne w pełni uświadomione) strukturują
nasze widzenie i rozumienie świata. I choć, jak się wydaje, terminy etnografia
i antropologia bywają często stosowane zamiennie, to nie zawsze tak się dzieje.
Sarah Pink, na przykład, ma predylekcję do korzystania z pojęcia etnografia
i etnografia wizualna (2009a), Jay Ruby używa tych terminów w zasadzie zamiennie, i — jak sądzę — bliskie mu jest takie ich rozumienie, jakie proponował
Lévi–Strauss (Ruby 2000).11 James Clifford poszedł jeszcze dalej: przewartościował znaczenie słowa etnografia. „Etnografia jest wschodzącym f e n o m e n e m i n t e r d y s c y p l i n a r n y m. Jej autorytet i retoryka rozprzestrzeniają się
na wiele obszarów i dziedzin, gdzie ‘kultura’ stała się na nowo problematycznym
przedmiotem opisu i krytyki.” (1986a, 3) Tak rozumiana etnografia wymyka się
spod skrzydeł antropologii (por. głos Luciena Taylora w: Coover 2009, 238).
Ostatnio Tim Ingold (choć nie w duchu Clifforda) również mocno opowiedział

Oczywiście zawsze pod tym względem w korzystaniu z nazewnictwa istotne były też pewne
tradycje narodowe.
11
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się za utrzymaniem niehierarchicznego rozróżnienia terminów. Porażka, jaką
antropologia poniosła, poszukując uniwersaliów i generalizacji, doprowadziła
do pewnej marginalizacji dyscypliny. Niemniej Ingold uznaje zasadność kontynuowania dawnych poszukiwań i utrzymania pytań. Uważa, że antropologia nie
powinna tego przedsięwzięcia pozostawiać filozofii (tradycyjnie kojarzonej z fotelem i biurkiem). Przewaga antropologii leży w jej zakorzenieniu w obserwacji
i zaangażowaniu w świat, jak też we współpracy i podobieństwie jego mieszkańców. „Pozwólcie, że nazwę tę f i l o z o f i ę n a s s a m y c h a n t r o p o l o g i ą”
— postuluje na zakończenie (Ingold 2008, 90). Warto przypomnieć, że także
Kirsten Hastrup, podkreślając wagę teoretycznych inklinacji dyscypliny, nazywała ją „empiryczną filozofią” (Hastrup 2008, 60; por. też Buchowski 2004, 21).
Przyjęło się już dość powszechnie, że antropologia nie sprowadza się tylko do
badań tzw. społeczeństw pierwotnych (słowo to dawno już straciło swoją neutralność): „obecnie antropolodzy badają wszystko, począwszy od plemion po
laboratoria fizyków” (Clifford 2003, 17). Od dłuższego czasu wzmaga się także zainteresowanie własną kulturą, co oczywiście ma wiele przyczyn, m.in. jest
pochodną lepszego uświadomienia sobie kolonialnej przeszłości antropologii,
ale także faktu, że związek kultury z przestrzenią (zawsze projektowany) pojmowany niegdyś jako naturalny i niepodważalny, dziś wydaje się już niemożliwy
do utrzymania (Gupta i Ferguson 2004; por. też Clifford 1997, w szczególności
rozdz. X; 2004a). Stale wzrasta również świadomość, że „etnografia na własnym
podwórku (ethnography at home) jest zarówno wyzwaniem, jak też jest w pełni usprawiedliwiona, podobnie jak i jej badanie.” (Marcus i Fischer 1986, 133;
por. też Sikora 2010a; Stoczkowski 2004) Tłumaczenie angielskiego home (m.in.
dom, ojczyzna, kraj rodzinny) przysparza wielu problemów. Polskie ‘dom’ zdecydowanie nie oddaje wieloznaczności terminu. Zaproponowałem, by posługiwać się wyrażeniem ‘antropologia na własnym podwórku’ (Sikora 2010a). Mimo
pewnej jego niezręczności, która wynika z rozbudowanej struktury terminu, wydaje się, że może on odnosić się również do metaforycznych przestrzeni związanych z naszą kulturą. Inną opcjonalną propozycją byłaby nazwa ‘antropologia
przestrzeni bliskich’.
Termin ‘kultura’ także staje się ostatnio pojęciem kłopotliwym. To, co niegdyś dość dobrze definiowało antropologię — antropologia kulturowa — dziś
stało się przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin.
Obecnie wszyscy mówią o kulturze i trudno jest już antropologom otwarcie twierdzić to, co czasem robią nieformalnie: ‘Jesteśmy tymi, którzy właściwie rozumieją
kulturę, w przeciwieństwie do tych, którzy zajmują się literaturą.’ Nietrudno odrzucić krytykę literacką jako powierzchowną, niemającą głębi i złożoności, jaką
zapewniają badania terenowe. Ale trudniej już odrzucić ‘studia kulturowe’, które
mają swoją własną tradycję etnograficzną. (Clifford 2003, 17)
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To tylko jeden z aspektów tej bolączki. Kultura nie tylko jest sferą, do której
roszczą sobie prawo inni, lecz także staje się pojęciem niewygodnym z uwagi na
to, że sprzyja esencjalizacji, której antropologia stara się dziś wystrzegać. Antropologiczne opisy kulturowe nie mają już pretensji do całościowości. Coraz
częściej mówi się o prawdach cząstkowych i stronniczych (Clifford 1986a; Rabinow 2010; Scholte 1972). Słynny tekst Lily Abu–Lughod nosi wymowny tytuł
Writing Against Culture (Pisanie przeciw kulturze; 2006|1991). To jednak nie jedyny przykład. Równie stanowczo przeciw esencjalistycznym zapędom ‘kultury’
wypowiedzieli się Akhil Gupta i James Ferguson (2004|1992). W dyskusjach,
jakie toczyli ze sobą George Marcus, Paul Rabinow, James Faubion i Tobias
Rees, rozmówcy zgodzili się co do faktu, że istnienie różnorodnych definicji
słowa ‘kultura’ (badanie kultury) może wieść do nieporozumień, a do samego pojęcia nasuwa się dziś wiele zastrzeżeń, choć jednocześnie trudno się go
zupełnie wyzbyć. Uznali, że pewnym wyjściem — wygodnym, choć nierozwiązującym problemu — jest posługiwanie się formą przymiotnikową: kulturowy;
antropologia bada ‘znaczenia kulturowe’ (Rabinow, Marcus, Faubion i Rees,
2008, m.in. 106–108; por. też np. Czaja 2003).
Marshall Sahlins zaproponował jeszcze inny sposób rozwiązania problemu
związanego ze scalającym pojmowaniem kultury: „Jednym ze współczesnych
argumentów przeciw spójności kultur i możliwości uprawiania jakiejkolwiek
systematycznej etnografii jest — jak w przypadku pewnej znanej filozoficznej
rzeki — [twierdzenie], że k u l t u r y s t a l e u l e g a j ą z m i a n i e. Nurt sprawia, że
n i g d y n i e m o ż n a w s t ą p i ć d o t e j s a m e j k u l t u r y d w a r a z y”. (Sahlins
2002, 7) A takie nastawione na płynność rozumienie kultury wydaje się w istocie
odpowiadać pomysłom Nagela Rapporta i Joanny Overing, którzy w haśle poświęconym kulturze piszą:
Możemy zapytać, jaka jest relacja między znaczeniem a praktyką?, pomiędzy
umysłem i ciałem?, pojęciem a performansem? Obecny trend sprzeciwia się widzeniu ciała jako biernego narzędzia, i tak oto znajdujemy w dzisiejszej literaturze w bardzo różnych dziedzinach (…) apel o uznanie ucieleśnionych znaczeń, to
znaczy o połączenie pojęć z praktyką, postrzegania z działającym podmiotem.
Można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak ‘kultura’, albo raczej, że „kultura powinna być nie tyle rzeczownikiem, ile czasownikiem: ‘kulturować’, ‘kulturzyć’ (to culture) lub ‘kulturowić’ (culturing)”. (Rapport i Overing 2000, 97; wewnętrzny cytat z Joanny Overing)

Jakiś czas temu, gdy szukałem czegoś w Internecie, natrafiłem na miniwykład
Glenna Goulda na temat dwóch sposobów traktowania instrumentu w muzyce.
Pierwszy z nich wiąże się z próbą maksymalnego wykorzystania możliwości instrumentu — znajduje się on w centrum uwagi (np. Liszt czy Paganini). Drugi
sposób łączy się niejako z próbą „obejścia wszelkich kwestii związanych z wykonaniem, stworzenia iluzji bezpośredniego powiązania pomiędzy [słuchacza-
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mi] a daną muzyczną partyturą i tym samym ułatwia [im] osiągnięcie poczucia
uczestnictwa, nie tyle z wykonaniem, ile z samą muzyką”.12 Za najlepszego reprezentanta tego drugiego podejścia Gould uznał Światosława Richtera (przykład:
sonata G–dur Schuberta). „To, co Światosław Richter wprowadza p o m i ę d z y
słuchacza a kompozytora jako rodzaj przekaźnika — ciągnie dalej kanadyjski
pianista po fragmencie filmu z koncertu — to jego [Richtera] niezwykle silna
osobowość”. I rzeczywiście mimo nędzy dźwięku doświadczenie oglądania z bliska fizjonomii muzyka wzmacnia doznania. Po kolejnej porcji muzyki i cięciu
pojawia się sam Richter, który mówi, że choć to jego ulubiona sonata, to zapis
wykonania nie robi na nim żadnego wrażenia…13 Oglądając następnie kilka zapisów utworów Bacha w wykonaniu Goulda, zastanawiałem się nad całkowitą
zmianą percepcji muzyki, gdy można widzieć pianistę (niezależnie od tego, czy
jego ‘cielesna’ i mimiczna gra jest fragmentem zaplanowanego przedstawienia,
czy też nie).14 Przypomniałem sobie też szok, jakiego doznałem, podczas słuchania remasteryzowanych nagrań Das Wohltemperierte Klavier z Glennem Gouldem, gdy ‘oczyszczone’ pojawiły się na płytach CD (wówczas jeszcze nowości).
Pozbawione charakterystycznego ‘mruczanda’ pianisty, wydawały się nieakceptowalne, dopóki czas i przyzwyczajenie nie dokonały swego dzieła… Ciało pianisty, ucieleśnienie jego sztuki, miast przeszkadzać, pomagało…
Kłopoty z pojęciem ‘kultura’, widoczny dziś dystans do traktowania jej jako
abstrakcji, waga rozstrzygnięć performatywnych, które za Ingoldem można odnosić do kwestii doświadczenia i procesów uczenia się, mogą prowadzić do wniosku, że film ponownie powinien zacząć odgrywać ważną rolę w antropologii.

W stronę filmu etnograficznego
Film etnograficzny (antropologiczny) nie doczekał się dobrej definicji (dalej
będę pisał o tym nieco więcej). Jeśli jednak zastanowimy się nad tym, co napisałem w sprawie zakwestionowania jednego z nadrzędnych pojęć–terenów, na którym ‘żerowała’ antropologia (kultury), i jeśli dodamy do tego sporo niepewności
dotyczacej samej dyscypliny — jej zakresu, celów i przyszłości: według Johna
Comaroffa etnografia od dawna jest „niezdyscyplinowaną dyscypliną” (2010,
527)15 — to zapewne stanie się jasne, że poruszamy się po obszarze o słabo zary<http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Q1iUdM5k5Hc>.
Ale Richter znany był z olbrzymich wymagań wobec siebie i stałego niezadowolenia z własnych
do(wy)konań.
14
Np. <http://www.youtube.com/watch?v=NYDBT9UyZBM&feature=related>, <http://www.
youtube.com/watch?v=uqxtLJtkugk&feature=related>.
15
Wykład Comaroffa The End of Anthropology, Again: On the Future of an In/Discipline wygłoszony został pierwotnie w ramach cyklu wykładów różnych antropologów pt. „The End of Anthro12
13
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sowanych granicach. Na dobrą sprawę nie pomaga nam też informacja, że film
etnograficzny jest subdziedziną filmu dokumentalnego. Jak dowcipnie ujął to
Bill Nichols: „‘Film dokumentalny’ nie łatwiej zdefiniować niż ‘miłość’ czy ‘kulturę’” (Nichols, 2001a, 20). Ostatnio podziwu godną (mówię to bez cienia ironii)
próbę zdefiniowania filmu dokumentalnego podjął Mirosław Przylipiak (2000),
ale i tu nie można znaleźć mocnego oparcia, zważywszy na fakt, że Przylipiak
w zasadzie wyklucza z dokumentu filmy awangardowe (ten trudny przypadek
Człowieka z kamerą Wiertowa!). Jako motto do jednego z ostatnich rozdziałów
niniejszej publikacji przytaczam opinię Jamesa Hobermana: „Film etnograficzny jest awangardą filmu dokumentalnego” (cyt. za: Barbash i Taylor 1997, bns),
a w samym rozdziale zastanawiam się, czy przynajmniej częściowo zacytowana
na wstępie fantazja–marzenie Ruby’ego nie urzeczywistnia się dziś…
We współczesnym filmie antropologicznym powtarza się kanoniczny zestaw
nazwisk: John Marshall, Timothy (i Patsy) Asch, Robert Gardner, Jean Rouch,
David (i Judith) MacDougall, Gary Kildea; ewentualnie jeszcze kilka innych:
Asen Balikci, Ian Dunlop, Roger Sandall i jeszcze zapewne parę. Ci ludzie rzeczywiście stworzyli całkiem sporo filmów, które dziś weszły do kanonu. Jeśli by
pójść tropem Geertza16 i próbować szukać ‘autorów’ w obrębie filmu etnograficznego, to zapewne można by uzasadnić wymienienie tych nazwisk, ale jednocześnie nie da się najczęściej przyporządkować tym autorom jednego wyraźnego
stylu — niemal wszyscy realizowali różnorodne filmy.17 I jest to zupełnie oczywiste z uwagi na znaczący rozwój techniki i sprzętu, a co za tym idzie i języka filmowego, który te zmiany bez wątpienia współkształtuje…18 Zmianom konwencji
pology” (Jensen Memorial–Lectures na Goethe–University, Frankfurt nad Menem, 2008).
Rok później na dorocznych spotkaniach American Anthropology Association pojawiło się
kilka wykładów pod tytułem „The End/s of Anthropology”. Rok wcześniej opublikowany został
tekst/wywiad z Georgem Marcusem pod podobnie zaczynającym się tytułem: The End/s of
Ethnography… (2008a). Tytuły tych spotkań jawnie igrają z dwuznacznością słowa end/ends —
koniec / cele, i świadczą o tym, że pewne sprawy są dalekie od oczywistości, a także o tym, że
poważne dyskusje trwają.
16
Myślę tu przede wszystkim o rozważaniach Geertza zamieszczonych w książce Dzieło i życie
(2000|1988), gdzie m.in. idąc tropem Rolanda Barthes’a, autorami (w przeciwieństwie do pisarzy)
nazwał tych, którzy nie tylko piszą, ale tworzą także dystynktywny styl, naśladowany często (a czasem nawet ulepszany) przez innych. Wyróżnia tam cztery ważne style: Claude’a Lévi–Straussa,
Edwarda Evans–Pritcharda, Bronisława Malinowskiego, Ruth Benedict. Por. też Rabinow (1985)
i Strathern (1987).
17
Choć Balikci np. znany jest przede wszystkim z purystycznej serii dwudziestu jeden półgodzinnych dokumentów poświęconych Inuitom Netsilik, ukazujących różne aspekty ich życia (wierny
zapis, pozbawiony tłumaczeń i komentarza).
18
W latach pięćdziesiątych XX wieku Rouch dysponował kamerą, która umożliwiała filmowanie
ujęć trwających maksymalnie 25 sekund. Dopiero przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
pozwolił na synchroniczne nagrywanie dźwięku — pewnym ewenementem pozostaje tu twórczość
Marshalla (por. dalej).
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Wprowadzenie

19

dokumentu towarzyszyły także zmiany w myśleniu o relacji w terenie. Wczesne
filmy Ascha (powstałe wśród Yanomamö — lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte) często wykorzystują dodany, wyjaśniający komentarz, z którego później
Asch niejednokrotnie rezygnuje (w The Medium Is the Masseuse, 1983, są to już
przede wszystkim dialogi antropolożki Lindy Conor z Jero, masażystką).19
Spośród przedstawicieli młodszego pokolenia trzeba wymienić choćby Ilisę
Barbash, Luciena Taylora, Jean Lydall, Steefa Meyknechta, Rossellę Ragazzi
czy Ivo Streckera, a z jeszcze młodszego — Catarinę Alves Costę, Alyssę Grossman, Liivo Niglasa, Johanesa Sjöberga czy J.P. Sniadeckiego. Tu jeszcze trudniej mówić o stylach czy idiomach charakterystycznych dla tych twórców. Być
może jest na to za wcześnie, może powstało jeszcze zbyt mało filmów. Kolejne
wybitne filmy Barbash i Taylora (f1992 i f2010) charakteryzują się całkowicie
odrębnymi stylami. W przypadku Meyknechta styl filmowania jest zbliżony
(f2005 i f2010). Grossman (f2006 i f2008) poszukuje swojego miejsca w obrębie
filmu (por. f2006). Można też twierdzić, że znajomość wielu konwencji pozwala im na odnajdywanie indywidualnego wyrazu dla k o n k r e t n e g o t e m a t u…
W rzeczy samej — m.in. Crawford (1992a) i MacDougall (1998, 2004, 2005)
— antropolodzy od dawna postulują, że to p o d m i o t / t e m a t f i l m u (kategorie filmowanej kultury) p o w i n n y n a r z u c a ć s t y l f i l m o w a n i a. Podążając
dalej tym tropem, można zapytać, czy dominacji pisemnego stylu wypowiedzi
w antropologii nie należy wiązać z etnocentryzmem (Conquergood 2002, 150).
„Raymond Williams zakwestionował — pisze Dwight Conquergood — klasową
arogancję skryptocentryzmu, wskazując na «błąd» i «złudzenie» «wykształconych», którzy są «tak ukierunkowani na czytanie», że «nie zauważają tego, iż
istnieją inne formy wprawnej, inteligentnej i twórczej działalności», takie jak
«teatr» i «czynna polityka».” (Conquergood 2002, 147)
Podejmowane w ramach badań tematy pozwalają stwierdzić, że coraz częściej mamy do czynienia z przełamaniem stereotypu, który łączy etnografię
z odległością i ‘archaicznością’. Barbash i Taylor tworzą świetny film o międzynarodowym rynku sztuki afrykańskiej, bedący zarazem refleksją na temat
wartości, jakie kultura Zachodu związała ze sztuką (f1992). Sniadecki robi film
o współczesnych industrialno–feudalnych Chinach (f2008). Grossman o pamięWarto zwrócić uwagę na fakt, że nawet antropolodzy wizualni, tworząc filmografie, wymieniają
często najpierw tytuł dzieła, potem dopiero autora, odwrotnie zatem niż dzieje się to w odniesieniu do dzieł pisanych (por. np. MacDougall 1998 i 2006). Większość filmów etnograficznych
powstaje obecnie często w zespołach jedno– czy dwuosobowych, co może podkreślać wagę autora. Czy zatem wspomniana inwersja może być próbą uniknięcia n i e z r ę c z n e j s y t u a c j i, która
powstaje gdy głównymi ‘mówcami’ w filmie są jego bohaterowie? Ten dylemat zarysował mocno
MacDougall w tytule jednego z esejów: Whose Story Is It? (por. MacDougall 1998). Kwestia ta
pojawia się także w kontekście omawianej przeze mnie dalej idei „trzeciego głosu”, ale także
odzwierciedlona jest w powtarzającym się twierdzeniu, że antropolog raczej o d n a j d u j e, n i ż
w y m y ś l a h i s t o r i e — por. dalej.
19
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ci miasta i miejskości (Bukaresztu; f2008). Ragazzi o dzieciach, które uczą się
w szkole integracyjnej dla niedawno przybyłych do Francji (f2000). Meyknecht
o współczesnym hospicjum dla nieuleczalnie chorych w Amsterdamie (f2005),
jak też o problemach z asymilacją imigrantów we współczesnej Holandii (f2010).
Amanda Belantara o audiosferze we współczesnej Japonii (f2008). Sjöberg
o transseksualistach w Brazylii (f2007)… Warto też wspomnieć o osobach, które nie mają za sobą stricte antropologicznej edukacji, które jednak z sukcesem
podejmują tematy trudne, delikatne i często jak najbardziej antropologiczne.
Catarina Mourão filmuje życie dzieci ‘w cieniu’ mistrzostw świata w piłce nożnej
(f2006).20 Christa Pfafferott — trudne dojrzewanie młodej kobiety do roli matki,
albo raczej do bycia matką; w istocie to proces stawania się matką (f2009). Jana
Ševčíková tworzy wybitny film o pamięci i postpamięci związanej z traumą, o życiu w cieniu zagłady, jaką spowodowało trzęsienie ziemi w Gyumri (Armenia),
ale właśnie o życiu: życie, pamięć i śmierć splatają się tu nierozerwalnie (f2008).
Alina Skrzeszewska — o ludziach bezdomnych bądź mieszkających w dzielnicy
tanich hoteli w Los Angeles (f2010)… Jeśli przytaczam tych kilka wybranych
przykładów (o niektórych z nich wytrwały czytelnik będzie mógł przeczytać dalej), to również po to, żeby już na wstępie zaznaczyć, że współcześnie film antropologiczny nie musi rozgrywać się gdzieś dalej, na odległej wsi, w Trzecim —
a dziś już nawet Czwartym — Świecie. Zdecydowanie przestała być też aktualna
metafora filmu jako ‘okna na świat’, choć często bywa jeszcze powtarzana…
te filmy unikają sytuacji, która pozwalałaby kojarzyć widza z voyerem.

Doświadczenia polskie
W pracy tylko w niewielkim stopniu odwołuję się do literatury polskiej i nie
omawiam systematycznie ‘polskiej sceny’. Można to poczytać za wadę książki. Niemniej, jak sądzę, nie da się właściwie ocenić owej ‘sceny’ bez bardziej
szczegółowego zarysowania tego, co w tej materii działo się i dzieje na świecie.21
Te właśnie kwestie chciałbym przybliżyć polskiemu czytelnikowi. Z różnych zapewne przyczyn te historie — polska i światowa22 — nie są paralelne, choć nie
Peter Crawford nazwał go jednym z ładniejszych filmów obserwacyjnych — konferencja NAFA
(Nordic Anthropological Film Association) — Ísafjörður 2008.
21
Wedle słów Petera Crawforda nie tak dawno jednym z krajów, w którym antropologia wizualna
rozwijała się najprężniej, były Chiny (twierdzenie to padło podczas jednej z dyskusji na konferencji NAFA w Ísafjörður, 2008).
22
Mówiąc światowa, posługuję się tu dużym skrótem. Przynajmniej w niektórych przypadkach
należałoby mówić o subtelniejszych rozróżnieniach. We Francji przez długi czas dominował rozpoznawalny i wyróżniający się ‘styl’ Jeana Roucha (zob. poświęcony mu rozdział). Ale filmy robili
przecież także, np. Marcel Griaule, Jacqueline Veuve czy Colette Piault.
20
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twierdzę, że nie ma między nimi powiązań. O ile na Zachodzie zainteresowanie
filmem etnograficznym rozwija się stopniowo od dość dawna, a ostatnio z coraz
to lepszymi efektami (myślę o liczbie publikacji, filmów, festiwali i ośrodków,
które wprowadzają zajęcia z antropologii wizualnej połączone czasem również
z nauką filmowania), o tyle w Polsce można mówić o pewnej stagnacji. Dopiero
stosunkowo niedawno podjęto bardziej systematyczne badania i próby teoretyczne, choć dotyczą one szerzej rozumianej wizualności, w tym przede wszystkim fotografii (zob. np. Olechnicki 2003a i 2003b; Sikora 2004a). Na uwagę
zasługują też wysiłki podjęte przez socjologów — Drozdowski 2009; Drozdowski i Krajewski 2010; Ferenc 2004; Ferenc i Makowski 2005; Kaczmarek 2008a;
Krajewski i Drozdowski 2007; Sztompka 2005 (by wymienić tylko kilku znaczących autorów i pozycji). Wydaje się jednak, że główny obszar zainteresowań
socjologów dotyczy fotografii i wizualności, w mniejszym stopniu zaś filmu. Film
w socjologii — jak expressis verbis pisze Jerzy Kaczmarek (2008b, 169) — podąża
raczej śladami filmu etnograficznego.
Kontynuując wątek filmu antropologicznego i wizualności, nie można nie
wspomnieć o ważnych sesjach mu poświęconych, przygotowanych w środowisku poznańskim. Myślę na przykład o dwóch konferencjach zorganizowanych
przez Grzegorza Pełczyńskiego i Ryszarda Vorbricha (wydania książkowe tekstów: 2004 i 2007), niedawnej sesji Azja w Kinie (2010), czy wcześniejszej Kino
wobec sztuk. Związki — inspiracje — przenikanie (Skotarczak i Nowakowski
2007).23 Niemniej, wydaje się, że w Polsce stale przeważa nurt badań, w którym antropologia wizualna czy antropologia filmu rozumiane są bardzo szeroko. Początków tego podejścia można szukać w pracy Aleksandra Jackiewicza
Antropologia filmu (1975). W latach siedemdziesiątych antropologia kulturowa
— pewnie przede wszystkim z uwagi na niezwykłą wówczas popularność myśli
i koncepcji Claude’a Lévi–Straussa — urosła do rangi królowej nauk humanistycznych, jak też ogólnej nauki o człowieku, którego wyróżnia posiadanie
kultury. Książka Jackiewicza miała charakter projektu, który dopiero otwiera
zmagania z materią: „Będzie teraz mowa o antropologii filmu. A może lepiej:
o m i e j s c u n a t ę d y s c y p l i n ę, która jeszcze nie istnieje albo jest uprawiana intuicyjnie”. (Jackiewicz 1975, 12) Proponowana przez Jackiewicza optyka
związana jest z jak najbardziej słuszną konstatacją, że „kino (telewizja, radio)
jest (…) także kulturą”.
Tworzywem filmu są obrazy zarejestrowanej rzeczywistości. (…) W tym tworzywie, nie tylko w sposobach operowania nim, pełno ‘śladów’ człowieka, jego świata, kultury. Tak dosłownie odciśniętego losu ludzkiego w dziele, z całym biologicznym, naturalnym wyposażeniem, nie zna żadna sztuka. Jeżeli antropologia

Już na etapie kończenia pracy nad książką pojawił się bardzo ciekawy wybór tłumaczeń Badania
wizualne w działaniu (Frąckowiak i Olechnicki, współpraca Krajewski 2011).
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jest jedną z form świadomości naszego gatunku, to film może być cennym dla niej
materiałem. (1975, 13 i 17)

Świat kultury pojmowany w ten sposób ujawnia się w filmie na różnych poziomach, także w postaci wędrujących wątków, adaptacji innych dzieł i mitów
(jak wiadomo Lévi–Strauss utrzymywał, że każda wersja mitu jest prawdziwa
i godna uwagi). Dlatego badanie filmu powinno także sięgać do narzędzi komparatystyki.
W rok po wydaniu książki Jackiewicza w redakcji „Kina” odbyła się interesująca dyskusja pod tytułem Film jako problem antropologiczny (1976).Wśród
ówczesnych dyskutantów, co ciekawe, nie było ani jednego ‘pełnokrwistego’ antropologa kultury.24 Te dyskusje z antropologią obsadzoną w ważnej roli miały
ciąg dalszy na łamach „Kina” (por. m.in. Helman 1980 i 1988; Hopfinger 1981;
Rek 1981). Szersze omówienie tego zagadnienia, tu jedynie zasygnalizowanego,
można znaleźć w tekstach Maryli Hopfinger Film i antropologia (brw) i Grzegorza Pełczyńskiego Antropologia filmu — doświadczenia polskie (2004). Warto
odnotować, że tak rozumiane wątki antropologiczne były stale obecne w czasie seminariów w zakładzie filmu, w Instytucie Sztuki PAN, kierowanym przez
profesora Jackiewicza. Ten antropologiczny charakter podtrzymał kolejny szef
pracowni Zbigniew Benedyktowicz. W jednym z pierwszych numerów wznowionego „Kwartalnika Filmowego” napisał:
Odczytywać, interpretować film jako tekst kultury: oto podstawowa intencja i zadanie antropologii filmu. Doświadczenie antropologii kultury przeniknęło i głęboko ukształtowało sztukę interpretacji uprawianą w wielu dziedzinach współczesnej XX–wiecznej humanistyki. Tym, co nadaje ton i stanowi o antropologicznej
wrażliwości w interpretacji, jest specyficzna dwubiegunowość antropologicznego
spojrzenia nastawionego jednocześnie na archaikę, na struktury długiego trwania, i na to, co współczesne. Przekonanie — o którym pisał Łotman — że nawet
najbardziej współczesny film daje się dekodować za pomocą głęboko ukrytego
w nim mitu. Film interesuje antropologa przede wszystkim jako mit, jako wyraz
współcześnie tworzącej się mitologii (…). (Z. B. [Zbigniew Benedyktowicz] 1993,
17; por. też Benedyktowicz 1992)

Wydaje się, że autorom piszącym na łamach „Kwartalnika Filmowego”,
„Kontekstów”, „Studiów Filmoznawczych” — pism sięgających do słowa ‘antro
pologia’ — najbliższe jest takie właśnie rozumienie terminu: film jest tekstem
naszej kultury, jej mitem.25 Takie szerokie pojmowanie antropologii jest często
Dyskusja z udziałem Konrada Eberhardta, Marii Janion, Hanny Książek–Konickiej, Barbary
Mruklik i Andrzeja Wernera.
25
Poza samym Benedyktowiczem można tu wymienić sporą grupę autorów o zbieżnych zainteresowaniach — m.in. Ryszarda Ciarkę, Dariusza Czaję, Wojciecha Micherę, Rocha Sulimę,
Sławomira Sikorę, Monikę Sznajderman, Wiesława Szpilkę — ale także autorów bliskich antropologii Sławomira Bobowskiego, Łucję Demby, Alicję Helman, Wiesława Juszczaka, Iwonę Kurz,
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przyjmowane przez polskich autorów i choć słowo antropologia rzadziej spotyka się w samych tytułach tekstów (pisanych przez nieantropologów), to waga antropologicznej wyobraźni26, antropologicznych lektur, kontekst antropologicznych przemyśleń wydają się stale znaczące dla rozumienia współczesnej kultury
czy filmu. Tak np. Andrzej Gwóźdź — autor i redaktor licznych prac z obszaru
szeroko rozumianej audiowizualności, filmu i kina27 — we wstępie do jednej
z ostatnich publikacji napisał, że filmoznawstwu może grozić pewnego rodzaju
stagnacja.
Jeżeli filmoznawstwo chce pozostać archiwum wiedzy o filmie i ludziach kina
(choćby nie wiadomo jak bogatym w fakty i skojarzenia), ale niezmiennie przecież filologią filmu opartą na ‘o(d)czytaniu’ światów przedstawionych i biografii
ludzi kina (nawet w ich wielorakich związkach z rzeczywistością społeczną czy
polityczną), to niewiele już dziś wskóra (…) jeżeli nie zostaje połączone z w y o b r a ź n i ą a n t r o p o l o g i c z n ą i wiedzą kulturową — z tym wszystkim, co
przenosi film z kina w inne środowiska i przestrzenie kulturowe (…). (Gwóźdź
2010b, 8)

Poza zasygnalizowaną tu wagą kina i filmu potrzebną do zrozumienia współczesnego człowieka wypada podkreślić, że zamiast o filmie należałoby często
mówić już szerzej o różnych mediach audiowizualnych i na tym obszarze również pojawiają się ważni autorzy polscy, by wspomnieć tylko Marylę Hopfinger,
Wiesława Godzica, Ryszarda Kluszczyńskiego czy Piotra Zawojskiego.
Niniejsza praca nie będzie rozwijać zarysowanego powyżej obszaru zainteresowania filmem (i mediami) — nie dlatego, rzecz jasna, bym uważał go za
mało istotny: wręcz przeciwnie, sam też uznaję się za ‘mieszkańca’ tego terenu.
Jednak w tej pracy chciałbym się skoncentrować na takim rozumieniu filmu etnograficznego, które, mówiąc najkrócej, mógłby stać się udziałem antropologa
czy etnografa, i które by powstało bez porzucania obszaru własnej dyscypliny.28
Seweryna Kuśmierczyka, by wspomnieć tylko kilka nazwisk z początku alfabetu. Przypisywanie
skłonności do antropologii poszczególnym autorom (spoza kręgów stricte antropologicznych)
może być aktem drobnego nadużycia. Dzisiaj antropolodzy starają się z szacunkiem podchodzić
do autoidentyfikacji i tożsamości deklarowanych. Czasem te antropologiczne inklinacje były tylko
czasowym zainteresowaniem…
26
Choć termin ten bywa różnie rozumiany, warto tu przypomnieć kilku autorów, którzy podkreślają wagę wyobraźni dla pracy antropologa (czy socjologa): Kirsten Hastrup — 2008, Andrzej
Mencwel — 2006, C. Wright Mills — 2008, Paul Willis — 2005.
27
Zwięzłe omówienie niektórych podejmowanych tematów w licznych autorskich i redagowanych publikacjach Andrzeja Gwoździa zob. np. Sulima 2006.
28
Antropologia od dawna uznawana jest za szczególną dziedzinę nauki: Clyde Kluckhohn nazwał ją dyscypliną kłusującą na pograniczach innych dyscyplin (Geertz 2005, 31), nieco podobnie Benedyktowicz (1981); wcześniej Ludwik Stomma (1980) taką postawę przypisał Janowi
Stanisławowi Bystroniowi. Całkiem współcześnie John Comaroff napisał, że etnografia od dawna
jest „niezdyscyplinowaną dyscypliną” („an undisciplined discipline”; Comaroff 2010, 527). Por.
też krytyczne uwagi odnośnie do takiego ujęcia: Barański 2010.
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Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że antropolog może robić każdy rodzaj filmu.
Można tu przywołać tak ważnych reżyserów z antropologicznym wykształceniem, jak Jerzy Skolimowski czy Jane Campion. Niemniej, o ile wyuczona profesja nie pozostaje zapewne bez wpływu na ich pracę, o tyle jednak ich dzieł nikt
raczej nie zaliczy do antropologii jako nauki. Ta kwestia wydaje się tu kluczowa
i zawężająca zdecydowanie pole zainteresowania.29
Kontynuując wątek polskiej sceny filmu etnograficznego, wypada powiedzieć
przynajmniej o dwóch sprawach. Po pierwsze, o istotnej historii, na którą składa
się kilka kwestii: nieliczne, ale interesujące filmy i ciekawe środowisko. Myślę
tu przede wszystkim o Jacku Olędzkim, który — według słów Piotra Szackiego — „zainfekował” (2004, 301) niegdyś warszawskie środowisko etnograficzne
i który był również autorem kilkunastu filmów z terenów Polski, Mongolii
i Afryki (por. Ciarka 1992 i 2004; Sikora 2011d). Do tego ‘zainfekowanego środowiska’ należał przede wszystkim sam Szacki, ale też parę innych osób związanych na trwałe bądź czasowo z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (m.in. Urszula Bojar [Gmachowska], Krzysztof Chojnacki i Lech Mróz
— por. Sikora 2011; Szacki 2004). Przez pewien czas filmem w Katedrze Etnografii (Warszawa) zajmował się też Krzysztof Kubiak (por. 1992) i parę innych osób. Trzeba tu również wspomnieć przynajmniej o Andrzeju Różyckim,
który choć etnografem nie jest, to od dawna był blisko związany ze środowiskiem etnograficznym, a spora część jego twórczości filmowej mieści się w polu
antropologii (niektóre filmy powstały zresztą we współpracy z antropologami,
m.in. Ewą Nowiną–Sroczyńską i Anną Engelking).30 Ewa Nowina–Sroczyńska była też organizatorką festiwalu filmów etnograficznych odbywającego się
w latach osiemdziesiątych XX wieku w Łodzi. Gorzej niestety wygląda kwestia
publikacji. Książeczka Macieja Łukowskiego Polski film etnograficzny (1987)
— z uwagi na zmieniające się kryteria w tej dziedzinie — ma już przede wszystkim znaczenie historyczne.31 W istocie pozycja ta omawia raczej funkcjonowanie tematyki etnograficznej w (krótkometrażowym) filmie dokumentalnym. Takie ‘przedmiotowe’ ujęcie zagadnienia wydaje się dziś już nie wystarczać. Poza
nielicznymi i stosunkowo późnymi tłumaczeniami (m.in. DeBouzek 1992; Fredericksen 1992; 1993; Grimshaw 2004; Loizos 2001; MacDougall 2004 i 2005;
Ruby 2004; Pink 2009a) praktycznie dopiero Poetyka filmu dokumentalnego

Tym samym ograniczam już zarysowane w cytowanej na wstępie fantazji–marzeniu Ruby’ego
potencjalne pole filmów etnograficznych. Jednocześnie zgadzam się jak najbardziej z dość powszechnie przyjmowaną opinią, że w zasadzie każdy film może stać się obiektem zainteresowania
antropologa i zostać przez niego zinterpretowany.
30
Można by wyjść poza podmiotowe związki z etnografią i dalej rozszerzać tę listę autorów:
wspomnę tylko o dawnym świetnym filmie Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego Pamiątka
z Kalwarii (1958), i nieco nowszym — Dziewce z ciortem (Szulkin 1975).
31
Podobnie z innymi nielicznymi publikacjami na ten temat.
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Mirosława Przylipiaka (2000) przynosi zwięzły rozdział poświęcony filmowi
etnograficznemu, choć w dużym stopniu widzianemu z perspektywy zewnętrznej (m.in. via krytyczne i ważne teksty Nicholsa 1994b, Weinbergera 1994 czy
Winstona 1995). Pojawił się też specjalny numer „Kwartalnika Filmowego” poświęcony częściowo polskiej scenie filmu etnograficznego, w którym znalazły się
także m.in. ważne teksty Anny Grimshaw, Davida MacDougalla, Jaya Ruby’ego
(2004, nr 47–48).
Wspomniałem też o punkcie drugim: mam nadzieję (niebezpodstawną), że
przyszłość filmu etnograficznego/antropologicznego będzie jasna, a zwiastuny
tego już widać, przede wszystkim w postaci odrodzenia się zainteresowania samymi filmami, a świadczą o tym dość już liczne w Polsce festiwale, organizowane często przez studentów etnologii, choć nie tylko: „Przegląd Filmów Etno
logicznych” (Łódź), „Festiwal Antropologii Wizualnej ASPEKTY” (Toruń),
„Oczy i Obiektywy” (Warszawa), „Brave Festiwal” (Wrocław), „Wędrujące
Kino Filmu Etnograficznego” (który, zgodnie z nazwą, zaznacza swoją obecność w kilku ośrodkach). Zrealizowane ostatnio filmy, choć najczęściej robione
są w oparciu o bardzo skromny budżet, to jednak zasługują na uwagę: Koniec
pieśni (Borowski f2008), Takich pieśni sobie szukam (Knittel f2008), Żeby to było
ciekawe (Dudek i Sikora f2009), Tradycja to jest to, co kocham najwięcej (Majewska, Małanicz–Przybylska, Rożek f2007), Kultura daru (Eichelberger i Kamiński
f2011). Ostatnio świadectwem fascynacji Wenecją Dariusza Czai stał się film
„Pogłosy, powidoki” (Uliasz i Czaja f2011). Gugara (Dybczak i Nagłowski f2008),
która zaczynała od dosyć skromnego budżetu i tarapatów finansowych skończyła w Cannes… To tylko kilka propozycji.

Cel i konstrukcja pracy
Celem książki jest krytyczne opisanie kilku ‘punktów węzłowych’ związanych
z wizualnością i filmem antropologicznym. Nie jest to więc historia — choć są
jej elementy; nie jest to teoria — choć są jej elementy; nie jest to też praktyka
— choć są jej elementy. Będę się w znacznym stopniu odwoływał do samych
filmów, uznając, że są one najczęściej mało znane, ale też dlatego, że nie chcę
sprowadzać mówienia o filmach do komentarzy na temat komentarzy. Powiada się czasem (a nawet często), że opisy etnograficzne są żmudnie dokładne
(Geertz 2003a). Uznaję, że ważną częścią ‘mojego terenu badań’ jest właśnie
film. Nie śledzę wszystkich jego powiązań w równym stopniu. To wymagałoby
napisania zupełnie innej pracy. Skoncentrowanie się na ciekawych przypadkach
(czasem granicznych) sprawia, że czytelniejsze stanie się — mam nadzieję — dla
nas pole całej dyscypliny. Sądzę też, że jest to sposób czytania konkretu bliski
etnografii. Wypada też się zgodzić z Jeffreyem Ruoffem, że: „Najlepszym spoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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sobem na przekształcenie kina antropologicznego (…) jest nie tyle zaniechanie
ustanowionych praktyk, lecz raczej krytyczna ocena silnych i słabych punktów
konkretnych dzieł. Potrzebujemy szczegółowej krytyki istniejących filmów.”
(Ruoff 1998, 45) Takie jest też jedno z zadań niniejszej publikacji. Jest ona
świadectwem osobistego itinerarium: obejrzanych filmów, przeczytanych lektur
i odbytych rozmów… Oczywiście poddanych selekcji. Szczególnie w przypadku omawianych filmów koncentruję się przede wszystkim na czasach nam bliższych. Wykraczam także poza filmy powszechnie uznane za antropologiczne (tu
zawsze w tle staje kwestia kryteriów klasyfikacyjnych). Jeśli to czynię, to również
dlatego, że jak sądzę mogą one stanowić przykłady potencjalnych dróg otwierających się przed kinem antropologicznym.
Kilka słów o kompozycji pracy. Zaczynam od zarysowania szerszego tła, funkcjonowania wizualności w antropologii. Wizualność doczekała się już w literaturze polskiej pewnej liczby opracowań: część z nich już przywołałem. Niestety
w niewielkim stopniu dotyczy to filmu (Banksa 2009; Pink 2009a). W kolejnym
rozdziale koncentruję się na dwóch ważnych dla antropologii zagadnieniach:
opisie i narracji. Na temat obu tych kwestii wiele już napisano, tu jednak chodziło mi o zasygnalizowanie pewnych ‘przełamań’ — potencjalnej wagi opisu rzadkiego (jeśli taki w ogóle istnieje), a także zarysowanie idei „trzeciego
głosu”, tak jak został on skonceptualizowany przez Barbarę Myerhoff i Marca
Kaminsky’ego, a który, moim zdaniem, lepiej odnosi się do filmu niż do prac
pisanych. Po krótkim wprowadzeniu do historii filmu etnograficznego, w kolejnym rozdziale, przechodzę do opisania jednego z ciekawszych momentów
profesjonalizacji filmu etnograficznego: narodzin etnograficznego kina obserwacyjnego, uznawanego przez wielu za rdzeń filmu etnograficznego (połowa lat
sześćdziesiątych XX wieku). Sprawcą i katalizatorem tych przemian był Colin
Young, a za pierwszych i najwierniejszych uczniów uznaje się Davida i Judith
MacDougallów. W połowie lat siedemdziesiątych z kolei dochodzi do pierwszych ważniejszych prób systematyzacji i teoretyzacji zjawiska. Jean Rouch jest
dla kina antropologicznego odrębną ‘postacią–instytucją’, działającą ponad pół
wieku, którą trudno porównywać z kimkolwiek innym. Pokazuję kilka ważnych
punktów w jego twórczości, ale poświęcony mu rozdział pokazuje także jego
doniosłą rolę w procesie budowania mostów między Zachodem a Afryką, mostów przepuszczających podróżnych w obu kierunkach (por. ten Brink 2007a).
Następny rozdział przedstawia różne strategie funkcjonujące w kinie obserwacyjnym, pojmowanym przez niektórych jako monolit — staram się rozbić ten
stereotyp. Kolejny podejmuje kwestie przekroczenia granic kina obserwacyjnego. Rozważania dotyczą m.in. możliwości istnienia eksperymentu w antropologii (wizualnej). W rozdziale tym omawiam także kwestię roli i wagi performatywności w antropologii i filmie. Na zakończenie proponuję trzy analizy filmów,
które chciałbym potraktować jako studia przypadków: Roberta Gardnera Forest
of Bliss (f1985) — być może jeden z najbardziej dyskutowanych i skrajnie waDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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loryzowanych filmów etnograficznych; Beyond the Forest Gerarda Igora Hauzenbergera (f2007), który podejmuje niełatwe kwestie związku jednostki, historii, silnej kultury i etyki; oraz Gyumri Jany Ševčíkovej (f2008) ukazujący różne
sposoby radzenia sobie z traumatycznym wydarzeniem z przeszłości. Gardner
opowiada o śmierci w najświętszym mieście Indii — Benares. Hauzenberger
o uwikłaniu w nią człowieka na skutek splotu kultury i historii. Ševčíková o indywidualnych i kulturowych aspektach życia z bagażem tragedii. Wszystkie trzy
w swoisty i dystynktywny sposób poruszają sprawy największej wagi.
Obecnie coraz częściej po kamerę sięgają ci, którzy do niedawna byli przede
wszystkim ‘przedmiotem’ zainteresowania filmu etnograficznego. Czy filmy te
można jeszcze nazwać etnograficznymi/antropologicznymi pozostaje kwestią
otwartą. Idea współpracy przy filmie jest ważnym zagadnieniem, które opisuję
szerzej w rozdziale o Rouchu. Warto w tym kontekście wspomnieć o ‘eksperymencie’ Johna Adaira i Sola Wortha, który omawiam w rozdziale poświęconym
historii filmu. To olbrzymi temat zasługujący na osobne opracowanie (Ginsburg
2002a; 2002b; 2004; Ruby 2000). Kwestie związane z etycznymi dylematami filmu etnograficznego przewijają się w całej pracy, choć nie poświęcam im odrębnego rozdziału. Współcześnie coraz więcej się o tym pisze, co związane jest również ze wzrostem wagi etyki w odniesieniu do badań antropologicznych w ogóle
(Barbash i Taylor 1997; Pink 2009a, rozdz. 2; Ruby 2004; por. też Kaniowska
2010).
*
Jeden z problemów związanych z pisaniem o filmach antropologicznych wiąże się z tym, że są one trudno dostępne. Paradoksalnie być może dotyczy to
szczególnie tego właśnie kina ze wzgledu na jego ‘niszowość’. Sytuacja ta zapewne będzie się zmieniać. Przede wszystkim z uwagi na coraz lepszą i łatwiejszą dystrybucję (festiwale, kopie DVD), ale też powstawanie platform i portali
filmowych, które zaczynają udostępniać filmy (do obejrzenia lub zakupu) za
stosunkowo niewielką opłatą. W ten sposób zaczyna funkcjonować już np. „Documentary Educational Resources” (Watertown, Boston)… niestety usługa ta
nie jest jeszcze dostępna online w Polsce. Podobnie z filmoteką RAI. Tylko tani
internetowy dostęp do tych filmów może znacząco poprawić tę sytuację.
Między innymi z tych właśnie względów napisanie tej książki nie byłoby możliwe bez finansowego wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
które przyznało mi grant habilitacyjny (tytuł: Paradoks wizualności. Film i prak
tykowanie antropologii, nr N N 109 223036). Dzięki niemu, jak też uprzedniej
życzliwości dla projektu Dyrekcji Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
UW, mogłem uczestniczyć w kilku ważnych festiwalach filmowych, m.in. w Festiwal Worldfilm w Tartu (2004, 2006, 2011), Astra Film Festival (Sibiu 2007,
2009), Festiwalu filmowym NAFA (Ísafjörður 2008, Koper 2009 i Århus 2010).
Pozwoliło mi to również na przeprowadzenie kwerendy filmowej i bibliotecznej
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w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork i Boston), w Manchesterze (Granada
Centre for Visual Anthropology) i Berlinie. Zapewne podziękowania winien
jestem wielu osobom, ale z pewnością nie mogę tu pominąć Cynthii Close,
dyrektorki Documentary Educational Resources, która wraz z zespołem zaoferowała mi możliwość skorzystania z zasobów DER, Jayasinhji Jhali, Paula
Henleya (dyrektora Granada Centre), ale także Petera I. Crawforda (długoletniego szefa NAFA), którego spotkałem w trakcie połączonego festiwalu NAFA
i Worldfilm (Tartu 2004). Moment ten można zapewne uznać za symboliczny
punkt startu pracy nad książką. Jak zawsze momenty symboliczne otoczone
są chwilami zwykłymi, choć często nie mniej istotnymi. Do tych zwykłych zaliczyłbym stałą obecność Piotra Szackiego, a po jego przedwczesnej śmierci Jego
nieobecną obecność. Żałuję, że nie mógł być pierwszym Czytelnikiem książki,
bo zapewne wyszłoby jej to tylko na dobre…
Ponadto chciałbym podziękować Alyssie Grossman, Johannesowi Sjöbergowi, Steefowi Meyknechtowi, Pille Runnel, Liivo Niglasowi, Ewie, Tomkowi
i Michałowi Dżurakom, Donacie i Piotrowi Czulakom, Kasi Waszczyńskiej, kolegom z ‘11’ i innym przyjaznym duszom w Instytucie, którzy na różne sposoby
pozytywnie zaistnieli na poszczególnych etapach pracy nad tą książką.
Za pomoc w redakcji i inspiracje pragnąłbym wyrazić wdzięczność Karolinie Dudek.
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Wizualność w antropologii.
Kilka uwag na wstępie

„Widzenie pojawia się przed słowami.”
John Berger
„Każdy wie, że obrazy są, niestety, zbyt ważne, i że to właśnie dlatego należy je zdeklasować (put down). Jedynie obrazy panują nad
światem. Wydają się imitować wszystko, i to dlatego trzeba je obnażyć jako nic nie znaczące. W jaki sposób tworzy się owa paradoksalna magia/niemagia obrazu? Co dzieje się z obrazem…”
W. J. T. Mitchell

Ujmując rzecz ogólnie — pisze Paul Henley — twierdzi się, że antropologia akademicka jest w pewien sposób zakłopotana tym, co można począć z wizualnością,
a być może nawet gorzej, dziedzinę tę dotknęła „ikonofobia” [termin Luciena
Taylora, 1996 — dop. SS]. Dyscyplina pełna jest pozytywnie rozumianych obaw
co do tego, jakie wyzwania media wizualne stawiają zastanym już metodologiom
i epistemologiom. O ile swego czasu w tym stwierdzeniu można się było doszukać
znaczącej prawdy, o tyle osobiście nie odczuwam, żeby w czasach obecnych była
jakakolwiek w y r a ź n a w r o g o ś ć do wizualności w obrębie szerzej rozumianej
dyscypliny. (Henley 2004, 111)

To prawda, że rzadko już dziś można spotkać się ze stwierdzeniami jawnie
wrogimi lub otwarcie dewaluującymi antropologię wizualną. Będę jednak utrzymywał, że dość powszechnie nie docenia się jej, a może przede wszystkim ignoruje i można zapewne przytoczyć sporo anegdot na ten temat.1 Znaczące jest
chyba również to, że są to często przede wszystkim anegdoty. Może to oznaczać,
że wizualność nie jest na tyle ważnym zagadnieniem, żeby je poważnie traktować. Wydaje się też, że więcej jest tekstów ‘uzasadniających’ jej wagę, czyli
pisanych niejako od środka (Banks 1988; Crawford 1992a; MacDougall 1997,
Peter Loizos w wywiadzie udzielonym Alanowi Macfarlanowi (v2002) mówi np. o stosunku
Frederica Bartha i Reymonda Firtha do kwestii kina, i jest to stosunek co najmniej dystansu. Choć
słowo to nie pada, wydaje się, że obaj panowie traktują kino jako sztukę bliższą jarmarkowi niż
akademii. Firth wyraził nadzieję, że film o nim nie trafi do kin. MacDougall (1997) i Taylor (1996)
wspominają o poglądach Maurice’a Blocha. O pomysłach Kirsten Hastrup będę pisał nieco dalej.
Por. też np. zapis dyskusji In Anthropology, the Image Can Never Have the Last Say (Wade 1997).
1
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1998; 2004; 2005; 2006; Taylor 1996). Mogłoby to wskazywać na fakt, że mamy
do czynienia raczej ze ‘zbuntowaną’ choć tolerowaną prowincją niż z autonomicznym stanem w ramach federacji.
Robert Gardner swój cykliczny program telewizyjny (dla WCVB) Screening
Room poświęcony rozmowie z Jeanem Rouchem (1980) rozpoczął od pytania,
czy jest on bardziej antropologiem czy filmowcem. Rouch odpowiedział wymijająco, choć zapewne zgodnie z prawdą, że kiedy spotyka się z antropologami
to oni traktują go jak filmowca, filmowcy zaś uznają go za antropologa (por.
też Stoller 2009, 134). To ciekawe, bo zarówno Gardner jak i Rouch należą do
tych filmowców antropologicznych, którym daleko do ‘scjentystycznego’ nastawiania. Tu jednak obaj popadają w klasyczną dychotomię: albo — albo; można
być albo antropologiem, albo filmowcem (Rouch nie prostuje pytania). Jest to
szczególnie ciekawe, ponieważ Roucha można by bez zastrzeżeń nazwać pierwszym w pełni profesjonalnym antropologiem–filmowcem. W 1953 roku obronił
doktorat z antropologii, a od drugiej połowy lat czterdziestych niemal do końca
życia robił filmy (był tu co prawda samoukiem, ale z jakimi osiągnięciami!);
sporo też publikował, można więc powiedzieć, że ‘płynnie’ poruszał się po obu
obszarach (czy też jednym wspólnym). Pytanie Gardnera wydaje się zatem odzwierciedlać jedno z loci communes myślenia o filmie antropologicznym (czy
szerzej o antropologii wizualnej).2
Może zatem słuszniejsze będzie zdanie Marcusa Banksa (1988), że antropologia wizualna jest raczej tolerowana niż w pełni akceptowana. Peter Loizos
opowiada, że podczas pisania książki o filmie etnograficznym (1993) badał rejestr wypożyczeń z filmoteki RAI (która mieści jedno z ważnych archiwów filmu
etnograficznego) i skonstatował, że filmy najczęściej wypożyczane są tylko przez
jedną osobę z danego ośrodka (Macfarlane v2002). Wyobrażenie o ‘wiedzy gorszej’ (co może być pochodną traktowania wizualności — filmu, wideo i fotografii — nadal przede wszystkim jako metod p o m o c n i c z y c h , ilustracyjnych i nie
nazbyt teoretycznych, jako szczególnej formy biblia pauperum) wydaje się stale
obecne. Henley znajduje się w tej komfortowej sytuacji, że jest szefem jednego
z niewielu miejsc na świecie, gdzie wizualność zajmuje centralne miejsce: Granada Centre for Visual Anthropology w Manchesterze, to jedna z ważniejszych
szkół, która próbuje już od dość dawna (1987) łączyć nauczanie filmu, wizual-

Nawet Jay Ruby — por. omawiane dalej jego wczesne koncepcje — uważa, że film winien
sprostać w y m o g o m s t a w i a n y m a n t r o p o l o g i i p i s a n e j (1975). Ta nietolerancja na
specyfikę subdyscypliny, w dyscyplinie skądinąd nastawionej na tolerancję wydaje się ciekawa.
Por. też spór wszczęty przez Ruby’ego (Crawford 2008; Ruby 2008) dotyczący filmu etnograficznego. O ile ‘wczesny’ Ruby nie zauważa, że próba całkowitego podporządkowania antropologii
wizualnej rygorom antropologii (pisanej) może budzić przynajmniej wątpliwości, o tyle ‘późny’
zdecydowanie łagodzi stawiane wymogi, albo raczej zmienia ich kryteria. Oczywiście Ruby sam
wydaje się być wcieleniem tego osobliwego paradoksu antropologii wizualnej (zob. dalej).
2
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ności z antropologią.3 Nie popadając za Henley’em w nadmierny optymizm, powiem tylko, że sytuacja jest przynajmniej dwuznaczna (por. Flores 2009; Grimshaw 2001; Grimshaw i Ravetz 2004a, 3; MacDougall 1997; Taylor 1996).4

Antropologia wizualna — kilka słów historii
Sam termin antropologia wizualna zaczął funkcjonować stosunkowo późno
— w zasadzie upowszechnił się w latach sześćdziesiątych XX wieku, niemniej
wizualność towarzyszyła antropologii praktycznie od zawsze, najpierw w postaci rysunków i fotografii5, potem zaś również filmu i wideo (zob. dalej, rozdz.
dotyczący historii filmu). Rysunki były uznanym sposobem p r z e d s t a w i e n i a
k u l t u r y, szczególnie tzw. kultury materialnej. Od samego początku fotografia
wspomagała rysunki6 (rysunek uznawano czasem za lepiej obrazujący z uwagi
na schematyzm i klarowność w wydobywaniu elementów znaczących — jest on,
można by rzec, bardziej intencjonalny; por. np. Gombrich 1991; Sikora 2004a).
Poza kulturą materialną fotografia szybko stała się również ciekawym sposobem
ukazywania innych ludzi, w całym ich habitusie (dotyczyło to m.in. problemu
rasy, typów czy ogólniej ‘wyglądów’). Porównanie, mierzalność i taksonomia, to
jedne z ważnych kategorii funkcjonujących w ówczesnej antropologii.7 Wcze-

Obecnie tych ścieżek tematycznych jest nawet więcej.
Jednym z objawów tej dwuznaczności w Polsce może być fakt, że choć na film antropologiczny
można zdobyć ministerialny grant (czego byłem beneficjentem), to jednocześnie film antropologiczny nie mieścił się w zaprogramowanym przez MNiSzW systemie punktacji dokonań naukowych. Warto też zapewne dodać, że wizualność (poza dawną sztuką ludową itd.) wedle obowiązujących do niedawna rozporządzeń nie wchodziła choćby w szczątkowej formie w zestaw zajęć
obowiązkowych dla studentów. Co w dobie bardzo gwałtownie rozwijającego się zainteresowania
‘kulturą wizualną’ (jako przedmiotem badań i dyscypliną) wydawało się posunięciem mało prospektywnym. Kłopot w tym, że paradoksalnie wraz z rosnącymi wymogami standaryzacji nauczania czasem coraz trudniej zmieścić się z pewną odmiennością. Standaryzacja wiedzy ma tylko
pozornie same zalety.
5
Por. krytyczne uwagi dotyczące nauczania antropologii wizualnej w Polsce — Vorbrich 2004.
Warto zauważyć, że jeszcze przed wojną np. Roman Reinfuss ‘negocjował’ z lokalnymi mieszkańcami granice etnograficzne (i etniczne), pokazując fotografie wybranych elementów kultury
materialnej i pytając o ich ‘swojskość’ (Reinfuss 1998, s. 15, 78; por. Dudek 2009, 20).
6
Fotografia jest nawet starsza od etnografii/antropologii, która zaczyna funkcjonować jako wyodrębniona dziedzina w zasadzie dopiero w drugiej poł. XIX w. Dość często natomiast narodziny
fotografii łączy się z narodzinami socjologii — chodzi oczywiście o klimat epoki, a nie stricte przyczynowe powiązania (por. Batchen 1997; Olechnicki 2003a; Pinney 1992a; Sikora 2004a).
7
Można by przytoczyć sporą bibliografię na ten temat (por. np. Edwards 1992a; Pinney i Peterson
2003). Teksty krytyczne zaczęły pojawiać się w latach siedemdziesiątych. Warto tu wspomnieć
o Joannie Cohan Scherer, która jako jedna z pierwszych zaczęła pisać o mitologizacji fotograficznych wizerunków Rdzennych Amerykanów (Scherer 1975; 1992). Zob. też Edwards 1992a.
3
4
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sne książki z dziedziny dość często odwoływały się właśnie do wizualności jako
istotnej kategorii opisu. Sztandarowym przykładem jest tu oczywiście fotografia antropometryczna (zob. np. Edwards 1992a), która funkcjonowała w drugiej
połowie XIX stulecia, ale oczywiście nie tylko. Nazistowskie badania związane z poszukiwaniem czystości rasy trwały jeszcze w czasie II wojny światowej
m.in. w Polsce, ale i Tybecie.8

Terminologia i historia
Termin a n t r o p o l o g i a w i z u a l n a (visual anthropology) wydaje się już powszechnie przyjęty na całym świecie (w lokalnych tłumaczeniach) jako ogólna
nazwa na tę subdziedzinę antropologii, w której kategorie wzroku, widzenia,
mediów wizualnych znalazły się w centrum zainteresowań. Bywają oczywiście
wyjątki. Jay Ruby, choć używa nazwy antropologia wizualna, to jednak preferuje
termin antropologia komunikacji wizualnej (anthropology of visual communica
tion, Ruby 2001). Może być to wynikiem przywiązania do uprzednio powszechniej stosowanej nazwy. Pierwsze nazwy pisma „Visual Anthropology Review”,
jednego z ważniejszych w dziedzinie, to „Studies in the Anthropology of Visual
Communication” (od 1974), a następnie „Studies in Visual Communication”.9
To przywiązanie może też być pochodną w gruncie rzeczy semiotycznego podejścia do kultury.10 Pod tym względem Ruby wydaje się spadkobiercą podejścia Sola Wortha (Ruby 1996, 1345; Worth 1981; Worth i Adair 1972). Pojawiły się też kolejne ważne pisma, choć nie wszystkie już stricte antropologiczne,
m.in. „Visual Anthropology”, „Visual Studies”, „Journal of Visual Culture”.

Por. ciekawe filmowe przykłady ukazujące badania dotyczące rasy prowadzone przez Niemców
na terenie Polski (Łuczaj–Salej f2009) i w Tybecie (Ageeva f2006).
9
„Korzenie VAR sięgają marca 1970 i publikacji newslettera Program in Ethnographic
Film (PIEF), który pojawiał się przez pięć lat do stycznia 1974. Zastąpiły go «Studies in the
Anthropology of Visual Communication» publikowane od marca 1974 do wiosny 1979. W listopadzie 1984 ukształtowało się «Society for Visual Anthropology» (SVA). SVA newsletter zaczął
wychodzić w kwietniu 1985 i przekształcił się w VAR w marcu 1991.” (Buckley i Lewis 2009, 9)
10
‘Kultura’ bywa nadal ważnym ‘przedmiotem’ zainteresowania antropologii i jest konceptualizowana jako zestaw scenariuszy, które realizujemy. „Kulturę można pojmować jako manifestującą się w scenariuszach z fabułami włączającymi aktorów wraz z ich wypowiedziami, kostiumami, rekwizytami i scenografią. Kulturowe ‘ja’ jest sumą scenariuszy, w których bierze udział.”
(Ruby 2000, ix) W tej definicji widać również wpływ teorii performatywnej, co oczywiste choćby
z uwagi na bliskie relacje Ruby’ego z Barbarą Myerhoff, której zainteresowania rytuałem i jego
performatywnym wymiarem były znaczące (Myerhoff 1998; por. też Myerhoff i Ruby 1982).
Ruby pisze też ciekawie o związku filmu z performatywnością (Ruby 2000, ostatni rozdział).
Zob. też wcześniejsze uwagi odnośnie do krytyki kategorii ‘kultura’ we współczesnej antropologii (Wprowadzenie).
8
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Swego czasu Krzysztof Olechnicki sugerował, że w języku polskim być może
stosowniejszą byłaby nazwa antropologia obrazu. Olechnicki, można sądzić,
sporo inspiracji czerpał od Hansa Beltinga (2000, 2007) czy W.J.T. Mitchella
(1994); rzecz jasna w takim ujęciu słowo obraz nabiera szerokiego znaczenia,
wykraczającego daleko poza różnego rodzaju stricte materialne rekwizyty i ekstensje (Olechnicki 2003a, Wstęp; por. też Sikora 2004d). Słowo ‘wizualny’ w języku polskim ma podobne konotacje jak w języku angielskim i odnosi się do
wzroku i postrzegania wzrokiem. Mimo wszelkich prób rozszerzenia znaczenia
pojęcia obraz (What Do Pictures Really Want? — pyta W.J.T. Mitchell w tytule
tekstów: 1996 i 2005, por. też Belting 2007 i Olechnicki 2003a, Wstęp) wydaje
się, że termin wizualność jest szerszy i obejmuje wzrok, wzrokowość, to co widziane, sposoby widzenia, to jak patrzymy, to jak reagujemy na patrzenie, konwencje patrzenia w różnych kulturach, konwencje unikania wzroku, spojrzenie
męskie, spojrzenie kobiece, sięgającą języka greckiego — i dalej — metaforykę
wizualną związaną z wiedzą i poznaniem, opozycją patrzenie — widzenie itd.
(Barthes 1996a; Berger 1997|1972 i 1999|1980; Okely 2005|2001; a także Davey 1999; Gardiner 1999; Sandywell 1999; Rose 2010; Tyler 1984)… Nie chodzi
mi tu o wyliczenie wszystkich możliwości, lecz raczej o ukazanie potencjalnej
wieloaspektowości antropologii wizualnej. Choć przez długi czas (zob. dalej)
uważano, że perspektywa zbieżna jest modelem dla widzenia ludzkiego (camera
obscura, Alberti, pojawienie się aparatu fotograficznego), to od pewnego czasu
ten punkt widzenia nie może być już wszechobowiązujący. Joel Snyder pokazał
jak bardzo różnie ‘widzi’ oko ludzkie i aparat fotograficzny (1980). James Gibson w ogóle zerwał z metaforyką obrazowości w widzeniu (1979). Obszar wizualności, myślenia o obrazowości uległ wielkiemu rozbudowaniu od czasów prekursorskich prac m.in. Rudolfa Arnheima (1969) czy Johna Bergera (1997|1972
i 1999|1980). Jonathan Crary zgłębił techniki obserwatora (1996), Martin Jay
badał funkcjonowanie patrzenia i związanej z tym metaforyki w XX–wiecznej
kulturze i filozofii francuskiej (1993). W latach dziewięćdziesiątych XX wieku
ugruntował się termin kultura wizualna, jako nowa subdyscyplina i obszar wiedzy, który ma swoje źródła jeszcze w latach siedemdziesiątych (por. Bal 2006;
Jenks 1995a; Mirzoeff 1999 i 2006; Mitchell 1994 i 2005; Smith 2008 — by wymienić tylko kilka pozycji).11 Wypada też wspomnieć o dociekaniach malarza
i fotografa Davida Hockneya, choć nie mają one stricte naukowej otoczki, niemniej wywodzą się z ciekawych badań i eksperymentów.12 Coraz częściej też

Termin ten trafił już też do literatury polskiej. Warto tu wymienić m.in. zbiór tłumaczeń dyskutujących to pojęcie, opublikowanych w piśmie „Artium Quaestiones”, t. XVII, 2006 (również
w innych numerach), „Kultura Popularna” 2009, nr 1 (23), a ostatnio zbiór wypowiedzi rodzimych
autorów opublikowała „Kultura i Społeczeństwo” 2009, nr 4.
12
David Hockney próbuje, odwołując się także do eksperymentów, zgłębiać wiedzę na temat
tego z jakich pomocy optycznych mogli korzystać dawni mistrzowie, gdy malowali swoje wybitne
11
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mówi się o antropologii mediów (Askew i Wilk 2002; Ginsburg, Abu–Lughod
i Larkin 2002). Ruby (2005, 165) zauważa też, że często autorzy wywodzący się
z antropologii nie odczuwają identyfikacji z antropologią wizualną, dla czego
nie znajduje jasnych powodów i nad czym ubolewa.
Oczywiście od razu wypada też zaznaczyć, że w zasadzie — szczególnie w tej
pracy, której głównym tematem jest film — należałoby mówić o antropologii
audiowizualnej. Na tę kwestię zwracało od dawna uwagę wielu autorów (Crawford 1992a; Hopfinger 2003, 2010; Iversen i Simonsen 2010), ze względu na to,
że dziś powszechnie już obrazom towarzyszą dźwięki i słowa. Niemniej zapewne z powodów praktycznych najczęściej w antropologii stosuje się tę krótszą
formę. Jak sądzę, ważną sprawą jest też fakt, że antropologia (wizualna) zaczyna się zajmować różnymi zmysłami (Henley 2007; MacDougall 1998 i 2006;
Pink 2009a i 2009b; Seremetakis 1994; szerzej Taylor 1994); odczucia związane
z innymi zmysłami próbuje czasem przywoływać też film (np. Belantara f2009;
Barbash i Taylor f2009, Grossman f2008).13 Antropologia wizualna staje się więc
platformą dla innej antropologii, czasem nawet wyodrębnianej z samej antropologii (por. MacDougall 1998).
Jeśli przez chwilę pomyślimy o potencjalnej wieloaspektowości podejścia do
kategorii wizualności, wówczas zaproponowana np. przez Jaya Ruby’ego w En
cyclopedia of Cultural Anthropology definicja pojęcia może wydać się niewystarczająca: „Antropologia wizualna logicznie wywodzi się z wierzenia, że kultura
manifestuje się poprzez symbole wizualne zakorzenione (embeded) w gestach,
ceremoniach, rytuałach i artefaktach umiejscowionych w skonstruowanym i naturalnym środowisku.” (Ruby 1996, 1345; 2000, ix; 2001) Pobrzmiewa w niej
silna skłonność do esencjalizacji i instrumentalizacji kultury, co dziś nie wydaje
się już właściwym tropem (pomijając kwestię, że sama kultura trafiła na listę
terminów podejrzanych — por. Wprowadzenie). W dalszym ciągu wywodu Ruby
pisze, że „skoro kulturę można zobaczyć14, to badacze powinni móc stosować
dzieła. Często nie zostało to uwzględnione w ich notatkach. Opisuje m.in. ciekawe eksperymenty
z zapomnianym dziś niemal całkowicie przyrządem camera lucida (Hockney 2006).
13
W istocie ten poszerzony obszar zmysłów (synestezja) w opisie fotografii zarysował się już
w podejściu do fotografii u Barthes’a (por. Sikora 2006a i 2004a). Por. też wiele znaczący tytuł
tekstu Lesa Backa Listening with Our Eyes (fotografie: Nicola Evans, Antonio Genco i Gerard
Mitchell; 2004). W.J.T. Mitchell, rozwijając kwestie związane ze związkiem słowa i obrazu oraz intersensualnością, mówi m.in. o tym, że interesuje go podwójna artykulacja: na poziomie zmysłów
związek ucha i oka, a na poziomie znaku, tego co symboliczne i ikoniczne; dodaje też: „to właśnie
dlatego zawsze uwielbiałem ‘złożone’ słowno–wizualne formy, zaczynając od iluminowanych manuskryptów, a kończąc na komiksach i filmach, i dlaczego moja chroniczna perwersyjność wiąże
się z przyglądaniem się obrazom z uchem czytelnika (reader’s ear) i czytaniem tekstów z okiem
malarza (painter’s eye).” (Smith 2008, 42)
14
Pojawia się oczywiście pytanie, czy ktokolwiek widział kiedyś ‘kulturę’ jako taką, a nie jej różnorodne przejawy w postaci tzw. wytworów rąk ludzkich (por. np. krytykowany przez Ruby’ego film
Gardnera Ika Hands [f1988a], gdzie pojawia się dużo zbliżeń pracujących rąk — często niekonDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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środki audiowizualne, by ją rejestrować jako zbiór danych podlegających dalszej analizie i prezentacji”. (Ruby 1996, 1345; 2000, ix; 2001)
***
Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej kwestie i pojawiające się problemy nie
powinny nas dziwić słowa Howarda Morphy’ego i Marcusa Banksa, redaktorów
ważnego tomu tekstów Rethinking Visual Anthropology (Banks i Morphy 1997),
którzy we wstępie wyznają, że choć antropologia wizualna jest już dziedziną całkiem nieźle zinstytucjonalizowaną, to stale kłopocze się (podobnie zresztą jak
i cała antropologia) z problemami, m.in. odnoszącymi się do kwestii zdefiniowania własnego zakresu i granic. Antropologia zajmuje się prawie wszystkim i ma
wielką skłonność by niczego nie pozostawiać poza obrębem własnych zainteresowań. Takie interdyscyplinarne ciągoty antropologii sprawiają, że istnieje w niej
stałe napięcie między tendencjami odśrodkowymi i dośrodkowymi. A wśród zalewu tematów i subdyscyplin nieustająco pojawia się pytanie, czy to, co ktoś
robi, jest jeszcze antropologią. I choć można sądzić, że miejsce w centrum nie
zapewnia pełnego komfortu, to być może właśnie — jak chcą tego wspomniani
autorzy — powrót do centrum, do ogólniejszych pojęć dyscypliny, stanowi o jej
zwartości. Otwartość dziedziny u jednych wzbudza niepokój, innych zaś najwyraźniej przyciąga: słowa Margaret Mead — że w antropologii istnieje rodzaj
wolności, można robić cokolwiek i nazywać to antropologią — miały sprawić, że
Clifford Geertz wkroczył na antropologiczne ścieżki (por. Handler 1991, 603).
W Świetle zastanym pisał:
Jedną z zalet antropologii jako działalności naukowej jest to, że nikt, łącznie
z tymi, którzy ją uprawiają, nie wie dokładnie, czym ona jest (…). Próby zdefiniowania tej dyscypliny zawierają się między niefrasobliwą argumentacją „towarzyskiego klubu” („wszyscy jesteśmy tacy sami; myślimy w ten sam sposób”) a instytucjonalną argumentacją prostego człowieka („każdy wykształcony na wydziale
antropologii jest antropologiem”) (2003b, 114–115, por. też 124).

Do podobnych uwag i konstatacji powraca wielokrotnie.
Antropologia wizualna podąża, jak się wydaje, dwoma nurtami. Pierwszy wiąże się (z tym bywa najczęściej kojarzona) z użyciem środków audiowizualnych,
które antropolog może wykorzystać w badaniach (innych kultur): głównie fotografię, film i wideo. Pierwszymi ważnymi książkami na ten temat były: Visual An
thropology: Photography as a Research Method Johna Colliera, Jr. (1967; wydanie
tekstualizowanych szerzej, ale jakże frapujących; istnieje też zapis rozmowy Gardnera z Octavio
Pazem na temat tego filmu, f1988b), dzieł sztuki, przedstawienia teatralnego, rytuału itd. Można
też oczywiście zobaczyć czyjeś maniery i zaklasyfikować je jako kulturę. To jeden z przykładów gdy
Ruby, dążąc do precyzji, wydaje się wkraczać na grząski grunt (jeśli oczywiście nie traktować tego
jako zwykłego lapsusu — niemniej sformułowanie to zostało powtórzone w co najmniej trzech
publikacjach powstałych na przestrzeni przynajmniej pięciu lat).
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poszerzone napisane wraz z synem Malcolmem — 1986), zredagowany przez
Paula Hockingsa tom Principles of Visual Anthropology (1975, wyd. zmienione
1995; wznawiany po dziś dzień), Ethnographic Film Karla Heidera (1976|2006).
Ponadto warto wymienić prace Rollwagena (1988), Crawforda i Turtona (1992),
wczesne teksty Ruby’ego (1975)… Drugi nurt (który wydaje się późniejszy, choć
obecnie wysuwa się na pierwszy plan i obejmuje także tzw. media tubylcze, in
digenous media) wiąże się z badaniem nie tylko już ‘kultury widzialnej’, ale też
kategorii i systemów wizualnych funkcjonujących w danej kulturze (w tym i naszej).15 Jeśli zważymy na fakt, że większość działań człowieka ma swój aspekt
wizualny, to słowa Iry Jacknisa mogą się wydawać sensowne „W rzeczywistości
wielu antropologów uprawia antropologię wizualną nie zdając sobie z tego sprawy” (cyt. za: Morphy i Banks 1997, 4). Niemniej czasem może się wydawać, że
owa powszechność działa ‘na szkodę’ subdyscypliny. (Niemal każdy dziś przynajmniej czasem korzysta z filmów — po co więc cała ta afera?) W tym drugim nurcie pojawiły się takie ważne prace jak wspomniana już książka Banksa
i Morphy’ego (1997), czy zredagowana przez Luciena Taylora Visualizing Theory
(1994), ale też częściowo wymieniona pozycja Crawforda i Turtona Film as Eth
nography (1992). W istocie wydaje się, że owe dwa nurty są dziś coraz bardziej ze
sobą powiązane, co jest zapewne przede wszystkim wyrazem wzrastającej świadomości — jak to ujął już niegdyś Benedyktowicz (1981) — że nie da się dziś być
dobrym etnografem bez znajomości i uwikłania w teorię (por. też Postma i Crawford 2006b).16 Takie nadmierne podkreślanie związków antropologii wizual
nej z widzialnością może prowadzić do nieporozumień i uwikłania w nazbyt
pozytywistyczne skojarzenia (por. np. przytaczane dalej uwagi dotyczące po
mysłów Félixa–Louisa Regnaulta). Dlatego warto od razu przytoczyć uwagę
MacDougalla — jednego z ważniejszych filmowców z kręgu kina obserwacyjnego — który powiada expressis verbis, że jego filmy są o tym, co niewidzialne
(Barbash i Taylor 1996, 378); twierdzi też, że antropologia wizualna nie sprowadza się do reprezentacji obrazowej, a tym samym dystansuje się wobec literalnie
rozumianej (pozytywistycznej) naoczności (por. cytowaną wcześniej definicję
antropologii wizualnej Ruby’ego).
***

Oczywiście szczególnie gdy w grę wchodzi odniesienie do ‘naszej kultury’, można sądzić, że
zbliżamy się do dyscypliny, o której wspominałem już wcześniej: kultury wizualnej.
16
Oczywiście poza właśnie wymienionymi pojawiło się całkiem dużo publikacji, które podejmują
temat wizualności: bliżej nurtu pierwszego są m.in. Loizos 1993; Hockings i Omori 1988; Barbash
i Taylor 1997 (faktycznie to jedyny podręcznik antropologicznego filmowania); MacDougall 1998
i 2006; Ruby 2000 i 2005; Barbash i Taylor 2007; Grimshaw i Ravetz 2009, zaś drugiego Askew
i Wilk 2002; Ginsburg, Abu–Lughod i Larkin 2002; Grimshaw i Ravetz 2004; Pink, Kürti i Afonso
2004 itd.
15
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David MacDougall, wraz z żoną Judith, jest twórcą wielu ważnych filmów.
Ale jest także autorem licznych inspirujących przemyśleń na temat filmu i szerzej wizualności (por. przede wszystkim 1998; 2004 i 2005; 2006; Barbash i Taylor 1996; Taylor 1998). Podejmując wątek wizualności w antropologii, MacDougall — oczywistym wydawałoby się stwierdzeniem — przekierunkował
myślenie o wizualności i zrekontekstualizował pytanie badawcze: antropologia
nie tyle nie interesowała się tym, co wizualne, ile raczej n i e m i a ł a p o m y s ł u
c o z w i z u a l n o ś c i ą d a l e j z r o b i ć (MacDougall 1997, 276). Tym stwierdzeniem trafia w czuły punkt, z którym antropolodzy przez długi czas nie bardzo
potrafili sobie radzić. Choć Malinowski rzucił w swoich dziennikach uwagę, że
warto by przygotować album, jednak tego nie zrobił.17 Franz Boas, choć sądził,
że filmowe zapisy tańców Rdzennych Amerykanów ułatwią mu analizę owych
tańców — nigdy tego nie podjął (Ruby 2000, 55 i n.). Spuścizna wizualna bywa
trudna do zoperacjonalizowania. Ciężko ją cytować, gorzej się ‘przechowuje’,
nie bardzo wiadomo, co o niej powiedzieć.
[J]est coś niepokojącego — pisze MacDougall — w obrazach (visual images).
Wydają się pokazywać wszystko, a jednak, tak jak w przypadku fizycznego ciała, pozostają i r y t u j ą c o n i e m e. Świat wizualny jest jak łuska, którą zdejmujesz, by dobrać się do konceptualnych i werbalnych światów wewnątrz, ale gdy
to już zrobisz, nie możesz odrzucić jej z czystym sumieniem. Obiekty wizualne,
budzą wielką fascynację jako wytwory i oznaki kultury, lecz ponosząc porażkę
jako [wytwory i oznaki] ją uzewnętrzniające (expositors), zyskują nową funkcję
(w muzeum) jako m e t a f o r y a n t r o p o l o g i i. I [właśnie] jako metafora, to co
wizualne rozkwita. (MacDougall 1997, 277)

Jeden z rozdziałów Kłopotów z kulturą Clifford kończy opisem zdjęcia mężczyzny z plemienia Igorotów, na które natrafił podczas prowadzenia badań nad
historią fotografii etnograficznych:
trafiłem w pliku zdjęć na twarz, która uderzyła mnie jak ‘zbyt natrętny przyjaciel,
skrucha zbyt gorliwa, jak nieme oczekiwanie, by zapytać’. Na nic zdało się przeglądanie kolejnych plików fotografii: niezliczone twarze Indian, Afrykańczyków,
Melanezyjczyków, Eskimosów nie były w stanie zatrzeć tamtego wizerunku. Nie
potrafiłem także przeniknąć jego niewzruszonego, wymownego milczenia. Archiwalna metryczka mówiła „Mężczyzna Igorot” (zdjęcie przywiezione z górskich
obszarów Filipin na Światowe Targi w Louis w 1904 roku. Jeżeli wpatrzymy się
z bliska w tę twarz — jakie się objawią za nią niepokoje? (Tylko się nie odwracaj.)18 (Clifford 2000, 180)
17
Podjął go Michael Young, który odnotowuje, że fotografie są w większości nieopisane lub niewystarczająco opisane. Wysiłek Younga, którego rezultatem był wydany album fotografii Malinowskiego
wydaje się tu godny uznania (Young 1998; zob. też Sikora 2000). Malinowski nie jest tu może najlepszym przykładem, ponieważ mimo wszystko opublikował całkiem sporo fotografii w swoich książkach.
18
Polski przekład ostatniego zdania ujednoznacznia bardziej ambiwalentne angielskie „Don’t turn
around”; można je również, jak mniemam, rozumieć „tylko [jej] nie odwracaj” — wszak poprzedDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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To nie jedyny przykład, jak mniemam, wnikliwej lektury książki Barthes’a
o fotografii (1996a). I choć amerykański antropolog nie odwołuje się do ważnego wprowadzonego przez Barthes’a terminu punctum, to sądzę, że można tu
bez nadużycia przywołać to niejednoznaczne pojęcie: miejsca niedookreślone,
m i e j s c e o d w o d z e n i a , które zawsze prowadzi p o z a s a m o b r a z (por. Sikora 2004a i 2006a). Jest to znacząca sugestia, że rola fotografii (obrazu) n i e
m u s i s i ę s p r o w a d z a ć d o i l u s t r a c y j n o ś c i c z y i n f o r m a c j i, a co za
tym idzie nie należy jej do tej funkcji r e d u k o w a ć (Edwards 1997, 64–65).

Krytycy wizualności
Antropologia wizualna ma też swoich adwersarzy. Tradycyjnie wymienia się tu
najczęściej Maurice’a Blocha i — o dziwo — Kirsten Hastrup. Bloch deklaruje, że wizualność interesuje go jedynie wówczas, gdy zostaje podporządkowana tekstualności i dyskursywności (podobnie jak Jay Ruby — choć, jak sądzę,
inaczej rozłożone są tu akcenty). Miał on też powiedzieć, że kiedy antropolog
poświęca zbyt wiele czasu filmom etnograficznym, to „traci wiarę we własne
idee (wyobrażenia, idea)” (cyt. za MacDougall 1997, 282; por. też Banks 1988;
Taylor 1996). Można — choć nie takie były zapewne intencje autora — odczytać
te słowa pozytywnie, a mianowicie, że film może d z i a ł a ć s u b w e r s y w n i e,
jest tym samym szczególnego rodzaju k a t a l i z a t o r e m, k t ó r y m o ż e s ł u ż y ć
d a l s z e m u k r y t y c z n e m u m y ś l e n i u. Gdyby jednak potraktować te słowa
bardziej literalnie — zgodnie, jak przypuszczam, z zamysłem ich autora — to
pozostaje pytanie, czy tym samym badacz nie odcina się świadomie (?) od innych form doświadczenia człowieka. Czy dążenie do tekstualności nie jest próbą
ucieczki przed pewnym niedomknięciem i niekonkluzywnością nauki o człowieku (por. np. ciekawe i ważne przykłady mówiące o wadze zmysłowości w dawnej
już książce Edmunda Carpentera [1972], nazwanej postmodernistyczną avant la
lettre [wypowiedź Johna Bishopa — Bishop i Prins brw]; por. też rozważania na
temat dwóch koncepcji nauki u Rorty’ego 1994). ‘Przypadek Hastrup’ dostarcza
materiał, który daje podstawę do interesującej interpretacji. Antropolożka, kładąc tak duży nacisk na doświadczenie w antropologii (Hastrup 2008; Hastrup

nie zdanie mówi o niepokojach, które skrywają się z a ( ! ) twarzą na fotografii. Mogłaby być to
również ukryta aluzja do pewnych rozważań zawartych w ostatniej książce Rolanda Barthes’a
(1996a). Zresztą być może dwuznaczność angielskiego wyrażenia jest tu znacząca, choćby z uwagi
na to, że etnografowie często zwykli się właśnie ‘odwracać’ od fotografii (por. dalej). Słowa te
w oryginale wieńczą rozdział Poetyka przemieszczenia. Victor Segalen i jednocześnie poprzedzają
fotografię; niestety polski wydawca przeniósł opisywane zdjęcie na stronę poprzedzającą wspomniany rozdział.
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i Hervik 1994), a także na nowe obszary zainteresowania, zupełnie, jak sądzę,
nie zauważa potencjalności, jaką w tym zakresie może nieść film i fotografia.

Przypadek Kirsten Hastrup
Esej Anthropological Visions: Some Notes on Visual and Textual Authority (Hastrup 1992) otwiera ważny dla antropologii filmu zbiór tekstów Film as Ethnog
raphy pod red. Petera I. Crawforda i Davida Turtona (1992). Stanowisko antropolożki spotkało się już z odpowiedzią (do krytyków Hastrup można zaliczyć
mi.in. MacDougalla 1997, Sikorę 1997 i 2004a, Taylora 1996, ale łagodnie polemicznie ustawia się już we własnym tekście do redagowanej przez siebie książki
Peter Crawford, 1992a). Chciałbym tu przedstawić jeszcze dalej idącą krytykę
jej stanowiska. Choć Hastrup moderuje chwilami swoje sądy, to jednocześnie,
trzeba przyznać, stawia je czasem nad wyraz jednoznacznie. Pierwszą trudną
do zaakceptowania kwestią jest silne rozdzielenie trybu wizualnego (pictures)
i słownego w „tworzeniu i przekazywaniu w y o b r a ż e ń (obrazów, images) etnograficznych” (1992, 8). I choć Hastrup zastrzega, że robi to tylko ze względów
analitycznych, to można postawić pytanie, czy stworzenie tego typu dychotomii nie zniekształca całej badanej rzeczywistości.19 Choć słowo image odnosi się
w tym kontekście raczej do ‘wyobrażeń mentalnych’, ‘obrazów w głowach’20, to
jednocześnie antropolożka, jak się wydaje, ignoruje w tym tekście związek obrazu — wyobrażenia — wyobraźni.21 Do zarzutu o zbyt radykalne rozdzielenia
trybów można dodać jeszcze, że Hastrup skrajnie (jak na koniec XX wieku) pozytywistycznie traktuje samą fotografię (to ona jest w jej tekście głównym przedmiotem inkryminacji). Koronnym przykładem jest tu jej opis wykorzystania foKtórą staje się tu dla mnie wizualność i jej rola w antropologii. Warto od razu zaznaczyć, że —
jak podkreślają różni autorzy — nawet fotografia sporadycznie występuje w oderwaniu od słowa.
Por. np. Edwards 1997 i Edwards i Hart 2004. W etnografii trudno znaleźć tak śmiałe pomysły,
jak np. w publikacji Bergera i Mohra 1982 (por. Mitchell 1994; Sikora 1997 i 2004a). Często
obrazy nawet jeśli nie wprost to jednak pełnią rolę kontrapunktyczną i paralelną wobec tekstu:
por. np. książkę Edwarda Saida i Jeana Mohra o Palestynie (Said 2002) czy Barthes’a o Japonii
(1999a), a także mój wywód na temat traktowania fotografii przez Jamesa Clifforda (wcześniej
i dalej w tym rozdziale).
20
Warto pamiętać, że ten ostatni termin to również jedna z ważnych i ciekawych definicji stereotypu ukutych przez Waltera Lippmanna (por. Benedyktowicz i Markowska 1979, 211)
21
To szczególne, uwzględniwszy fakt, że mocno sygnalizuje ona zainteresowanie samą wyobraźnią,
poświęcając jej nawet cały rozdział (Wyobraźnia antropologiczna) w nieco tylko później wydanej
książce (2008|1995), składającej się częściowo z tekstów, które ukazały się już wcześniej i zostały
tylko nieznacznie zmodyfikowane (nie obejmuje jednak tego, który właśnie omawiam). Pewne stwierdzenia w niej zawarte (zob. dalej) pozwalają jednak sądzić, że Hastrup utrzymała w niej swój
krytyczny wobec wizualności stosunek, choć zrezygnowała już z nastawienia konfrontacyjnego.
19
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tografii w badaniach w czasie wystawy baranów na Islandii. Antropolożka trafiła
na spotkanie dzięki pomocy żony jednego z informatorów, choć na samą imprezę
nie była zaproszona z racji jej typowo męskiego charakteru. Hastrup pisze:
W powietrzu unosiło się erotyczne napięcie i zdałam sobie sprawę, że wystawa
była dosłownie i metaforycznie współzawodnictwem w potencji seksualnej. [M.in.
— warto dodać — rękoma ‘ważono’ baranie jądra — dop. SS] Mężczyźni współzawodniczyli, wykorzystując w tym celu swoje barany22, niemniej metaprzesłanie
było całkowicie jasne. Kiedy dźwięki stały się czytelniejsze dla moich ‘s k r ę p o w a n y c h u s z u’ (inhibited hearing), usłyszałam niekończące się żarty związane
z seksem i bardzo osobiste komentarze (very private remarks). Wybuchom śmiechu towarzyszyły ukradkowe s p o j r z e n i a n a m n i e sygnalizujące ukryte (im
plicit) pytanie, czy rozumiem, co się tu dzieje. Owszem r o z u m i a ł a m.
Z obszaru na o b r z e ż u wydarzenia, gdzie się przemieściłam, żeby się n i e r z u c a ć w o c z y, robiłam zdjęcia i notatki, s t a r a j ą c s i ę u s i l n i e w y g l ą d a ć
j a k p r a w d z i w y m ę ż c z y z n a. Okazało się to niemożliwe i w końcu, musiałam opuścić to miejsce z powodu zwykłego z a k ł o p o t a n i a i z a ż e n o w a n i a
(sheer emberrassment). Mężczyźni nie zabraniali mi tam zostać, niemniej z a s a d y
p r z y z w o i t o ś c i zmusiły mnie do opuszczenia pomieszczenia, wypełnionego
gęstą (thick) i niemal namacalną męskością. (1992, 9)

Zdjęcia, które Hastrup wykonała, okazały się beznadziejne: nieostre, źle
oświetlone i skadrowane (lopsided). Pokazywały też przede wszystkim plecy
mężczyzn. „Nie ukazywały one n i c z e g o p o z a m o i m z a h a m o w a n i e m, będącym rezultatem tego, że przekroczyłam granice pomiędzy kategoriami płci
kulturowej”. (1992, 9) Opisane tu za Hastrup (z pewnymi skrótami) wydarzenie
doprowadziło ją do jasnej konkluzji: „istota tego wydarzenia n i e m o g ł a z o s t a ć u t r w a l o n a (recorded) n a f o t o g r a f i i”.
Dalej antropolożka przechodzi do wyjaśnień. W pierwszym rzędzie odwołuje
się do znanego, wprowadzonego przez Clifforda Geertza (2003a) rozróżnienia
na ‘opis gęsty’ i ‘rzadki’; ten drugi łączy się z opisem formy (np. zachowań) i nie
jest w stanie chwytać znaczeń (zob. bliżej kolejny rozdział). Znaczenie jest zaś
„tworzone dzięki tekstowi.” Fotografie można zaliczyć do trybu metonimicznego (za Susan Sontag, 1986), a tekst do metaforycznego lub alegorycznego. Powiada też, że zapis wizualny może prowadzić do „blow–up effect”, czyli pojawienia się nieoczekiwanej informacji, czegoś czego etnograf nie zobaczył, gdy samo
wydarzenie miało miejsce23; lub też „show–up effect”, czyli efektu, który można
traktować jako szczególną odmianę poprzedniego (kiedy pewne rzeczy stają się
Hastrup dosłownie pisze: „The men competed in the name of their rams…” — w gruncie rzeczy było chyba odwrotnie: to raczej barany współzawodniczyły w imieniu swoich właścicieli.
23
To rzecz oczywista już dla Johna Colliera (1986|1967), a w rzeczy samej nawet Williama
Henry’ego Foxa Talbota (jednego z wynalazców fotografii — por. Jeffrey 1981, 12–13). Warto też
zauważyć, że pozostając nadal w aurze pozytywizmu, badaczka spłaszcza zdecydowanie przesła22
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na tyle oczywiste, że umykają już uwadze, dopóki nie zobaczymy ich właśnie na
fotografii).24 Wspomina też o „make–up effect”, który można by nazwać efektem
kłamstwa, bądź łagodniej: wprowadzenia w błąd. Przywołuje sytuację z innych
badań (Hastrup 1986), gdy natrafiła na fotografię ‘fałszującą rzeczywistość’:
przedstawiała ona dziecko przebrane w niemowlęcy tradycyjny stroik związany
z chrztem. Zdjęcie zostało wykonane pięć lat po chrzcie, gdy rodzina mogła sobie
już na fotografię pozwolić. Antropolożka zauważa, że stało się to jasne dopiero
wówczas, gdy zadała kolejne pytania, widząc, że strój dziecka jest zdecydowanie
za kusy. Ten argument Hastrup polemicznie kieruje przeciw Margaret Mead,
gorącej „pozytywistycznej” zwolenniczce wizualności. Można by kontynuować
wywód teoretyczny Hastrup, którego fragmenty są jak najbardziej zasadne i polemizują z bardzo często pozytywistycznym podejściem (wcześniejszych) zwolenników wizualności. Można by… ale w zasadzie mój cel został już osiągnięty. Kłopot w tym, że Hastrup, polemizując z pozytywistycznym paradygmatem
wizualnym… w zasadzie zupełnie nie jest w stanie sama się z niego wydobyć
(‘przezwycięża’ go raczej poprzez odrzucenie wykorzystania zdjęć). Oczywiście
dzieje się tak w znacznej mierze na skutek błędnego ‘zlokalizowania’ przeciwnika, owego z gruntu fałszywego i pozytywistycznego w duchu podziału na ‘czysty
obraz’ i ‘czyste słowo’. Hastrup dostrzega w zdjęciu ‘czysty fakt’, referent (dziecko ubrane we właściwy–niewłaściwy strój) — nie zauważa już zupełnie, że mówi
ono pośrednio m.in. o sile w y m o g u r o b i e n i a f o t o g r a f i i (nawet po latach
— to nie jest nasza ‘spauperyzowana fotka’), a także o tym na przykład, że owi
‘mityczni’ mieszkańcy Islandii z u p e ł n i e i n a c z e j p o s t r z e g a j ą r e a l i z m
f o t o g r a f i i. Hastrup pojmuje fotografię (zgodnie z różnymi dyskusjami żywymi jeszcze często w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zeszłego wieku)
z d e c y d o w a n i e r e f e r e n c y j n i e, a n i e r e l a c y j n i e. Jak sądzę punktem
zwrotnym, zaświadczającym dobitnie o tej zmianie jest ostatnia książka Rolanda
Barthes’a La chambre claire. Note sur la photographie (1980; wyd. pol. 1996a), ale
co warto podkreślić, jest ona raczej ‘podsumowaniem’ niż początkiem dyskusji
o referencyjności fotografii. Barthes zaczyna od dyskursu stricte referencyjnego
(choć zdecydowanie bardziej z odniesieniem do idei sobowtóra, magii, tożsamości ontologicznej niż pozytywistycznie rozumianej reprezentacji), żeby go
rozsadzić od środka. Wnikliwa lektura jego książki pozwala dostrzec jak ów renie Powiększenia Michelangelo Antonioniego (f1967), jeśli nazwa „blow–up effect” odnosi się do
oryginalnego tytułu filmu Blow up (por. Sikora 2004a, I rozdział).
24
Można by tu właśnie, kontynuując niejako poprzedni przypis, przypomnieć interpretację
Powiększenia pióra Jurija Łotmana, który zauważa, opisując słynną scenę analizy zdjęć z parku
przez fotografa, że zmiana rozumienia, do której tam dochodzi, wiąże się mocno ze z m i a n ą
p u n k t u w i d z e n i a (Łotman 1983; por. też Sikora 2004a). Fotografia, czego Hastrup wydaje
się nie dostrzegać, pozwala na całkowitą zmianę relacji wobec ‘rzeczywistości’, a nie jest tylko
jej mimetycznym powtórzeniem (Sontag 1986) — jest raczej czymś co można by nazwać ‘trzecią
przestrzenią’ (zob. np. Edwards 1997; Sikora 2004a).
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ferent przekształca się również (za pośrednictwem punctum) w ‘referent mityczny’, związany z osobą patrzącego, jej/jego emocjami, pamięcią i traumami (por.
Sikora 2006a i 2004a). To osobliwe, że w zasadzie cały swój krytyczny wywód
dotyczący wizualności Hastrup buduje na tak chybionym ‘eksperymencie’ jakim
była wizyta na wystawie baranów. Badaczka chciałaby, żeby zdjęcia były dobre,
czyli pokazywały istotę wydarzenia. Ale co tu było wydarzeniem? Czy tylko wystawa baranów? („Wybuchom śmiechu towarzyszyły ukradkowe s p o j r z e n i a
n a m n i e”.) Fotografie w istocie pokazują dokładnie to, o czym Hastup pisze
(a przed dostrzeżeniem czego, można sądzić, się wzbrania), a mianowicie, że
relacja między nią a obecnymi tam mężczyznami była zamazan a (choć Hastrup używa odnośnie do fotografii słowa ill–focused a nie blurred) :
starała się ona „usilnie wyglądać jak p r a w d z i w y m ę ż c z y z n a”, „z obszaru
n a o b r z e ż u wydarzenia”, „n i e r z u c a ć s i ę w o c z y”, „z powodu zwykłego z a k ł o p o t a n i a i z a ż e n o w a n i a”, „ z a s a d y p r z y z w o i t o ś c i zmusiły
mnie”. To szczególne, że tworząc n a p r a w d ę c i e k a w y o p i s w y d a r z e n i a
(spotkania ona — mężczyźni) Hastrup, n i e j e s t w s t a n i e z o b a c z y ć g o
i wyciągnąć z niego właściwych wniosków (wyrokuje na temat spotkania: aparat
fotograficzny — barany i mężczyźni; a posuwając się krok dalej, można by również powiedzieć, że to aparat jest tu winny i to on, choć nie wprost, zostaje spenalizowany). To szczególny przykład, gdzie refleksyjność odbija się niejako od
‘nieprzezroczystego’ antropologa–fotografa. Czy zatem Hastrup rzeczywiście,
jak powiada, zrozumiała? Hastrup nadal spogląda oczyma na scenę… ale czy
w istocie wraz z jej przyjściem z m i a n i e n i e u l e g ł a s a m a s c e n a ? Czy to
nie ona się na niej znalazła, stając się ‘przedmiotem’ owych ukradkowych spojrzeń? Odpowiem, być może posuwając się do nadinterpretacji (ale przecież to
m.in. Hastrup mówi o u c i e l e ś n i e n i u a n t r o p o l o g a)25: Hastrup zrozumiała
doskonale tę sytuację cieleśnie („ z powodu zwykłego zakłopotania i zażenowania”, „zasady przyzwoitości zmusiły mnie” do opuszczenia miejsca), ale wysnuła fałszywe wnioski na poziomie analitycznym („później zobaczyłam zdjęcia,
były beznadziejne: nieostre, ill–focused, źle oświetlone, źle skadrowane”). Czy
naprawdę można budować na takim fundamencie?26 Hastrup usilnie stara się
zachować perspektywę ‘zewnętrznego obserwatora’, ale w rzeczy samej, w sytuSwoją drogą ocieramy się tu o szczególny paradoks kwestii ucieleśnienia antropologa (por.
Hastrup 2008, w szczególności rozdział Ciało i motywacja), jeśli potraktujemy owo ucieleśnienie
również w znacznym stopniu dosłownie — w innym miejscu Hastrup pisze bowiem, że „etnografka w terenie działa jako ‘osoba trzecia’ ” (Hastrup 2008, 64). Hastrup idzie o kwestię czasowej
zmiany tożsamości. Jak sądzę nie ma to nic wspólnego z takim konstruktem jak np. „trzeci głos”
Barbary Myerhoff (Kaminsky 1992; por. też dalej). Czy można być jednocześnie człowiekiem
ucieleśnionym (czyli sobą) i kimś innym? Por. dużo wnikliwsze, jak sądzę, uwagi antropolożki
dotyczące spotkania z Eugenio Barbą i Odin Teatret (Hastrup 2008; zob. też zakończenie).
26
Zabawny, a nawet groteskowy wariant nieco podobnej sytuacji można odnaleźć w fabularnym
filmie Historie kuchenne Benta Hamera (f2003), gdzie obserwator nie jest w stanie zaobserwować
25
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acji, o której mówi, n i e m a j u ż m i e j s c a n a k l a r o w n o ś ć p e r s p e k t y w y,
nie da się już w opisywanym wydarzeniu utrzymać łatwej i sformalizowanej relacji podmiot — ‘przedmiot’ badania. Relacji, którą zakładała ‘pozytywna’ nauka,
a którą od jakiegoś czasu, przynajmniej antropologia, na różne sposoby stara się
zrelatywizować i podważać.27
Jeśli pozwoliłem sobie na tak długi wywód na temat tego jednego niefortunnego wydarzenia (czy też dwóch), to również dlatego, że zwraca ono wyraźnie
uwagę na fakt, który obrońcy wizualności czasem podnoszą, a mianowicie na
to, że wizualność została wyrugowana z antropologii w ł a ś n i e d l a t e g o, że fotografia i film potrafią stać się — tak jak w tym przypadku — niewygodnym
dla samego antropologa świadkiem spotkania. To on/ona ma pozostać jedynym
gwarantem ‘prawdy terenu’.28 (Pinney 1992a, 82)
W Poszukiwaniu straconego czasu Marcel Proust opisuje scenę, gdy Marcel
zjawia się w mieszkaniu swojej babki, która się go nie spodziewa. Zastaje ją
w trakcie czytania. Proust metaforyzuje spotkanie, odwołując się do metonimiczności spojrzenia nieocieplonego relacją (babka Marcela wszak nie była
świadoma, że ktoś na nią patrzy): „…ujrzałem czerwoną, ciężką, pospolitą,
chorą, zadumaną, wodzącą po książce błędnymi nieco oczami, przygnębioną
starą kobietę, k t ó r e j n i e z n a ł e m” i wprowadzając do opisu fikcyjną postać
o b i e k t y w n e g o ś w i a d k a, fotografa (Proust 1979, t. II, 128–129 i Sikora
2004a, 62–63). Owo rozdwojenie pozwala mu zastanawiać się nad podwójnością
naszego widzenia. Mamy tu do czynienia z sytuacją poniekąd podobną do tej,
którą opisała Hastrup. Ów Proustowski obcy, fotograf i obserwator, wydaje się
spoglądać na rzeczywistość z zewnątrz (widzi starą kobietę błądzącą wzrokiem
po książce), ale w rzeczy samej Proust w tym opisie portretuje pewną odmianę
antropologii refleksyjnej avant la lettre.29 Owo rozdwojenie widzenia dotyczy sanic ciekawego zanim nie zrezygnuje ze swojego ‘uprzywilejowanego’, wydzielonego miejsca obserwacji na obrzeżu.
27
Oczywiście nie tylko antropologia. Jak zauważa Arnd Schneider — a tu wydaje się szczególnie ciekawe także dla opisywanego przypadku — ‘zasada nieoznaczoności’ Heisenberga w języku
niemieckim określana jest jako Unbestimmtheitsrelation (literalnie: ‘ r e l a c j a n i e p e w n o ś c i ’ ),
ale także Unschärferelation (literalnie: r e l a c j a n i e o s t r o ś c i (fuzziness), niewyraźna, zmącona
(blurredness), czy też zasada n i e o s t r o ś c i (‘out–of–focus’ principle’).” (Schneider 2008, 173)
Po angielsku, warto dodać, określa się ją jako zasadę niepewności (uncertainty principle). Wedle
Britannica Concise Encyclopedia (2002) zasada owa odnosi się do „stanu, w którym położenia
i prędkości danego obiektu (np. atomów lub ich cząstek) nie można mierzyć w tym samym czasie”
(cyt. za Schneider 2008, 189). Schneider mówi o wizualnych aspektach owej zasady, ja dorzucę
jeszcze, że m o w a t u w i s t o c i e o r e l a c j i ( ! ) .
28
Można tu mówić o różnych poziomach tabuizacji. Michael Young pisze, że Malinowski np.
wybierał te fotografie, na których nie było śladu ‘skażenia’ cywilizacją białych, czyli elementów
kultury Zachodu (Young 1998 i 2000).
29
Przynajmniej jeśli idzie o jedną z opcji mówienia o refleksyjności, która wiąże się z próbą badania naszego uwikłania w eksplorowaną, obserwowaną ‘rzeczywistość’, jej percepcję i opis (zob.
np. Ruby 2000, 152).
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mego patrzącego — pełna analiza tego co się dzieje dotyczy r e l a c j i : dawniej
ujmowanej jako ‘podmiot — przedmiot’ obserwacji. Hastrup, choć tego nie pisze, traktuje aparat jako przedmiot radykalnie różny (oddzielony) od jej osoby,
to ów obcy, fotograf–aparat, który zachowuje pozycję niezależnego świadka, ‘źle
wykonał zdjęcia’. Ona mogła się tam czuć nieswojo, ‘on’ — nie. Ona mogła być
ucieleśniona, ‘on’ — nie. Jeśli a p a r a t ź l e w y k o n a ł z d j ę c i a, to znaczy, że
nie spełnił swej roli i jest bezużyteczny. Hastrup postrzega aparat fotograficzny jako p o z y t y w i s t y c z n y i niemy środek r e j e s t r a c j i r z e c z y w i s t o ś c i …
doskonale opisała sytuację, lecz nie potrafiła zobaczyć wszystkich konsekwencji,
które z niej wynikają — odnieść ich do siebie. W późniejszym tekście pisze:
wiedza antropologiczna zaczyna się od p o d z i e l e n i a d o ś w i a d c z e n i a s p o ł e c z n e g o i od dokumentowania innej rzeczywistości definicyjnej. Nie kończy
się jednak na tym; ś w i a t m u s i b y ć w y j a ś n i o n y w s ł o w a c h , co zawsze
p o c i ą g a z a s o b ą e l e m e n t r e d u k c j i, oznacza to zarazem pewien poziom zakłóceń, skoro rzeczywistość jest przeżywana, nie zaś mówiona czy pisana.
Doświadczenie nie może być wyartykułowane, natomiast wiedza antropologiczna
m u s i b y ć k o m u n i k o w a n a p i s e m n i e.30 (Hastrup 2004, 98–99)

Jak sądzę rzeczywistość może być zarówno przeżywana, jak i ‘myślana’, mówiona i pisana.31 I to nawet w tzw. ‘społecznościach prostszych’. Rzeczywistość
bywa też przynajmniej czasem negocjowana i to nie tylko z antropologiem; por.
np. świetne filmy Boba Connolly’ego i Robina Andersona Black Harvest (f1991)
czy Catariny Alves Costy The Architect and the Old City (f2003).32 Można też,
oczywiście, wyrazić wątpliwość, czy Hastrup p o d z i e l a ł a d o ś w i a d c z e n i a
z obecnymi na imprezie mężczyznami (którzy często odwracali się do niej p l e c a m i — to one wszak pojawiały się na zdjęciach). To dotyczy zapewne przynajmniej czasem antropologów, którzy pozostają o b s e r w a t o r a m i (nie)uczestniczącymi. Hastrup miała tylko (i a ż ) o d w a g ę opisać, że sam proces obserwacji

Dlaczego tylko pisemnie? A nauczanie? Przykład Sokratesa jest być może nieco ambiwalentny,
niemniej o czymś mówi. O swoich rozważaniach o historii i micie, piśmie i słowie mówionym —
gdzie historia i pismo zwyciężały, bo były związane z władzą i siłą — Hastrup najwyraźniej zapomniała (Hastrup 1997).
31
„Doświadczenie pojawia się spontanicznie w obrębie istoty społecznej, lecz nie pojawia się bez
myśli; pojawia się, ponieważ mężczyźni i kobiety (a nie tylko filozofowie) są racjonalni i myślą
o tym, co wydarza się im i ich światu (…) zmiany zachodzą w obrębie istoty społecznej, pobudzając z kolei do zmiany doświadczenia (…)” (słowa E.P. Thompsona [1978], cyt. za: Byrne i Doyle
2004, 167).
32
Hastrup, jak sądzę, redukuje to, co można nazwać doświadczeniem. Mam nadzieję, że opisane
dalej przykłady kina antropologicznego pokażą, iż praca antropologiczna nie musi być sprowadzana do pisania. W istocie pracując na uczelniach, wykonujemy również zawód antropologa,
dystrybutora i wytwórcy wiedzy. Mówienie i pisanie też jest ciekawym, przynajmniej czasem, doświadczeniem. Proces pisania, jak na różne sposoby wykazywał Barthes, nie musi być procesem
odtwórczym.
30
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u c z e s t n i c z ą c e j uległ inhibicji: „skrępowane uszy”, zakłopotanie i zażenowanie, zasady przyzwoitości — tych myśli najprawdopodobniej nie podzielali
pielęgnujący swoją samczość faceci. Jeśli na tak długo zatrzymałem się nad tym
przykładem (a nie osobą Hastrup, którą za różne teksty, także i ten, wyjątkowo
cenię), to tylko dlatego, że stał się on świetnym i paradoksalnym przykładem na
wagę antropologii wizualnej. Jak również na to, że czasem pewne wnioski budowane są na wiosennym lodzie, czy — porzucając metaforę — jak mało czasem
świadomi możemy być naszego uwikłania w wielopoziomowość i wieloaspektowość poznania i relacji.33
Już Sol Worth zauważył, że należy rozróżnić fotografię jako „zapis o kulturze” i „zapis kultury”. Pełna wersji tekstu brzmi następująco:
Trzeba zrobić rozróżnienie pomiędzy fotografią jako z a p i s e m o k u l t u r z e
i fotografią jako z a p i s e m k u l t u r y. Trzeba także odróżnić kwestię użycia medium i badania tego, jak jest ono wykorzystywane. W odniesieniu do aparatu
chciałbym podkreślić różnicę pomiędzy wykorzystaniem aparatu przez badacza

Skąd zresztą ta pewność u antropolożki wyrokującej, że mężczyzna nie zrobiłby tu lepszych
fotografii, czy nawet inna kobieta. To niby inna materia, niemniej Alinie Skrzeszewskiej udało się
zrobić wyjątkowy film Songs from the Nickel w dzielnicy tanich hotelików w Los Angeles (f2010),
spotkać się i rozmawiać z ludźmi, z którymi spotkanie może być dalekie od oczywistości na wielu
poziomach.
Edmund Carpenter dostarcza innego ciekawego przykładu, który uczula na wagę r e l a c y j n e g o pojmowania rzeczywistości i przestrzega przed łatwymi esencjalizacjami: „Mieszkańcy wioski
Kandangan stali się współproducentami filmu. Propozycja wyszła od nas, ale samo filmowanie ceremonii inicjacji stało się w większości ich przedsięwzięciem. Na terytorium Sepik męskie inicjacje
są całkowicie niedostępne dla kobiet i w przeszłości ich obecność była karana śmiercią. Naszą
główną kamerzystką była kobieta. Nie przyszło nam do głowy, żeby zapytać, czy może filmować,
zakładaliśmy, że taka prośba nie tylko spotka się z odmową, lecz także będzie potraktowana jako
obraza. Jednak starszyzna Kandangan zapytała, czy ona jest dobra, i gdy uzyskała odpowiedź
twierdzącą, że jest z nas najlepsza, zażyczyła sobie, aby to ona filmowała. Mężczyźni nie tylko
zezwolili jej wejść na święty obszar, ale także wskazali, gdzie powinna ustawić sprzęt, pomagali jej w jego przesuwaniu, a także opóźniali ceremonię, gdy musiała załadować kamerę. Jestem
przekonany, że pozwolono jej na bycie świadkiem rytuału nie z powodu tego, że była obca, lecz
tylko z powodu tego, że była n i e z b ę d n a do zrobienia możliwie najlepszego filmu. Inicjowani
pod koniec próby byli ledwie przytomni, lecz uśmiechali się szeroko, gdy zobaczyli wykonane
Polaroidem zdjęcia swoich pokrytych skaryfikacją pleców. Starszyzna poprosiła, żeby odtworzyć
ścieżkę dźwiękową. Później poprosili, żeby im przywieźć film i obiecała, że zbudują kolejną zagrodę do tego przeznaczoną. Następnie ogłosiła, że była to ostatnia przymusowa inicjacja, i oferowała na sprzedaż bębny wodne — najbardziej święte obiekty w ceremonii, które być może miały
tysiąc lat. Film zagroził istnieniu ceremonii trwającej setki a może nawet tysiące lat — jednak film
nigdy nie sprosta jej pierwotnej funkcji.” (Bishop i Prins brw, 20–21; Carpenter 1972, 88)
Podobnie mówi Harry, jeden z głównych protagonistów w filmie Waiting for Harry, gdy
uzasadnia, że obrzędy, które powinny odbywać się w nocy, zostały odprawione w dzień z uwagi
na konieczność ich nakręcenia (McKenzie f1981). Badania trzeba prowadzić wraz z osobami
badanymi. I tę prawdę rozpoznał już Robert Flaherty, a na szeroką skalę wykorzystał Jean Rouch.
Ostatnio przypomniał ją również Tim Ingold (2008).
33
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do zbierania danych o kulturze i badaniem tego, jak kamera jest wykorzystywana
przez członków danej kultury. (…) W rękach dobrze wyszkolonego obserwatora
stanie się ona narzędziem rejestracji nie tyle prawdy tego, co jest tam (out there),
ile prawdy, która jest tu–tam (in there), w umyśle antropologa, w czasie gdy wyszkolony obserwator zapisuje obserwacje ‘tam’. (Worth 1981, 190)

Można mniemać, że Hastrup w obu omawianych przez siebie przypadkach
obstaje przy postrzeganiu fotografii jako „zapisu o kulturze”; w obu tych przypadkach — jak sądzę — fotografia okazuje się ciekawsza jako z a p i s k u l t u r y /
k u l t u r o w y. Wydaje się, że coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że fotografia/film nie jest rejestracją jednokierunkową, lecz subtelnym zapisem tego, co
dzieje się po obu stronach aparatu fotograficznego/kamery.34 Potraktowanie
zdjęć jako zapisu kultury wymaga zmiany pytań, jakie się jej stawia. Myślę, że
nie pozbawia to fotografii funkcji komunikacyjnych i poznawczych. Fotografia/
film może być ową trzecią przestrzenią (przestrzenią spotkania), pozwalającą
nam inaczej spojrzeć na ‘rzeczywistość’.
Fotografia — pisze Elizabeth Edwards — może mówić o kulturze, życiu ludzi,
ich doświadczeniach i przekonaniach nie na poziomie powierzchownego opisu,
lecz stanowić wizualną metaforę, łączącą to, co widzialne i niewidzialne, komunikując nie w trybie realistycznym, lecz dzięki lirycznej ekspresji. W konsekwencji, jak dowodził Kracauer, wartości ekspresywne (estetyczne) fotografii „byłyby
więc w pewnej mierze funkcją jej właściwości odkrywczych”. (…) Fotografie (…)
[wiążą się raczej z — dop. SS] kwestią pytania i s u g e r o w a n i a niż ogłoszenia
„tak–oto–było”. (Edwards 1997, 58 i 66; cyt. wewnętrzny Kracauer 1975, 45)

I jeśli, uprzedzając fakty, da się powiedzieć, że film w antropologii bywa
performatywny, to również w takim znaczeniu, że filmowiec ułatwia zaistnienie
pewnej ‘rzeczywistości’ (Rouch). Por. np. znakomity film Dimitru Budrali The
Curse of the Hedgehog (f2004), gdzie obecność filmowca/antropologa doprowadza do bardzo żarliwych opowieści/reakcji Romów. Wielu autorów podkreśla,
że aparat fotograficzny/kamera ułatwia wejście ‘w teren’, do innej społeczności
(Peter Brook, MacDougall, Rouch). Daniela Vávrová prowadzi badania, w których kamera jest środkiem, katalizatorem interakcji osób po obu jej stronach.35
Kamera jest już nie tylko katalizatorem tego, co się wydarza (por. bliżej rozdział
o Rouchu). Elementy takiej szczególnej interakcji (intymności) można dostrzec
w wielu filmach, por. np. Meyknecht f2005, czy Mendel i Nikles f2010.
Hastrup otwiera przestrzeń paradoksu ucieleśnionego antropologa, który
nie potrafi przewidzieć wszelkich konsekwencji, jakie z tego ucieleśnienia mogą
wynikać. Jak sądzę, antropolożka cały czas próbuje polegać przede wszystkim
na intelekcie. Hastup wie doskonale, że tam jest, a jednak pozostaje rozdwojo34
35

Za prekursora tego podejścia można chyba uznać Roucha (f1971; por. dalej rozdział o Rouchu).
Tekst i film (f2008) prezentowany na konferencji NAFA w Koprze (2009).
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na, chciałaby opisać ‘rzeczywistość’ tak, jakby w niej nie uczestniczyła. Jest autorką świetnego opisu, nie potrafi zrozumieć, że aparat przestał być neutralnym
medium pozytywistycznej rejestracji tego, co wydarza się przed obiektywem, i że
świadomość złożoności sytuacji i uwikłania medium musi być udziałem świadomego antropologa.
Oczywiście ‘przypadek Hastrup’ jest skrajny z kilku powodów. Po pierwsze
podejmuje ona ten temat wprost i próbuje się z nim zmierzyć, ale też dlatego,
że zaproponowane przeze mnie wyjście z tego zderzenia — niepomyślne dla Hastrup, ale pomyślne dla antropologii wizualnej… jest w istocie wyjściem bocznym.
Przede wszystkim dlatego, że nie chcę wcale powiedzieć, że aparat fotograficzny
i kamera powinny być traktowane zawsze i tylko jako media refleksyjne.

Przypadek Claude’a Lévi–Straussa
Podobnych paradoksów w traktowaniu fotografii (wizualności) przez antropologów można odnaleźć rzecz jasna więcej. Na forum listy dyskusyjnej VISCOM–u
(koniec czerwca 2011 r.) pojawił się wątek związany z fotografiami zrobionymi
przez Claude’a Lévi–Straussa, jak też jego stosunkiem do wizualności (relacjonowany przez Anabelle Rodriguez–Lawton z odwołaniem do Davida Sapira
[por. też Sapir 1994 — dop. SS]). Emmanuel Garrigue zwrócił się do Claude’a
Lévi–Straussa z prośbą o możliwość opublikowania jego fotografii w specjalnym
numerze „Ethnographie” (c. 1992) poświęconym fotografii i antropologii. Przy
okazji uzyskał też zgodę na wystawienie fotografii Lévi–Straussa, jednak — co
ciekawe — n i e w Musée d’Homme, lecz w Musée Nicéphore Niépce (jednego
z wynalazców fotografii). W toku wywiadu francuski antropolog miał powiedzieć, że traktuje fotografie jak fotki (snap shots), a rozmowę zakończył stwierdzeniem: „Nie jestem fotografem”. Fotografie Lévi–Straussa doczekały się albumowej publikacji dopiero w 1995 roku w Saudades do Brasil: A photographic
memoir, i jak o tym już kiedyś pisałem (Sikora 2000), jest to album świetnych
fotografii: portretów indywidualnych i grupowych, swobodnych ‘reporterskich’
zdjęć odwiedzanych miejsc i wiosek. Jeden z dyskutantów (Craig Campbell)
przywołał interesujący cytat ze wstępu do albumu:
Gdy tylko otwieram swoje notatniki, nadal czuję kreozot, którym przed wyruszeniem na wyprawę nasycałem kasety (canteen), by chronić je przed termitami
i pleśnią. Niemal niezauważalnie mimo upływu półwiecza ów ślad natychmiast
wskrzesza sawanny i lasy Centralnej Brazylii, nieodłącznie powiązane z innymi
zapachami — ludzi, zwierząt i roślin — jak również z dźwiękami i kolorami. Bo
jakkolwiek słaba byłaby owa w o ń, która dla mnie jest miłym zapachem (perfu
me), to p o z o s t a j e o n a t ą s a m ą r z e c z ą, s t a l e r z e c z y w i s t ą c z ę ś c i ą
t e g o, c z e g o d o ś w i a d c z y ł e m.
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Czy to z powodu tego, że upłynęło zbyt wiele lat (chociaż liczba lat jest równa
w przypadku każdego z mediów), fotografia nie wskrzesza we mnie nic z owych
wspomnień? Negatywy nie są cudownie przechowanymi namacalnymi cząstkami doświadczeń, które niegdyś angażowały wszystkie moje zmysły, moje fizyczne
moce i mój umysł; są one jedynie ich wskazówkami (indices) — wskazówkami ludzi, krajobrazów i wydarzeń, których widzenia i znajomości jestem stale świadom,
choć po tak długim czasie nie pamiętam niekiedy, gdzie i kiedy to się zdarzyło.
Owe fotograficzne dokumenty udowadniają mi, że one istniały, ale nie ewokują
ich ani też nie zwracają ich materialnie życiu.
Po zbadaniu, fotografie pozostawiają mnie z wrażeniem pustki, brakiem czegoś,
czego obiektyw nie jest w stanie uchwycić. (Lévi–Strauss 1995, 9)

Ów cytat Campbell wieńczy krótkim komentarzem: „Uwielbiam oczywistą
przewrotność, która łączy się z publikacją tego zastrzeżenia w prologu do fotograficznego pamiętnika. Nie mogę nie odczytywać tego jako uprzedzającego
kroku zabezpieczającego przed nazbyt wąsko ilustracyjną interpretacją badań
terenowych; sposobu na kontrolowanie pozbawionego reguł interpretacyjnych
pola fotografii”.
To prawda. Mnie jednak w słowach Lévi–Straussa uderzyła przede wszystkim
nico inna kwestia. Przytoczonych uwag francuskiego antropologa nie sposób nie
czytać w kontekście Marcela Prousta i jego wnikliwych spostrzeżeń na temat
fotografii i ‘wynalezionej’ przez niego pamięci mimowolnej, ‘pamięci zmysłów’
(por. Sikora 2004a, przede wszystkim rozdział II i V; oraz 2006a). To znamienne, że uwagi francuskiego antropologa nie zostały jakkolwiek zmodyfikowane
na skutek przewartościowania, jakiemu ten ‘nowy antropologiczny przedmiot’
(chodzi o fotografię — wyrażenie Barthes’a 1996a, 149) poddali najpierw Walter
Benjamin (1996), potem idąc częściowo jego śladami Barthes (1996a).36 Campbell zapewne ma rację, kiedy przywołuje problem braku dyscypliny (w sensie
— klarownych procedur) w interpretacji fotografii. Ta ‘bolączka’ niewątpliwie
przekłada się na mniemanie o ‘naukowej słabości’ medium. Oparta na synestezji pamięć proustowska, pamięć mimowolna, wyklucza wzrok ze zmysłów ważnych. Zbyt często oglądana magdalenka nie ofiarowała już wspomnień. Dopiero
s m a k ciastka zanurzonego w herbacie (naparze z lipy) dał bohaterowi impuls
do wniknięcia w zakamarki pamięci, do wskrzeszenia chwili. Taka też zmysłowa
i antywzrokowa jest tajemnica proustowskich powrotów. I jest to zapewne początek odwrotu od okulocentryzmu, który we francuskiej myśli dwudziestego
wieku śledzi Martin Jay (1993).

A w końcu także Paul Auster i Wayne Wang w filmie Dym (f1995); por. moją analizę filmu
i całego splotu wydarzeń rozgrywających się w nim wokół fotografii (Sikora 2004a, szczególnie
rozdział II i V).
36
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Do toczącej się dyskusji Jay Ruby dorzuca fragment z późnego wywiadu na
temat niechęci Lévi–Straussa do filmu (dało to zresztą asumpt do paru złośliwych komentarzy na temat francuskiego antropologa). „…Robiłem fotografię,
ponieważ było to niezbędne, ale zawsze miałem odczucie, że jest to s t r a t a c z a s u , rozpraszanie uwagi (a waste of attention)… Muszę wyznać, że filmy etnograficzne mnie nudzą.” (Lévi–Strauss, Entretien, „Le Monde”, 22 lutego 2005, za
wpisem Ruby’ego z 27.06.2011 na liście VISCOM–u). Przekonanie o ‘słabości
wzroku’ myśl europejska pielęgnuje z różnym nasileniem od czasów Platona
(por. Jay 1993; Rorty 1994).
Nie potrafię wyzbyć się mniemania, że te stwierdzenia wielkiego strukturalisty mają też drugie dno (podążam tu tylko częściowo tropem rzuconym przez
Campbella) wiążące się z kwestią spersonalizowania badań terenowych, o czym
sporo się mówiło. Dotyka to po trosze problemu posesywności antropologów.
Byłaby to też jeszcze inna wersja tropu podniesionego przez Christophera Pinneya (1992a), mówiącego, że antropolodzy nie chcą mieć konkurencji. Pozostając we wnętrzu Proustowskiej metafory: nie chcą mieć ze sobą fotografa, który
pojawił się wraz z Marcelem owego wieczoru u jego Babki i miał zupełnie inną
wizję świata… Warto podkreślić, że była ona z d e p e r s a l i z o w a n a, czyli d o s t ę p n a k a ż d e m u. Wydaje się, że antropolodzy zazdrośnie strzegą znaczenia
prywatności w doświadczeniu.37
Uwagi Lévi–Straussa, jak sądzę, dają też asumpt do zastanowienia się nad
konceptualizacją zmysłów, jaka dokonała się w kulturze europejskiej. Dziś
zdecydowanie bardziej świadomi jesteśmy faktu, że kulturowe uwarunkowanie zmysłów (ich wyćwiczenie, ale też ‘zracjonalizowanie’) nie dotyczy jedynie
członków innych kultur.38 Ta zaprezentowana przez Lévi–Straussa nadzwyczaj
Chodzi między innymi o kwestię ‘zawłaszczania’ badanych ludów i obszarów, uznawania ich za
obszar własny i, przynajmniej niegdyś, retorycznie i symbolicznie przejmowanych na wyłączność
(Geertz 2000; Clifford 2000). Jak powiada Clifford dominujący styl autorytetu związanego z nowoczesnymi badaniami terenowymi wiąże się też ze stwierdzeniem wywodzonym od Malinowskiego:
„Jesteście tam… bo ja tam byłem” (Clifford 2000, 30). „Intensywne badania terenowe, prowadzone przez wykształconych na uniwersytetach specjalistów, uznane zostały za uprzywilejowane,
usankcjonowane źródło informacji o ludach egzotycznych. (…) Rosnący prestiż badacza terenowego–teoretyka ograniczał (nie eliminował) liczbę procedur i pośredników (…) doświadczenie
badacza może służyć za jednoczące źródło autorytetu w terenie. (…) Właśnie dlatego, że trudno
je dokładnie zdefiniować, ‘doświadczenie’ skutecznie służyło za gwarancję autorytetu etnograficznego. (…) Etnograf gromadzi osobistą wiedzę na temat badanego ludu (forma dzierżawcza ‘mój
lud’ była do niedawna powszechnie wykorzystywana w kręgach antropologicznych — sformułowanie to w praktyce oznaczało jednak tyle, ‘moje doświadczenie’.” (Clifford 2000, 32, 43, 46)
„Nic bardziej nie zagraża domaganiu się o uznanie autorytetu etnograficznego niż antropolog z kamerą. Taki obraz jest przykrym przypomnieniem o chybotliwym fundamencie, na którym
wspierają się takie pretensje, zamazując (…) granicę pomiędzy antropologiem a jego rywalami,
np. dziennikarzem, lub jeszcze gorzej: turystą.” (Grimshaw i Ravetz, 2004a, 5)
38
W eksperymentalnej książce Oh, What A Blow That Phantom Gave Me! w rozdziałach poświęconych zmysłom Edward Carpenter podaje wiele ciekawych przykładów różnic w percepcji zmy37
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bliska Proustowi konceptualizacja wskazuje również na enkulturację do takiego, a nie innego pojmowania zmysłów i pamięci (MacDougall pamięć nazywał
siódmym zmysłem — 1998, 231). Oczywiście nieufność wobec wizualności Martin Jay śledzi w całej kulturze (francuskiej) dwudziestego wieku (Jay 1993). Ów
paradoksalny antywizualizm XX wieku poprzedza kilka wieków dominacji tego
zmysłu w kulturze Zachodu. Barthes (1996b, 71) zauważa, że wzrok zdystansował inne zmysły w Europie w XVI wieku (w dużej mierze wiązało się to z rozpowszechnieniem słowa pisanego i umiejętności czytania oraz związaną z tym
linearnością i przestrzennością). Kartezjusz uznał, że wzrok jest najszlachetniejszym ze zmysłów.39
O ile przypadek Hastrup wskazuje na silnie pozytywistyczne uwikłanie antropolożki (obiektywizm, prawda naoczna itd.), o tyle — Lévi–Straussa podkreśla
bardziej uwikłanie w jego konsekwencje: nurt antywizualny.
Jakkolwiek można by jeszcze eksplorować ów wątek dotyczący stosunku antropologów do wizualności, to wydaje mi się, że ostatni przykład Lévi–Straussa
sugeruje mocno, iż stosunek do wizualności jest, po pierwsze, relacją w znacznym stopniu wyuczoną40 i, po drugie, może być silnie związany (co również łączy się z punktem pierwszym) z preferencjami osobistymi.41 Ale tym samym wypada chyba podkreślić, że pewne rozwiązania, jakie na danym etapie nauki są
podejmowane, są często rozwiązaniami uwikłanymi w nasze kulturowe wybory
i personalne inklinacje, które jako takie podlegają czasowej zmienności. Mówiąc wprost, nasza wizja tego, czym jest nauka, jest pewną formą kulturowego opisu świata (Buchowski 2004, 18, 38; Clifford 2004a; Herzfeld 2004, 270;
Rorty 1994). Wizja taka, narzucona innym światom — jak wygląda ich świat —
może budzić pewne zastrzeżenia (Clifford 2004b; Rosaldo 1993).
Na wcześniejszym etapie rozważań o wizualności pojawiła się już sugestia, że
może ona działać subwersywnie wobec istniejącego modelu nauki. Taki wniosek
wyciąga też otwarcie David MacDougall, uznając, że jedno ze źródeł współczesnego zainteresowania wizualnością
leży w możliwościach form wizualnych (w szczególności filmu i wideo) stania się
u z n a n y m m e d i u m a n t r o p o l o g i i — ś r o d k a m i b a d a n i a zjawisk sposłowej w odmiennych kulturach. Por. też pracę na temat związków zmysłów i pamięci Seremetakis 1994.
39
Por. Jay 1993. Kartezjusz pojmuje zmysł wzroku jako najszlachetniejszy przede wszystkim
z uwagi na jego szczególną ‘azmysłowość’ i dystansujący stosunek wobec rzeczywistości. Mary
Louise Pratt, relacjonując poczynania naukowców naturalistów XVIII wieku, napisała: „Oko —
oświecone, męskie, europejskie — które ustanowiło system — mogło oswoić (‘udomowić’) nowe
miejsca/ widoki zaraz po zetknięciu się z nimi, włączając je do języka systemu.” (Pratt 2011, 56)
40
Barthes powiada, że nie cytuje Prousta, lecz raczej żyje w jego świecie (Barthes 1997, 42–43
i 1998b, 279; por. też Sikora 2004a, rozdz. II).
41
Wrzuciłem Lévi–Straussa w proustowski trop, ponieważ, jak sądzę, nie sposób tego nie zrobić.
Nie oznacza to wcale, że Lévi–Strauss naprawdę nie pojmuje tak świata — por. poprzedni przypis.
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łecznych i w y r a ż a n i a wiedzy antropologicznej. (…) zamiast stanowić zwykły
dodatek do dyscypliny badań antropologicznych stawia ona f u n d a m e n t a l n e
wyzwanie dla antropologicznych sposobów ‘mówienia’ i wied z y. Odzwierciedla ona z m i e n i a j ą c y s i ę k l i m a t m y ś l e n i a o s a m e j
r e p r e z e n t a c j i a n t r o p o l o g i c z n e j. (MacDougall 1998, 63)

Wizualność nie jedno ma imię
W dzisiejszej antropologii odwołanie do wizualności niekoniecznie musi przebiegać wprost. Dobrym przykładem mogą tu być praktyki Jamesa Clifforda
przede wszystkim dlatego, że wykracza on zdecydowanie poza ilustracyjność,
niezależnie od tego, czy reprodukuje ilustracje, do których się odwołuje, czy
przywołuje je tylko w opisie. Wydaje się on świetnie wyczuwać metaforyczną
i retoryczną potencję obrazu (o jednym z takich użyć już pisałem). Potrafi czasem podnieść ‘wykorzystany obraz’ do rangi symbolicznego ‘wizerunku epoki’,
albo też za pomocą wizerunku wprowadzić ważny temat rozważań. Z tym pierwszym przypadkiem mamy do czynienia na przykład, gdy we wstępie do rozdziału
o autorytecie etnograficznym przywołuje i zestawia dwa mocne obrazy: frontyspis z dzieła ojca Lafiteau Moeurs des sauvages ameriquains, pochodzącego
z 1724 roku, który przedstawia „etnografa w postaci młodej kobiety siedzącej
przy pulpicie pośród artefaktów z Nowego Świata, antycznej Grecji i Egiptu”,
i znane zdjęcie Bronisława Malinowskiego zamieszczone na stronie tytułowej
Argonautów Zachodniego Pacyfiku (w wydaniu polskim z r. 1981 to ostatnia
LXVI fot.) ukazujące kilku krajowców ustawionych w szeregu przed wodzem
i ofiarujących mu naszyjnik z muszli soulava, skądinąd przedmiot ważny dla
tematu książki. O ile w tym pierwszym przypadku postać etnografa, jak pisze
Clifford, wyraźnie czerpie inspiracje z boskiego świata idei, o tyle w drugim dochodzi do bezpośredniej obserwacji, której świadectwem jest właśnie fotografia.
Zaświadcza ona o ‘byciu tam’, a termin ten stał się od czasu badań Malinowskiego znakiem rozpoznawczym dla współczesnej etnografii, warunkiem można
rzec sine qua non.42 Clifford zwraca także uwagę na to, że przedostatni z usta-

Warto oczywiście zaznaczyć, że subtelne analizy Clifforda wskazują również na różne retoryczne strategie zabiegów samego Malinowskiego. Por. Clifford 2000, 29 i n; tenże 2004a. Oba wymienione przedstawienia można też znaleźć w numerze specjalnym „Kontekstów. Polskiej Sztuki
Ludowej” poświęconym Malinowskiemu i Witkacemu (2000, 106–107). Oczywiście badania terenowe uległy daleko idącej zmianie: por. np. nowy wstęp do Rabinowa (2010) czy tytuł świeżej
publikacji o wiele mówiącym tytule: Fieldwork Is not What it Used to Be: Learning Anthropology’s
Method in a Time of Transition (Faubion i Marcus 2009); por. też Marcus 2003; Holmes i Marcus
2010.
42
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wionych w szeregu młodzieńców zerka w stronę fotografującego i w ten sposób
sygnalizuje obecność ‘nieobecnego’ na samym zdjęciu fotografa (i etnografa
zarazem). W tym opisie ś w i a d o m i e w y b r a n e obrazy zostają podniesione
do rangi wizerunków symbolizujących dwa różne stadia rozwoju nauki, ale tym
samym realne obrazy zyskują znaczenie metafory.
I ostatni przykład z tej serii.
Na okładce Writing Culture (Clifford i Marcus 1986) pojawiła się fotografia
Stephena Tylera wykonana w trakcie badań terenowych w Indiach (1963) przez
Marthę Tyler.
Etnograf jest pochłonięty pisaniem — notuje to, co ktoś mówi?, nadaje kształt
interpretacji?, zapisuje ważne spostrzeżenie? skrobie wiersz? Pochylony w upale
nad [notatkami], zawiesił na ramiączku okularów zmoczoną szmatkę. Wyraz jego
twarzy został zakryty. Rozmówca spogląda nad jego ramieniem — znudzony?
cierpliwie? z rozbawieniem? Na tym obrazku etnograf balansuje na krawędzi
ramy — pozbawiona twarzy, niemal nieziemska ręka, która zapisuje. Nie jest to
zwykły portret antropologicznych badań terenowych. (Clifford 1986a, 1)

Clifford powiada, że jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do fotografii przypominających te, na których Margaret Mead bawi się z dziećmi (Manus) czy rozpytuje krajowców (Bali). Można by zatem rzec, że przywykliśmy do klasycznego
d y s k u r s u r e f e r e n c y j n e g o tak w wydaniu obrazowym, jak i pisanym, o czym
już wcześniej wspominałem. Klasyczne badania prowadzone pod znakiem obserwacji uczestniczącej, dodaje, pozostawiają bardzo mało miejsca dla tekstu.
Przypomina o maszynie do pisania, którą wszędzie miał ze sobą taszczyć Colin
Turnball i o (upozowanym) zdjęciu wnętrza namiotu Malinowskiego, na którym
widać pogrążonego w pisaniu antropologa. Ta ostatnia fotografia nie trafiła do
książek etnografa i została opublikowana dopiero stosunkowo niedawno: wydaje się zatem raczej znakiem naszych czasów niż Malinowskiego. Rozważania
na temat fotografii Tylera są ciekawym w p r o w a d z e n i e m do książki, a jednocześnie dobitnie pokazują, gdzie zaczyna się pisanie i w jakich warunkach może
ono przebiegać?43 Mnie jednak interesuje tu coś więcej. Fotografia obrosła
w liczne komentarze. Kwestię tę podnosi rozmawiający z Tylerem Scott Lukas
(1996). Przypomina kilka z nich. bell hooks na przykład — pisarka i działaczka społeczna, której zainteresowania mieszczą się w polu zarysowanym przez
takie pojęcia jak rasa, klasa i gender — komentuje ją następująco:
widzimy obraz białego mężczyzny siedzącego w pewnym oddaleniu od ciemnoskórych, którzy znajdują się za nim; pisze… Moja uwaga skupia się na szmat-

Clifford Geertz silnie wyodrębnia te miejsca w przeciwstawieniu „być tam” — „pisać tu”
(Geertz 2000) — choć jednocześnie ‘rozmiękcza’ także ten ‘podział’. Tę ostatnią fotografię
Malinowskiego po raz pierwszy opublikował George Stocking w książce z 1983 roku o ciekawym
tytule Observers Observed.
43
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ce umocowanej przy okularach piszącego. Przypuszczalnie chroni ona przed
promieniami słonecznymi; ale zasłania także część pola widzenia… [przyciąga
uwagę] do białego mężczyzny jako pisarza i autorytetu ukazanego na fotografii
i aktywnie tworzącego, oraz [konstruuje — dop. SS] wyobrażenie (idea) biernego
ciemnoskórego mężczyzny, który nic nie robi a tylko patrzy… twarz ciemnoskórej kobiety została zasłonięta i ‘zapisana’ literami, które ukazują czytelnikom tytuł książki i jej autorów. (Lukas 1996, 8–9)

Tyler w swojej odpowiedzi (zgadzając się w zasadzie z większością cytowanych głosów) mówi, że fotografię wykorzystał jako stronę tytułową do własnego
referatu na konferencję, której wyniki przerodziły się we wspomnianą książkę.
Zauważa — co i mi przyszło swego czasu do głowy — że stanowi ona poniekąd
szczególne odwrócenie kwestii podnoszonej w odniesieniu do znanego eseju
Geertza o walce kogutów i oskarżenia autora o to, że odczytuje ‘tekst kultury’
ponad ramieniem informatora (por. Geertz 2005, rozdz. XV; oraz Crapanzano
1986 — tekst w Writing Culture). „Wydaje się, że patrzy on ponad moim ramieniem. I oczywiście mój pomysł wiąże się z tym, że piszę, mając krajowca za sobą
i że nie mam z nim interakcji, co jest związane po części z moją k r y t y k ą i d e i
p r a k t y k i p i s a n i a p r a c e t n o g r a f i c z n y c h, p i s a n i a, k t ó r e w y k l u c z a
g ł o s k r a j o w c a.” (Lukas 1996, 9) Podniesiona przez Tylera świadomie i retorycznie kwestia g ł o s u k r a j o w c a wydaje się ważna dla naszych czasów. Wykracza ona też poza obszar samej antropologii. Pojawia się mocno m.in. w obszarze subaltern studies, którego badania bywają pokrewne antropologicznemu
punktowi widzenia (por. np. Prakash 2008 i Chakrabarty 2008).
Ale w tym zderzeniu interpretacji nie mniej ważny jest dla mnie fakt potencjalnej otwartości obrazu na w i e l o ś ć p r z y p i s y w a n y c h m u z n a c z e ń, co
można uznać zarówno za jego siłę, jak i słabość. To również signum temporis.44
Przykład ten pokazuje także jak łatwo literalność przekłada się na symboliczność odczytania fotografii, ba, przekształca się w symbol i metonimiczny skrót
dla pewnych postaw i rozwiązań. Ten osobliwy komunikat, jakim jest fotografia
(przekaz bez kodu — jak nazwał ją niegdyś Rolad Barthes 1996a), tylko częściowo intencjonalny, staje się nagle przekazem nadmiernie zdeterminowanym. Jedyna rzecz, przy której Tylor stanowczo obstaje, to fakt, że szmatka była mokra
i że było potwornie gorąco. Notabene nikt nie zwrócił uwagi na to, iż dokładnie
na linii fotografka — etnograf, choć nieco dalej, znajduje się dziecko, które również przygląda się tej scenie. Co ono myśli o tym wszystkim?

Oczywiście o tej wadze osoby oglądającej, czytelnika pisano już dawno — m.in. Barthes (1999a)
i Ricoeur (1989, 178–179). Barthes zobrazował tę władzę czytelnika metaforą śmierci autora,
który traci kontrolę nad znaczeniami, jakie można odnaleźć w tekście (bądź jakie można mu
nadać). Ale wydaje się, że obraz (fotograficzny, ale też filmowy) bywa jeszcze słabiej uwarunkowany i ‘utrwalony’ intencją autorską.
44
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Ponownie kwestia głosu innego pojawiła się silnie wraz z nurtem krytyki reprezentacji w antropologii. Jedną z kluczowych pozycji w tym nurcie była właśnie książka Writing Culture45, której okładkę zdobi i ilustruje46 fotografia Marthy Tyler. Peryferyjny do niedawna głos antropologii wizualnej jest coraz lepiej
słyszalny, dopomina się też o właściwe sobie miejsce… czasem przypomina nawet o swoim pierwszeństwie w podejmowaniu niektórych zagadnień. Marcus
Banks pisał wprost:
Kilka lat temu, gdy orędownicy tzw. kryzysu etnograficznego piśmiennictwa byli
u szczytu swoich wpływów, etnografowie filmowcy i antropolodzy wizualni z trudem powstrzymywali się od uśmieszków w odniesieniu do zaproponowanych
‘rozwiązań’ — teksty oparte na współpracy, polifonii, pastiszu, refleksyjności
i sfikcjonalizowane opowieści. Opowiadano się za tymi rozwiązaniami w druku,
mając niewiele wiedzy na temat tego, że etnografowie–filmowcy osiągnęli to już
dekady wcześniej. (Banks 1998, 30; por. też Banks 1990; Loizos 1993, 13; Postma
i Crawford 2006, 2)

Próby podważenia zewnętrznego spojrzenia
— filozoficzne tło
Porządkując niektóre podejmowane dotychczas kwestie, spróbujmy przyjrzeć
się ‘wizualnemu odwróceniu’, które dokonało się w myśleniu europejskim.47
Interpretując człowieka jako subiektum — powiada Martin Heidegger — Descartes stwarza metafizyczną przesłankę przyszłej antropologii wszelkiego rodzaju i kierunku. Kiedy wypływają na wierzch antropologie, Descartes święci swój
największy triumf. Antropologia inicjuje przejście metafizyki w proces, w którym
wszelka filozofia po prostu ustaje i zostaje porzucona.

Nieco dalej kontynuuje zaś:
Jednego nie potrafi również antropologia. Nie zdoła przezwyciężyć Descartes’a,
czy choćby powstać przeciwko niemu; jakżeby bowiem następstwo mogło się

Oczywiście wśród wielu prac trzeba tu jeszcze wymienić przynajmniej teksty Marcusa
i Cushmana (1982) Marcusa i Fischera (1986), Clifforda (2000|1988) i, odstawionego nieco na
boczny tor, Geertza (2000|1988), czy kolejne odpowiedzi na Writing Culture: Women Writing
Culture (Behar i Gordon 1995) i After Writing Culture (James, Hockey i Dawson 1997).
46
Słów tych użyłem tu rozmyślnie. Neutralizują one komunikat wizualny i odsyłają na peryferie głównego zagadnienia: komunikat wizualny to dodatek (ilustracja) i ozdoba (sfera estetyki).
Na wizualności (fotografia, film) ciąży niepisany s t y g m a t m e t o d y p o m o c n i c z e j, właśnie
czegoś dodatkowego i pośledniego.
47
Prezentowany fragment był już publikowany w podobnej formie (Sikora 2009a).
45
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zwrócić przeciw podstawie, na której się opiera? Descartes’a przezwyciężyć można tylko przezwyciężając to, co on właśnie ufundował — metafizykę nowożytną,
tzn. zarazem metafizykę Zachodu. (Heidegger 1977, 152 i 153)

Heidegger nie miał zapewne na myśli, a przynajmniej nie przede wszystkim,
tego, co zwykło się nazywać dziś antropologią kulturową, ale jego słowa zdecydowanie mogą się odnosić również do niej, przynajmniej w jej tradycyjnej postaci. Można też jednocześnie sądzić, że antropologia kulturowa od jakiegoś już
czasu próbuje właśnie ową fatalność pokonać i jeśli nie przezwyciężyć to przynajmniej relatywizować nieco ufundowaną przez Kartezjusza metafizykę. Sprawa nie jest oczywiście prosta i jednoznaczna. Paradoksalnie, jak dość już dawno
temu zauważył m.in. Leszek Kołakowski, antropologia zrodziła się w kulturze,
która potrafiła zakwestionować swoje własne założenia, potrafiła przynajmniej
c z a s e m działać subwersywnie, podważając również samą siebie (Kołakowski
1984).48 Zrobiła więc to, czego domagał się Heidegger od tych, którzy zechcieliby przezwyciężyć Kartezjusza…. Oczywiście owa ‘subwersja’ nie jest całkowita,
i często jest to działanie (przynajmniej po trosze) retoryczne.49 Niemniej wysiłki
zmierzające w tym kierunku są widoczne. Ów postulat, który jest próbą zakwestionowania ‘zewnętrznego spojrzenia’, został już mocno postawiony u Bronisława Malinowskiego, gdy w swej paradygmatycznej monografii mieszkańców
Wysp Trobrianda stwierdził, że ostatecznym celem, „którego etnograf n i e p o w i n i e n n i g d y t r a c i ć z o c z u (…) jest, mówiąc najkrócej, u c h w y c e n i e
t u b y l c z e g o p u n k t u w i d z e n i a, stosunku krajowca do życia, zrozumienie
j e g o poglądu na j e g o świat” (Malinowski 1981, 57).
Do istoty ‘zwrotu kartezjańskiego’ należy docenienie podmiotu, który zaczyna postrzegać świat jako obraz i przedstawiać go sobie jako całość i system.
To p o d m i o t, idąc dalej śladem Heideggera, jest owym n o w y m m i e j s c e m
p r e z e n t a c j i świata. Na tym też miałaby polegać w znacznym stopniu nowoczesna nauka (por. też. Crary 1996; Markowski 1999; Foucault 1998; T. Mitchell
2001). Warto tu przywołać Heideggerowskie pojęcie „ze–stawu”, w tak interesujący sposób odniesione przez Timothy Mitchella do narodzin nowoczesnego
państwa, Egiptu (2001, 62–107). Mitchell silnie przeciwstawia dwa percepcyjne
wzory pojmowania i odczuwania przestrzeni, dwa, można by rzec, sposoby patrzenia. ‘Tradycyjny’ (pytanie, na ile można go uniwersalizować?) ukazany m.in.
na przykładzie miasta bliskowschodniego, miasta labiryntu, miasta zmysłów,
Oczywiście kolonialny rodowód antropologii dostrzegany jest również przez samych antropologów. Jednymi ze znaczących ekspresji tego uwikłania mogą być też np. teksty Pratt 2011 czy
Rosaldo 1993.
49
Zdaję sobie sprawę, że ‘uleczenie’, o którym próbuję tu pisać, nie odwraca w pełni kwestii
poruszonej przez Heideggera. Sądzę jednak, że podnoszony z różnym naciskiem problem ‘native
point of view’ (por. np. Lukas 1996 i dalej), kategorii emic, z silną (czasem) relatywizacją zdania
antropologa jest znacząca (Rosaldo 1993). Por. też kolejny rozdział.
48
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m i a s t a d o z a m i e s z k a n i a, a n i e ‘ d o o g l ą d a n i a ’ oraz (za Pierrem
Bourdieu) domu kabulskiego, który jest postrzegany nie jako system sztywnych
relacji (struktura), lecz płynnych, kontekstualnych i związanych z życiem. Komentując bliskowschodnie podróże Nervala, Mitchell pisze:
Bliski Wschód nie był zorganizowany zgodnie z regułami rep r e z e n t a c j i (…) Na wschodnich uliczkach nic zgoła nie odpowiadało rzeczywistości, której przedstawienia w i d z i e l i w P a r y ż u . Nawet kawiarnie nie wyglądały autentycznie. (…) Rozczarowanie Nervala wynikało z n i e m o ż l i w o ś c i
s t w o r z e n i a p r z e d s t a w i e ń m i a s t a, które, jak to się często zdarza, służyć
miały bardzo określonym celom. (…) W końcu Nerval zupełnie zwątpił w możliwość znalezienia „prawdziwego Egiptu”, Kairu, który nadawałby się do przedstawienia. „P r a w d z i w y K a i r [pisze Nerval — dop. SS] o d n a j d ę w O p e r z e
[…] Orient, który mi się wymyka.” (Mitchell 2001, 54–55)

Rozwijając antywzrokowy dyskurs, Roland Barthes komentuje fotografię Al
hambra Charlesa Clifforda „…po prostu miałbym c h ę ć t a m ż y ć ”, dalej zaś
w tym samym stylu pisze: „Dla mnie fotografie pejzaży (…) powinny nadawać
się do zamieszkania, a nie do zwiedzania.” (Barthes 1996a, 67 i 68). Ów porządek życia i zamieszkania został całkowicie odmieniony dzięki usankcjonowaniu
perspektywicznego spojrzenia Kartezjusza. Temu służyło stworzenie z Kairu
nowoczesnego miasta z szerokimi alejami i perspektywami (wcześniej dotknęło to różne miasta europejskie, np. Paryż).50 Owo nowe ‘spojrzenie’ przestaje
postrzegać przestrzeń jako ontologicznie pełną (zapełnioną i niejako ‘gotową’)
i pojmuje ją jako szczególną przestrzeń geometryczną, przestrzeń ‘pustą’, która ‘oczekuje na wypełnienie’, którą można wypełnić na różne sposoby. Na tej
zasadzie konstruowane są ‘widoki’ nowego miasta i pomyślane od podstaw ‘nowoczesne’ wioski–obozy, które sprzyjają łatwemu nadzorowi — porządek i dyscyplinujący wymiar spojrzenia wysuwają się na pierwsze miejsce.51 Ten nowy
rodzaj przestrzeni ma oczywiście wiele wspólnego z pojawiającą się już wcześniej perspektywą albertiańską, gdzie przestrzeń obrazu podporządkowana była
‘władzy’ jednoocznego spojrzenia i siatki geometrycznej (czego pochodną była
fotografia antropometryczna). Na ‘osi’ takiego właśnie wykorzystania wzroku
i myślenia o patrzeniu pojawiła się fotografia, silnie na początku skojarzona
z obiektywnym spojrzeniem naukowym. Mitchell opisuje ‘beznadziejną’ wę-

50
„‘Nieład’ Kairu i innych miast nagle stał się widoczny. Przestrzeń miejska, w której poruszali się Egipcjanie, zaczęła być materią polityczną, tworzywem, które należało ‘zorganizować’,
budując wielkie arterie, promieniście rozchodzące się z geograficznego i politycznego środka.
Równocześnie samych Egipcjan poruszających się w tej przestrzeni zaczęto postrzegać jako tworzywo, którego umysły i ciała wymagają ćwiczenia w dyscyplinie.” (Mitchell 2001, s. 115)
51
Mitchell obficie czerpie z opisanych przez Foucaulta (1998) pomysłów panopticonu Benthama.
Ale warto w tym kontekście pamiętać również o rozważaniach Erwina Panofsky’ego dotyczących
wagi perspektywy w sztuce i nauce europejskiej (Panofsky 2010).
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drówkę Nervala z pewnym dagerotypistą w poszukiwaniu miejsca, z którego
można by sfotografować Kair. W końcu odnajdują to miejsce p o z a m i a s t e m
(Mitchell 2001, 50–51).52
Podążając za myślą Kołakowskiego można rzec, że antropologia, kwestionując własną kulturę, sięga głębiej i neguje czasem nadrzędność własnego spojrzenia, rozumianego tu także metaforycznie. Podważa tym samym również własną
epistemologię.53 Wydaje się, że antropologia — p r z y n a j m n i e j na pewnym
etapie własnych dociekań — często wyrzeka się właśnie zewnętrznego ‘widzenia perspektywicznego’. Już Geertz (który, warto dodać, umieszczany bywa najczęściej jeszcze w owym modernistycznym paradygmacie) powiadał, że teorie
antropologiczne l a t a j ą nisko (Geertz, 2003a)… Słowo teoria (podobnie jak
teatr) wywodzi się właśnie od spojrzenia, ogarnięcia wzrokiem (théa — widzenie, widok, widowisko). Można sądzić, pozostając w obrębie metafory, że są to
teorie stale pozostające blisko ‘ m i a s t a z a m i e s z k a n i a’, a nie miasta–widoku
i skrótu perspektywicznego. Niejako rozwijając poprzednią myśl, Geertz powie
jeszcze, że kategorie, z których korzysta antropolog, są bliskie doświadczeniu
(Geertz, 2005a), a słowo to konotuje raczej praktykę niż perspektywiczny ogląd.
Później to podejście ulega czasem dalszej radykalizacji.
Tym samym tropem podąża, jak sądzę, Judith Okley, rozbudowując opozycję ‘patrzenia’ i ‘widzenia’. I choć, jak już kiedyś pisałem, trudno tę opozycje
uniwersalizować, to jednocześnie warto pamiętać o dialektycznym napięciu
pomiędzy tymi słowami. Widzenie wiązałoby się bardziej z otwarciem na świat
znaczeń, różnych znaczeń, może się też wiązać z próbą wejścia w świat lokalnych
znaczeń i sposobów widzenia (Okley 2005; zob. też Sikora 2006b). Tim Ingold
sugeruje, że takim ‘pozytywnym’ terminem związanym z uważnym i aktywnym
współbyciem jest raczej śledzenie (watching; trudno znaleźć dobry polski odpowiednik dla wieloznacznego angielskiego oryginału). Ale łączy się to z nieco
innym podejściem (Ingold v2010).

To oko uczonego w p r o w a d z a p o r z ą d e k, tam gdzie był nieład. Mary Louise Pratt pisze
expressis verbis: „historia naturalna postrzegała świat jako chaos, z którego to dopiero naukowiec
wytwarzał jakiś porządek. (…) Dla Adansona (1763) świat naturalny, pozbawiony porządkującego oka uczonego, jest ‘bezładną mieszaniną bytów, które połączył ze sobą jedynie przypadek’
(…)” (Pratt 2011, 56).
53
Mówienie w imieniu innych bywa dziś przez antropologów uznawane za podejrzane (Clifford
2004b). Ruby, zastanawiając się nad kwestią autorstwa dziś, owe dylematy zawarł już w tytule:
Mówić do, mówić o, mówić z albo mówić przy (2004). Wcześniej na nieadekwatność opisu zwracała
uwagę Trinh Minh–ha, próbując ‘mówić przy’ (Speaking Nearby, Chen 1992). To znaczące, że
antropolodzy tego rodzaju krytykę starają się ignorować: Ruby (2000) otwarcie krytykuje Trinh;
Crawford i Henley (Crawford 1992a; Flores 2009) dystansują się twierdząc, że tego rodzaju
podejście nie niesie pozytywnych, tj. kreujących wiedzę, wartości. Kwestia tego, kto mówi staje
się dziś ważna (MacDougall 1998, rozdz. VI). Por. też Norman Denzin (2001) i Barbash i Taylor
(1997). O sprawie referencyjnego zwrotu będę jeszcze pisał: zob. W stronę…
52
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Wychodząc od Heideggera, zarysowałem zmianę perspektywy widzenia
(spojrzenie z zewnątrz versus spojrzenie od wewnątrz; reprezentacja versus zamieszkiwanie [w znaczeniu z m y s ł o w e bycie w pewnym miejscu; wzrok utożsamiany jest z dystansem]; patrzenie versus widzenie)… Podobną kwestię podnosi Glenn Bowman uwzględniając uwagę Edwina Ardnera wygłoszoną w czasie
konferencji ASA (1984) na temat przeżywanego przez antropologię „epistemologicznego pęknięcia”. Mówi on o wzrastającej świadomość n i e s t o s o w n o ś c i
m o d e r n i s t y c z n y c h k a t e g o r i i ‘ j a ’ i ‘ I n n y ’ (‘self’ i ‘other’). Owe kategorie — w tym szczególnie ‘Innego’ — ulegały ‘zafiksowaniu’ w scalającym i całościującym opisie, który sprzyja tworzeniu wiedzy antropologicznej. Wiedzie
to go do postawienia generalnego pytania o to, jak antropolodzy postrzegają
sprawę reprezentacji, różnicy i odmienności, jak powstawała ta kulturowa konstrukcja Innego, jako szczególnej kategorii myśli Zachodu. Na to pytanie nie da
się odpowiedzieć bez odpowiedzi na pytanie o redeskrypcję kategorii ‘ja’.
Twierdzę, że antropologiczny podmiot — osoba uprzedmiotawiająca (objectifies)
podmiotowość innych — jest szczególną konstrukcją ‘myśli zachodniej’, która
stała się nie do obrony na skutek zaistniałego rozwoju, który został tandetnie
scharakteryzowany we współczesnym dyskursie akademickim i popularnym jako
‘postmodernizm’.54 (Bowman 1995, 34–35)55

Zarysowany kryzys był ukryty w kategoriach, na których dyscyplina została
ufundowana. Badacz uznaje, że pod tym względem jest to w prostej linii dziedzictwo pomysłów Kartezjusza i oświecenia, porządkujących własności intelektu
(oko rozumu). Bowman ze znanej sentencji — „Myślę, więc jestem” — wyprowadza jednoznaczne stwierdzenie, że inni są przedmiotami (1995, 40).56 ProwaAutor zastrzega, że nie jest zadowolony z dokonanego uogólnienia ‘zachodniego podmiotu’.
W istocie rzeczy na tę relacyjność kategorii zwracał już uwagę Clifford we Wprowadzeniu do
Writing Culture. Napisał wówczas: „To, co jest stawką, to coś więcej niż metody antropologiczne
rozwijane w trakcie badań prowadzonych ‘na własnym podwórku’ (at home) czy też badań nowych
grup (Nader 1969). Etnografia przemieszcza się na obszary od dawna zajmowane przez socjologię,
powieść, czy też awangardową krytykę kultury (Clifford 1981) i odkrywa inność i różnicę w obrębie
kultur Zachodu. Stało się jasne, że każda wersja ‘inności’, gdziekolwiek się ją odnajdzie, wiąże się
również z konstrukcją ‘ja’ i tworzeniem tekstu etnograficznego — jak to pokazują Michael Fischer,
Vincent Crapanzano i inni autorzy w tym tomie — oraz zawsze zakłada proces «kształtowania
siebie» (Greenblatt 1980). Kulturowa poiesis — i polityka — łączy się ze stałą rekonstrukcją siebie
i innych, poprzez określone [procesy] wykluczania, konwencje i praktyki dyskursywne. Zebrane
eseje dostarczają narzędzi do analizowania tych procesów zarówno w ramach antropologii na
własnym podwórku, jak i gdzie indziej.” (Clifford 1986a, 23–24) To oczywiście jeszcze bardziej
uwypukla ważną dziś kwestię antropologii refleksyjnej (por. też Scholte 1972; Ruby 1982).
56
Ta sentencja nie zawsze chyba domaga się tak radykalnego czytania. Wedle Tadeusza Gadacza,
to właśnie w tym celu wykorzystywano kategorię alter ego (wykłady SNS 2008–2009). Oczywiście
owo ‘inne ja’ może być również kategorią niebezpieczną. Niemniej, jak sądzę, wskazuje to na fakt,
że dziś nie ma kategorii neutralnie bezpiecznych. Zmieniają one swoje znaczenia w zależności od
kontekstu i r e l a c j i w j a k i e w c h o d z ą z i n n y m i . Stąd taka waga tego, kto i gdzie mówi.
54
55
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dzi to do zakwestionowania uniwersalności myślenia: podważenia możliwości
‘obiektywnego’ myślenia przez innych (1995, 48, przyp. 5), podziału na tych, którzy myślą, i tych, „którzy s ą m y ś l a n i p r z e z i c h k u l t u r ę ” (41). Talal Asad
w polemice z Ernstem Gellnerem — twórcą idei translacji kulturowej, która
miałaby spośród implicytnych znaczeń uwzględniać jedynie te, które ów krajowiec byłby „«w stanie p o d z i e l a ć » z a u t o r y t e t e m n a u k o w y m «w pewnej
idealnej sytuacji»” — zauważa, że „Fakt, iż w «owej idealnej sytuacji» [krajowiec] n i e b y ł b y już członkiem plemienia Berberów, lecz kimś przypominającym profesora Gellnera, nie wydaje się budzić zmartwienia tego rodzaju translatorów kulturowych”. (cyt. za: Bowman 1997, 41; por. szerzej Asad 1986, 162)
Bowman przytacza Dana Sperbera, który sugeruje, że antropolodzy mają
swój udział w wytwarzaniu granicy pomiędzy antropologami a członkami innych społeczności.
Najlepszym świadectwem przeciw relatywizmowi jest ostatecznie działalność samych antropologów, podczas gdy najlepszym świadectwem za relatywizmem wydają się być ich pisma. Jak to się dzieje? Podążając wstecz po ich śladach, można
dojść do wniosku, że a n t r o p o l o d z y p r z e k s z t a ł c a j ą w r ó ż n i c ę n i e d o
p o k o n a n i a p ł y t k i e i n i e r e g u l a r n e g r a n i c e, k t ó r y c h p r z e k r o c z e n i e n i e p r z y s p o r z y ł o i m a ż t a k i e g o t r u d u, w ten sposób c h r o n i ą c p o c z u c i e w ł a s n e j t o ż s a m o ś c i i tym samym dostarczając naukowej
(philosophical) i nieprofesjonalnej (lay) widowni tego, co chciałaby ona usłyszeć.
(Sperber, cyt. za: Bowman 1995, 42–43)

Na tę przypadłość antropologii zwracali też uwagę inni badacze, dyskutując np. kategorię othering (‘różnicowanie’, ‘wyobcowywanie’ — Fabian 1990).
W procesie kształtowania autorytetu badacza terenowego, zauważa Clifford,
doszło do zawężenia spektrum poznania rzeczywistości jedynie do zmysłów
wzroku i słuchu: inne zmysły zostały poskromione (Clifford 2004a).
David MacDougall sugeruje, że antropologia pisana często wytwarza różnicę w opisie, film zaś sugeruje raczej podobieństwo owych ‘innych’ (2004). Ale
zważywszy na fakt, że reakcje na filmy bywają różnorodne — nie mówię nawet
o tak ekstremalnych przykładach jak Les Maîtres fous (zob. rozdz. o Rouchu)
— pewnie trudno tu o jednoznaczne generalizacje. Moim celem nie jest odwracanie sytuacji i ‘penalizowanie’ antropologii pisanej, choć nie ukrywam, że
w rozważaniach tych uwypuklenie wagi antropologii wizualnej jest mi bliskie.
Jeszcze raz wypada podkreślić potencjalnie większą otwartość filmu i fotografii na interpretację (często retoryczną — vide dyskusja wokół fotografii Tylora). Owa większa otwartość zmusza widza do wzmożonej pracy interpretacyjnej,
ale pozwala też, by p a t r z ą c y d o k o n a ł w ł a s n e j i n t e r p r e t a c j i.
Badacze wizualności zwrócili uwagę na to, że w okolicach lat trzydziestych
zeszłego stulecia z książek etnograficznych zaczęły znikać ilustracje/zdjęcia
(MacDougall 1998, 65 n.). Pojawiło się kilka interpretacji tego zjawiska. Jedna
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z nich wskazuje na zmianę modelu nauki, wagę nowych prądów, które odnoszą
się bardziej do ‘człowieka wewnętrznego’ i niewidzialnego (m.in. psychoanaliza), podkreśla, że kultura nie jest zjawiskiem obserwowalnym wprost (Morphy
i Banks 1997). Inna interpretacja powiada, że to wycofanie się na wiele lat z projektów wizualnych wiąże się raczej ze szczególną kwestią budowania autorytetu
antropologa–badacza terenowego.57
Rozważając kwestię reprezentacji, Johannes Fabian zauważa, że słowo ‘reprezentacja’ (representation) w wersji rzeczownikowej pojawia się często w liczbie mnogiej. W liczbie pojedynczej zaś może być rozumiane czasownikowo
i wskazuje na proces i działanie. Forma rzeczownikowa przybiera postać produktu wiedzy. Fabian podkreśla, że r e p r e z e n t a c j a z a k ł a d a n i e o b e c n o ś ć p o d m i o t u / p r z e d m i o t u opisu.58 Twierdzi też, że jeśli można mówić
o pewnym szczególnym wkładzie antropologii w dyskusję na temat natury wiedzy, to refleksja nad jej istotą prowadzi do p o r z u c e n i a n a i w n e j w i a r y
w n i e z b ę d n o ś ć o d d a l e n i a, jako koniecznej cechy naukowości. Prowadzi
to również do odrzucenia mniemania,
że Inny jest dany (the givenness of the Other) jako przedmiot naszej dyscypliny.
Jakkolwiek mogłoby to być kłopotliwe lub związane z chwilową modą, ‘wyobcowywanie’ (‘różnicowanie’, othering) wiąże się z wglądem w to, że Inny nigdy nie
jest dany, nigdy nie jest znaleziony czy napotkany, lecz wytwarzany. Dla mnie
badanie związane z ‘wyobcowywaniem’ (othering) jest rozważaniem na temat
tworzenia antropologicznego przedmiotu. (Fabian 1990, 755)

Fabian cytuje słowa Jeana–Paula Dumonta:
Inni są nie bardziej obecni w tekście antropologa, który przedstawia on swemu
czytelnikowi, niż ich głosy są obecne w, czy nawet za, transkrypcją fonetyczną ich
wypowiedzi. W rzeczy samej, to właśnie dlatego, z uwagi na fonetyczną i egzystencjalną absencję, owi inni mogą być reprezentowani przez antropologa, ponieważ, jeśli by oni tu byli, nie byłoby sensu ich reprezentować, to znaczy być ich
orędownikiem i mówić w ich imieniu. Prawdopodobnie można by ciągnąć tę debatę (nie wykluczając po prostu przekonujących ‘reprezentacji’), gdybyśmy umie-

Pojawiły się też i takie interpretacje, które wskazują na metaforyczne podobieństwo ‘transformacji jakiej podlega antropolog w terenie do procesu tradycyjnej obróbki fotografii. Antropolog
jedzie w teren, ‘ulega naświetleniu’ (to ‘faza negatywowa’), po czym wraca do ‘domu’ by stworzyć
pozytywną reprezentację–odbitkę z tego, czego doświadczył (warto podkreślić zwyczajowo silne
łączenie pracy terenowej z inicjacją). Twórcą tej koncepcji jest David Tomas (1988; por. też Pinney
l992a, 81–82).
58
Choć jest to wbrew językowi polskiemu będę się starał używać nazwy podmiot, a nie zwyczajowo przedmiot, z uwagi na daleko idące procesy uetycznienia i upodmiotowienia owej opisywanej
‘drugiej strony’ dialogu — używane w języku angielskim słowo subject jest dużo bardziej pojemne
znaczeniowo.
57
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ścili problem reprezentacji nie w różnicy między rzeczywistością a jej obrazami,
lecz w napięciu między r e – p r e z e n t a c j ą a o b e c n o ś c i ą. Przede wszystkim
pozwoliłoby to na potwierdzenie słuszności pierwszeństwa doświadczenia, jako
czegoś co wymaga obecności (podzielania czasu i przestrzeni). Po wtóre, podkreślałoby to p r o c e s u a l n ą i t w ó r c z ą n a t u r ę r e p r e z e n t a c j i. (cyt. za:
Fabian 1990, 755)

Fabian postuluje i stara się zbudować strategię większej o b e c n o ś c i p o d m i o t u ( ó w ) w r e p r e z e n t a c j i (przypominam, że to samo postulował,
w cytowanej powyżej interpretacji fotografii, Stephen Tyler). Jak sądzę taka
obecność pojawia się silnie (tak przynajmniej bywa) w wizualności. Tak można przecież interpretować ‘zapatrzenie’ Clifforda na Indianina z plemienia
Igorotów (Barthes mówił, że punctum wiedzie nas do rzeczywistości poza kadrem, ma siłę odwodzenia od bezpośredniości widzenia; por. 1996a, 102–108).
Expressis verbis mówi o tym również David MacDougall (2004). Łącząc ze sobą
twierdzenia Barthes’a i MacDougalla, można by rzec, że w filmie dochodzi do
spotkania z Innym nie z krwi i kości, niemniej osobiście (por też. Sikora 2004a
i 2004b).
Roch Sulima, podejmując wątek funkcjonowania słowa w (dzisiejszym) audiowizualnym świecie, zaczyna od wyznania, że będzie bronił logocentryzmu.
Gdy jednak okazuje się, że słowo zostało już obronione przed zalewem obrazów, dzięki m.in. wykazaniu na jego wielopostaciowe istnienie w różnych odmianach w naszym świecie, Sulima powraca do podkreślenia wagi mediów (w
tym obrazowych). Na zakończenie tekstu przytacza słowa Stanisława Gajdy
z pracy Media — stylowy tygiel współczesnej polszczyzny (2000): „Czasy współczesne, a zwłaszcza osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte, głównie za sprawą
mediów elektronicznych, przyniosły gwałtowną inwazję ustności i potoczności. Przyniosło to ożywcze odnowienie języka publicznego w Polsce. Oralność
i obrazowość (ikoniczność) — uwiodła medialną publiczność.” (cyt. za: Sulima
2005, 24)
Odchodzi więc, jak sądzę, od esencjalistycznego zdychotomizowania, od którego zaczynał artykuł, przeciwstawiając sobie m.in. ‘bytową’ i ‘medialną koncepcję prawdy’. Ale tym samym chciałbym raczej traktować tu Sulimę jako poplecznika w ubieganiu się o konieczność różnorodnego podejścia do przedstawiania/
opisu rzeczywistości.
W dzisiejszym filmie etnograficznym Inny obecny jest już w znacznej (jeśli
nie dominującej) mierze jako p o d m i o t d z i a ł a j ą c y i m ó w i ą c y (a nie tylko
obraz), nawet jeśli nad czasowością i znaczeniem jego/jej wypowiedzi (montaż,
„trzeci głos” — por. dalej) stale ‘czuwa’ przede wszystkim antropolog (filmowiec); można też mówić o inwazji ustności (Sulima), gdzie mowa i obraz przekraczają zapisane znaczenie i fonetyczną transkrypcję wypowiedzi (Dumont).
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Retoryka wypowiedzi (mimika, gestykulacja, czasowość itd.) poparta widzeniem
pozwala zdecydowanie bardziej zaistnieć Innym w naszym świecie… Zaistnieć
niejako osobiście (Barthes, MacDougall). Do pewnego stopnia kwestionuję
więc także silny nacisk na konstrukcyjną naturę Innego w filmach antropologicznych (zob. dalej).
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„Nie musimy już działać jak strażnicy i obrońcy granic.”
Johannes Fabian
„Za cechę charakterystyczną filmu — z pochwałą dla Geertza —
można by uznać «gęsty zapis [inskrypcję]»; ma on zatem potencjał,
by zapisać świat tak bardzo złożony, że łatwo może się wymknąć
spod kontroli mechanizmów wyjaśniających filmowca, ograniczonego, co nieuniknione, obostrzeniami ideologicznymi i rozumieniem
właściwym czasowi, gdy zapis powstawał. Dobry film etnograficzny zatem, dzięki zastosowanej analizie zachęca do zaangażowania i prowokuje refleksję, ale jednocześnie dzięki bogactwu detali
pozwala na ustalenie powiązań, których filmowiec może nie być
świadom.”
Paul Henley

Zgodnie z etymologią słowa ‘etnografia’ jednym z ważnych jej zadań jest opis.
Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku istotnym pojęciem w tzw. antropologii interpretatywnej stał się „opis gęsty”. Do antropologii wprowadził go
Clifford Geertz (2003a|1973) za Gilbertem Ryle’em. Termin ten od pewnego
czasu odchodzi po trosze w cień (co być może wiąże się nie tyle z jego dezaktualizacją, ile raczej z tym, że stał się on oczywistością). Klasyczny, zaczerpnięty od Ryle’a, przykład obrazujący to zagadnienie odwołuje się do umiejętności
rozróżnienia mrugnięcia i tiku, czyli zachowania intencjonalnego i właśnie (w
danej kulturze) znaczącego oraz przypadkowego (i można by rzec ‘naturalnego’). Za tym rozróżnieniem kryje się pojmowanie zachowań i działań ludzkich
w kategoriach językowych, zrozumienie których jest warunkiem wstępnym pojmowania nadrzędnej całości, jaką jest kultura. To ona staje się ostatecznym
układem odniesienia, siecią znaczeń, którą człowiek sam utkał i w której jest zawieszony. Rola antropologa miała zaś polegać na próbie opisu i uporządkowania
owych różnych znaczeń i struktur znaczeniowych. Tak pojmowana kultura była
tekstem, który antropolog winien zrekonstruować, zrozumieć i opisać. Geertz
nie obstawał przy tym, że zachowanie człowieka — „uwięzionego w sieci znaczeń” — jest wysoce zdeterminowane: „jak w przypadku każdego dyskursu, kod
nie determinuje zachowania” — pisał (2003a, 48). Powołując się na Paula Ricoeura, antropolog twierdził, że w zasadzie interesują nas nie tyle wydarzenia
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jako wydarzenia (a tym samym, można dodać, zachowania jako zachowania),
ile raczej wydarzenia (zachowania) j a k o z n a c z e n i a.1
Ten nacisk na odcieleśnione i wyabstrahowane znaczenie, czyli w konsekwencji na pojmowanie człowieka tak jakby był on pozbawiony ciała, spotkał
się później z istotną krytyką. Victor Crapanzano — tę krytykę można uznać właśnie za pochodną odcieleśnienia — zarzucił Geertzowi ‘rozpłynięcie się’ i czytanie kultury krajowca ponad jego ramieniem (1986), podobnie pisał George
E. Marcus (2003). Renato Rosaldo obstawał zaś przy wadze emocji i własnych
doświadczeń dla (właściwego) zrozumienia tego, z czym antropolog spotyka
się w terenie (1993, por. przede wszystkim przedmowę; zob. też Behar 1996).
Ale w swoich dociekaniach Rosaldo kwestionuje nadrzędność antropologicznej interpretacji, nawet jeśli nie czyni tego zawsze otwarcie. Na niezależność
i w konsekwencji ‘dystynktywność’ interpretacji antropologa położyła zaś nacisk
np. Kirsten Hastrup, uznając, że wiedza antropologiczna różni się od wiedzy
kulturowej (2008, 70–73).
Odejście od rozumienia kultury jako zamkniętej całości prowadziło m.in. do
podważenia rozdzielenia bycia w terenie („bycia tam”, gdzie antropolog czasem
bywał stworzeniem ‘z krwi i kości’) i pisania — uwieczniania realnych dyskursów
w utrwalonych znaczeniach, które odbywa się już w świecie bibliotek i uniwersytetów (Geertz 2000; por. też Clifford 2004a).
Przykład z mrugnięciem i tikiem może sugerować, że antropolog zawsze zajmuje się jedynie opisem gęstym — tik nie jest wszak zjawiskiem kulturowym.
Na tę kwestię zwrócił już uwagę Arystoteles, twierdząc w Etyce Nikomachej
skiej, że choć ogień płonie tak samo w Grecji i w Persji, to jednak prawa w tych
dwóch krajach są odmienne. Wiązał to z rozróżnieniem na sferę phusis i nomas
(Descombes 2002, 433).
Analiza kulturowa, zdaniem Geertza, jest zawsze niekompletna i tym samym zakłada nieustanne poszukiwanie kolejnych pięter interpretacji. Kryje się
za tym — można sądzić — pewne niebezpieczeństwo nadinterpretacji, czytania
nazbyt niezależnego i traktowania obcej ‘kultury’ literalnie jako tekstu. Czytelnik — zadaniem Ricoeura (1989) — stoi przed tekstem, to tekst jest dla niego
światem, w którym intencja autora została zawieszona (to ‘świat bez autora’).
‘Autorami’, w obrębie metafory kultury jako tekstu, mogliby być członkowie badanej kultury.
Jak sądzę, wchodzimy w przestrzeń paradoksu, w jakim znalazła się dziś antropologia. Żyjemy bowiem, z jednej strony, w świecie, w którym każda interpretacja, jaką jesteśmy w stanie obronić, jest dopuszczalna, z drugiej zaś — w świecie budzącego się i stale wzrastającego respektu i poszanowania dla innych

Można w tym upatrywać jednego z motywów porażki filmu — film (w swojej ‘wizualnej’ postaci)
ukazuje wszak przede wszystkim zachowania. Por. rozdz. Wizualność…
1
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kultur, integralności i niezależności ‘ich znaczeń’. To świat, w którym pojawiają
się motywowane etycznymi względami wątpliwości co do interpretacji przekraczających ‘lokalne pomysły’ bądź pozostających z nimi w niezgodzie; mogą być
one traktowane jako nadinterpretacje (na te właśnie problemy zwracał uwagę
Rosaldo, 1993). Kwestie te wnikliwie rozważa również Jay Ruby (2000 i 2004).
Wayne H. Brekhus, John F. Galliher i Jaber F. Gubrium w artykule The
Need for Thin Description postulują, by antropolog (badacz jakościowy) nie zajmował się tylko opisem gęstym, lecz również rzadkim. Zakłada się zazwyczaj,
twierdzą, że wiodącą kwestią w badaniach jakościowych jest bogactwo danych
(rich data), ale ta kwestia wydaje się bardziej złożona: „naszym zamierzeniem
jest odróżnienie korzyści, które zagwarantuje opis rzadki dla pewnych celów,
a gęsty dla innych. Podejmowana kwestia wiąże się z tym, że pozorne bogactwo, gęstość czy rzadkość, związane z badaniami jakościowymi, nie jest jedynie sprawą dobrych bądź złych przyzwyczajeń, lecz także ma związek z przyjętą przedbadawczą perspektywą [purviews] empiryczną, realizowanymi celami
analitycznymi i dostępnymi danymi”. (Brekhus, Galliher i Gubrium 2005, 863)
Autorzy postanawiają przyjrzeć się powtórnie badaniom i materiałom, które posłużyły Laudowi Humphreysowi do napisania rozprawy doktorskiej
i książki (odpowiednio: 1968, 1970) na temat zachowań seksualnych w toaletach publicznych.
Humphreys prowadził swoje badania w jednym z publicznych szaletów (tea
room) w parku w charakterze watchqueen (osoby, wedle definicji słownikowej,
czuwającej, czy nie zbliża się policja, ale też przyglądającej się biernie relacji).2
Humphreys i jego promotor postanowili zarzucić pierwotny pomysł związany
z opisem rzadkim tego zjawiska, wiążący się z próbą oszacowania występowania i rozpowszechnienia anonimowych stosunków homoseksualnych w toalecie
w parku. Pierwsza część pracy poświęcona była opisowi, przede wszystkim behawioralnych aspektów spotkań: częstość, typ, skrócony opis w przeważającej
części niewerbalnych zachowań, znaczących gestów. Anonimowym relacjom
seksualnym towarzyszy społecznie ‘cienka’ cisza (socially thin silence) — jak to
ujął promotor i autor wstępu, Lee Rainwater (za: Brekhus, Galliher i Gubrium
W istocie Urban Dictionary (online) podaje trzy znaczenia dla pojęcia watch queen: „1. Gej,
który nie uczestniczy czynnie w stosunku seksualnym, niemniej osiąga orgazm/odczuwa przyjemność z patrzenia na innych, 2. Taki, który obserwuje, czy nie zbliża się policja, gdy inni uprawiają
seks w miejscu publicznym, 3. Gej, który jest zbyt stary, aby uczestniczyć w stosunku, niemniej
nadal czerpie przyjemność z patrzenia, gdy robią to inni.” <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=watch+queen>) Można sądzić, że Humphreys, choć czasem pełnił funkcję watch
queen zdefiniowaną w drugim znaczeniu, musiał być niekiedy odbierany jako przynależący do
kategorii zdefiniowanej w pierwszym znaczeniu słownikowym. To interesujące, jak ‘niewygodne’
staje się w tym kontekście pojęcie ‘obserwatora uczestniczącego’. Choć pozornie wydaje się, że
pierwsze znaczenie słownikowe jest mu bliskie, to jednak tak nie jest (?): słownikowe znaczenie
jest raczej kategorią emic, obserwator uczestniczący zaś etic.
2
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2005, 870).3 Kolejna część pracy została napisana na podstawie rozmów prowadzonych już poza obszarem toalety. W pierwszej części Tearoom Trade w zasadzie brak danych dotyczących przemyśleń, uczuć czy tożsamości uczestników
owych spotkań. Arkusze obserwacji, twierdzą autorzy, mówią nawet więcej na
temat tych spotkań niż opublikowane materiały. Pozwoliły też one na zagęszczenie opisów pierwszej części pracy. „Kontrast pomiędzy zogniskowanym opisem
rzadkim uczestników toaletowych spotkań a opisem gęstym odnoszącym się do
ich osobowości, rodzin i sąsiedztwa dodaje nowemu tematowi empirycznej wyrazistości.” (875) Niemniej to właśnie zachowania scharakteryzowane w ramach
opisu rzadkiego nadają specyfikę opisywanej grupie, która inaczej ginie w anonimowej tkance miejskiej różnorodności.
‘Rzadkość’ (thinness) reprezentacji działań podejmowanych w toalecie ujawnia
się na przestrzeni całej książki, niemniej kształtuje się ona różnie z uwagi na
analityczne cele w pierwszej i drugiej jej części. Działania w toalecie są świadomie odbierane jako rzadkie wraz z tym, jak jeden analityczny cel zastępuje
kolejny. W końcu rzadkość służy dwóm analitycznym bóstwom (masters) redukując (obviating) obfitość dostępnych danych”. (Brekhus, Galliher i Gubrium 2005,
876)

Ten analityczny cel łatwo dostrzec, gdy przywoła się terminologię ze świata
optyki: zmiana ogniskowej pozwala odnajdywać płaszczyznę, na której chcielibyśmy się skoncentrować, zmiana przysłony pozwala na poszerzenie bądź zawężenie ‘głębi zainteresowania’.
Takie rozmyślne przyglądanie się przede wszystkim zachowaniom daje rzeczywiście ciekawy rezultat i pozwala na skoncentrowanie się na bardziej behawioralnych aspektach zachowań. Trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem,
że nie jest to opis nastawiony na znaczenie — choć autorzy nie rozwodzą się
na ten temat — jest jasne, że w materiałach i arkuszach obserwacji pojawia się
cała gama mikroopisów spotkań, zapisów zdekodowanych znaczących gestów
niewerbalnych, fragmentów dialogów, nawet jeśli pozostają one zwięzłe.
Z podobnym problemem spotykamy się np. w ciekawym, czysto obserwacyjnym dokumencie Alana Marcusa Beautiful Dachau (f2006), który pokazuje (obserwuje) zachowania ludzi w czasie zwiedzania obozu zagłady. Zdjęcia robione
są z pewnego oddalenia, niemniej nie jest to kamera ukryta (spojrzenia padają
czasem prosto w jej stronę). Zarejestrowane zachowania mogą sugerować, że
obszar ten niewiele różni się od innych miejsc zbiorowych i jednostkowych tu-

Można mieć pewne wątpliwości, czy opis znaczących gestów i niewerbalnych komunikatów jest
na pewno opisem rzadkim; czy za każdym razem, gdy pojawia się znaczenie (czy też jego sugestia)
nie mamy już do czynienia z opisem gęstym, który można dalej zagęszczać. W takim kierunku
zmierzają też uwagi Descombesa (2008), który uznaje, że każdy opis dotyczący znaczeń jest już
z natury gęsty.
3

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Opis gęsty i co dalej…

67

rystycznych pielgrzymek, stając się kolejnym zwykłym miejscem–atrakcją. Czy
można się fotografować na tle pieca krematoryjnego? — Owszem. Bramy z niesławnym napisem „Arbeit macht frei”? — Czemu nie. W zasadzie w zachowaniach turystów (często ‘zabawowych’) — prawdopodobnie również osób z innych kontynentów — trudno odnaleźć jakikolwiek element traumy, zadumy, czy
pojawienia się jakichś ‘niewygodnych uczuć’. Nie spotykamy tu tego, co można
odnaleźć np. w sporządzonych przez Franka Ankersmita opisach pomników
Holokaustu (2004).4
Dziś antropologia wycofuje się z takiego czysto obserwacyjnego podejścia.
Wiąże się to z przedefiniowaniem zakresu zainteresowań, położeniem zdecydowanie większego nacisku na to, jak sami badani postrzegają, opisują i rozumieją
siebie. Jest oczywiste, że tak pojęty ‘opis rzadki’ (film o Dachau) ogranicza się
w znacznym stopniu do ‘zewnętrznego spojrzenia’, obserwatora/aparatu/kamery jako zewnętrznego widza, który nie wchodzi w interakcje (lub jedynie częściowo i niejako wtórnie).5
Jak sądzę takie ‘wyostrzenia’ i ‘przeostrzenia’ pozwalają skupić uwagę na wybranym obszarze obserwacji i analizy. Podobne ‘efekty’ można osiągać również
za pomocą języka — zgodnie z uznanym już od jakiegoś czasu, również przez
naukę, istotnym poglądem, że forma (prezentacji) nie jest niezależna od jej znaczenia. Hayden White twierdzi nawet, że zmiana formy z konieczności wymusza
zmianę znaczenia (zob. np. White 2009, 193).6
Innym ważnym tu podejściem do konstruowania tekstu antropologicznego
jest propozycja Barbary Myerhoff, która powstała przy okazji pracy nad Num
ber Our Days (1978), a następnie została dopracowana teoretycznie przez Marca
Kaminsky’ego (1992). Myerhoff dążyła m.in. do uchwycenia i zachowania, jak
to ujął Kaminsky, „cierpkiego ‘smaku’ socjalistycznej kultury żydowskiej” (Kaminsky 1992, 124), obecnej w społeczności Żydów wywodzących się z Europy
Wschodniej, którzy dożywali swoich dni w Venice (Kalifornia). Praca Myerhoff
poprzedza tzw. kryzys reprezentacji — który zyskał silną artykulację na sku-

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że film jest konstrukcją i pewnym, intencjonalnym wyborem.
Z kolei opisy Ankersmita ewidentnie dotyczą poziomu deklarowanego (zwerbalizowanego bądź
nie) tak twórców pomników, jak i potencjalnych odbiorców/‘czytelników’. Znaczącym wyjątkiem
(ale czy na pewno jednoznacznym) jest tu anty–pomnik — tak nazywa go Ankersmit — który
znajduje się w Hamburgu. Zmusza on ‘widzów’ do aktu refleksji i i n t e n c j o n a l n e g o działania:
zapisanie na nim własnego nazwiska można uznać za ‘cegiełkę aktu pamiętania’; ‘zapisana’ część
obelisku jest wpuszczana w ziemię (Ankersmit 2004, 407).
5
Ten wątek powróci jeszcze — kamera antropologiczna wydaje się często bardziej obserwacyjna poza ‘kulturą Zachodu’. Początkowy zdecydowany protest przeciwko Forest of Bliss Roberta
Gardnera (f1985), przerodził się obecnie w artykułowane uznanie (zob. dalej).
6
Por. np. analizowany dalej film 5 x 2 François Ozona (f2004), czy też uwagi Renato Rosaldo na
temat różnych form opowiadania u Ilongotów: zmiany znaczenia opowiadania w zależności od
kontekstu opowiadania (Rosaldo 2011).
4
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tek wystąpień m.in. Clifforda, Marcusa i Fischera (Marcus i Cushman 1982;
Clifford i Marcus 1986; Marcus i Fischer 1986; Clifford 2000|1988) — i mieści
się jeszcze w nurcie poszukiwań związanych z antropologią symboliczną, a także rodzącą się wówczas antropologią refleksyjną (Myerhoff była współautorką
— wraz z Jayem Rubym — przedmowy do głośnego tomu Crack in the Mirror,
1982).
Antropolożka odwołuje się do pewnych pomysłów Geertza — na przykład
dotyczących ‘fikcyjnego’ charakteru narracji etnograficznych — ale próbuje je
również rozwinąć. Geertz obstawał przy, przejętym od Ricoeura, ‘fatalizmie
tekstów’: nie zachowują one wydarzeń, mogą natomiast przekazać i przechowywać znaczenia. Myerhoff chodziło zaś m.in. o uchwycenie owego osobliwego
i niepowtarzalnego ‘smaku’ żydowskiej mowy. Badaczce — zateizowanej Żydówce, nieznającej jidysz — przypadła podwójna rola: osoby sprawującej opiekę
i tworzącej wiedzę. Geertz nie przekroczył granicy między nauką a literaturą,
Myerhoff, można sądzić, postanowiła to uczynić (Kaminsky 1992, 125). Zastanawiając się, jak sobie poradzić z materiałem, zdecydowała się na wykorzystanie konwencji, którą nazwała „trzecim głosem”, czyli głosem który nie jest ani
głosem informatora, ani antropologa, lecz raczej wyrazem ich w s p ó ł p r a c y
(collaboration).
Tak często, jak było to możliwe, włączałam dosłowne materiały — pisała Myerhoff — mocno zredagowane i wyselekcjonowane, co nieuniknione: zabieg ten
pozwala czytelnikowi na pewnego rodzaju bezpośrednie uczestnictwo. Starałam
się, żeby wiele osób mogło zaistnieć w całej swojej okazałości i wyjątkowości,
a nie tylko zarysować całościowy i uogólniony obraz życia grupy. (…) Pragnęłam
zabrać głos jako uczestniczka, lecz dążyłam również do zachowania (preserve)
poszczególnych jednostek i postawiłam sobie zadanie oddania mowy starszyzny.
Włączyłam wiele dosłownych wypowiedzi. (Myerhoff 1978, 30–31; Kaminsky
1992, 126).

Meyerhoff ucieka się do ‘fikcjonalizacji’, ale jednocześnie wykorzystuje materiał empiryczny. Pewne inspiracje Myerhoff zaczerpnęła m.in. od Martina
Bubera i rozwiązań, z jakich korzystał pisząc Opowieści chasydów. Zarysowana
przez Bachtina wielogłosowość wydaje się przedsięwzięciem, które pozostawia
podmiotom większą przestrzeń dla zaistnienia ich autorskiego ‘ja’, ale to zamierzenie nie jest jednoznacznie.7
Na uwagę zasługuje tu pragnienie uchwycenia mowy w jej ‘materialności’,
sposobów mówienia, a nie tylko informacji (od razu powiem, że to właśnie wydaje się o wiele łatwiejsze w filmie, kłopot w tym, jak to później ‘przekodować’

„Autor może również wykorzystać dyskurs innej osoby do swoich własnych celów, poprzez
wprowadzenie nowej intencji semantycznej do dyskursu, który ma już własną intencję, którą
zresztą zachowuje.” (Bachtin — cyt. za: Kaminsky 1992, 129)

7
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na tekst, ponieważ tylko komunikaty zdekodowane i zapisane jako informacje
bywają, przez część społeczności naukowej, traktowane jako nauka).8 Rola antropologa sprowadzała się tu zatem często do roli redaktora, który narzuca tekstowi niezbędną dyscyplinę. Celem redakcji jest, jak można mniemać, jedynie
udoskonalenie funkcji komunikacyjnej tekstu (informacyjnej, perswazyjnej i estetycznej). Można zapytać, na ile usprawiedliwione i zasadne — przynajmniej
z punktu widzenia konwencjonalnego podejścia do wypowiedzi informatora
w antropologii — jest takie posunięcie, które poprzez akt redakcji wprowadza
n i e w i d o c z n e g o w s p ó ł – autora, redaktora (ale jak widzieliśmy, Myerhoff
refleksyjnie opisuje w książce własne zabiegi). Kaminsky pisał: „w zamierzeniu
[widziany niejako od środka — dop. SS] ma on oddać cały ciężar (i szacunek)
głosowi informatora, który jest jednocześnie wyniesiony i odmieniony dzięki
konceptualizacji (prezentacji) jako głos opowiadającego czcigodnego i mądrego ‘starca’ ”. (Kaminsky 1992, 129) Po zapoznaniu się z pracami Myerhoff wydanymi przez Kamieńskiego już po śmierci autorki, George Marcus napisał, że
wysiłki antropolożki są pionierską próbą „zmiany pisarstwa antropologicznego,
a tym samym również badań antropologicznych” (cyt. za: Kaminsky 1992, 129)
Praca redakcyjna wiązała się również z próbą oddania w tekście takich aspektów jak intonacja czy gestykulacja, a także z próbą rozjaśnienia i doprecyzowania pewnych znaczeń (studenci Myerhoff mieli np. za zadanie odczytać wywiady
rozmówcom, w celu wprowadzenia ewentualnych uściśleń i zmian). W intencji Myerhoff trzeci głos miał opowiadać „teoretycznie wyrafinowaną opowieść
głosem ‘naiwnego’ czy ‘tubylczego’ opowiadacza” (Kaminsky 1992, 130). Tak
skonstruowany narrator zyskał miano etno–osoby (ethno–person). Kaminsky
poruszył kwestię dwuznaczność terminów zmowa (collusion) i współpraca (col
laboration). Oba pojęcia nie są neutralne (1992, 132; kwestię tę podjął i rozwinął później George Marcus 2003). Etno–osoba jest szczególną realizacją idei
dialogiczności. Problem zastosowania dialogicznej formuły w tekstach frapował
wielu autorów (w rzeczy samej przynajmniej od Platona, którego dialogiczna
forma jest silnie autorska, na co zwracano już uwagę — por. np. Clifford 2000,
52; por. też: Kaniowska 2006).
Gdy Myerhoff ze swoim najważniejszym informatorem Szmuelem rozważała
kwestię formuły, jaką ma przybrać praca, nazwała ją formą etnologii ratunko-

Franz Boas sądził, że film może być użyteczny w badaniu tańców Indian, ale niepowodzenia
w ich skodyfikowaniu sprawiły, że zarzucił ten pomysł (Ruby 2000, 55–56). Pytanie, czy nadwyżka znaczenia (sensów), podobnie jak wieloznaczność (w literaturze) nie są głównymi powodami
sceptycyzmu nauki wobec tych dwóch rodzajów wypowiedzi.
Myerhoff zrobiła wcześniej film pod tym samym co i książka tytułem, którego niestety nie widziałem. Ruby wypowiedział się o nim dość sceptycznie (2000, 212, 255). Uznał, że Myerhoff dopiero zaczynała wkraczać na drogę refleksyjności; niemniej film zdobył Academy Award w 1976;
por. też: Frank 1995.
8
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wej. W jej zamierzeniu miało się w tak określonych ramach znaleźć miejsce również na rzeczy, których nie pojmowała, lub których nie pojmowała do końca…
Czy nie podejmiesz się dzieła — zapytał ją Szmuel — oddzielenia ziarna od plew?
Kto to zrobi, jeśli nie ty? Jak nazwać tę pracę? Nie jest to nauka. Nie jest to historia. Nie jest to sztuka. Przyrządzasz cymes z tego, co znajdujesz. Jest tu marchewka i śliwka, wszystko połączone razem. Możesz z tego mieć cały posiłek, ale
to nie jest właściwe danie.

Myerhoff — która wedle relacji miała nie tylko wyjątkowy dar słuchania, lecz
której ponadto udało się świetnie wejść w idiom kultury — odpowiedziała:
Możesz to Szmuelu, jak sądzę, nazwać cymesem. Zgadzam się, że to dziwna mieszanina, nieautentyczna, ponieważ jest stworzona z fragmentów oryginalnej kultury, przypadkowo zachowanych i wykorzystanych. Stare składniki wymieszane
są z nowymi, które znalazły się pod ręką, czasem przemianowane przez ludzi, by
wydawały się tradycyjne i autentyczne. Ale, ostatecznie, k a ż d a k u l t u r a j e s t
t w o r z o n a w t e n s p o s ó b . Nigdy nie jest uprawomocniona. To coś, na co
się ludzie godzą. Musisz przyznać Szmuelu, że ta mieszanka j e s t p o ż y w n a,
nawet jeśli nie została sporządzona wedle oryginalnej recept u r y. (Myerhoff 1978, 150–151)

Wydaje się, że Myerhoff była świadoma smaku ‘przygotowanej potrawy’.
Warto pamiętać, że w końcu lat siedemdziesiątych nacisk na referencyjność
i dokumentalność zapisów obowiązywał w znacznie większym stopniu — to,
przypomnę, lata osiemdziesiąte przyniosły kryzys reprezentacji w antropologii, czego konsekwencją było poszukiwanie nowych form pisarskich. Kaminsky
słusznie konkluduje, że obcując z ‘przyrządzonym’ przez Myerhoff tekstem nie
mamy jasności, co do tego, jak daleko ingerowało weń jej autorskie ja, ale czy
mamy taką jasność w przypadku większości tradycyjnych tekstów referencyjnych? Myerhoff tworzy język/dyskurs bliski doświadczeniu (pojęcie Geertza
— 2005b, 64).
Jeśli jednak pozwoliłem sobie przytoczyć tu kwestię związaną z ideą „trzeciego głosu”, to przede wszystkim z uwagi na jego potencjalną użyteczność
w myśleniu o filmie etnograficznym. Język angielski zachowuje w tej sprawie
ciekawą nierozróżnialność. Słowa edit, editing, odnoszą się zarówno do redakcji, jak i montażu filmowego. Język polski rozróżnia te słowa i rzadko łączy je
ze sobą. Słowo redakcja, w drugim znaczeniu oznacza: „opracowanie tekstu
pod względem merytorycznym i stylistycznym”; montaż natomiast (trzecie znaczenie) to „łączenie oddzielnych części filmu, audycji itp. w jedną artystyczną,
kompozycyjną całość” (za: Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe
PWN SA, wydanie internetowe). Druga definicja, odnosząca się do montażu,
podkreśla właśnie operowanie pewnymi większymi jednostkami (choć oczywiście wiadomo, że w procesie montażu można łączyć nieomal pojedyncze

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Opis gęsty i co dalej…

71

‘klatki’).9 Redakcja, koncentrując sią na sensie, zezwala na o wiele większe interwencje w samą strukturę zdania, wypowiedzi, słowa. Choć materiał filmowy
również pozwala na wiele zabiegów, to jednak wydaje się, że pomysł Myerhoff
dotyczący trzeciego głosu — autentycznej wypowiedzi, która jest jednakże kontekstualizowana przez autora filmu (montażystę) i tym samym jest zawsze pewnego rodzaju mniej czy bardziej zespolonym głosem — lepiej współgra z materią filmu. (Warto dodać, że za szczególną formę trzeciego głosu można uznać
filmy Roucha, które zaczął on robić dwadzieścia lat przed referowanymi pomysłami Myerhoff.) Można przypuszczać, że sama ‘natura’ filmu dokumentalnego
— a w szczególności filmu etnograficznego — daje podstawy do wykorzystania
w rozważaniach o nim pomysłu Myerhoff. Rouch również silnie rozwinął ideę
współpracy (por. rozdział o nim).
Choć zapewne od dość dawna większość autorów piszących o filmie etnograficznym/antropologicznym uznaje jego konstrukcyjną naturę, to jednocześnie
antropolodzy nigdy chyba nie ulegli do końca jej urokowi. Kwestia podwójnej
natury filmu — indeksalności i konstrukcyjności — pozostaje znacząca (m.in.
Banks 1990; MacDougall 1998; por. też Wright 1997). W istocie tę podwójność
świetnie ujmuje zasugerowane przez Dana Vaughana rozumienie filmu jako
zapisu i języka (1992). Sama konstrukcja jest zaś uwikłana w dalsze ograniczenia, które nie pozwalają na twórczą dowolność filmowca/antropologa. Jednym
z aspektów owego ograniczenia (choć tu pojętego bardzo twórczo, to kanon —
jak w pewnych tradycjach malarskich — który ma nie tyle zniewalać, ile raczej
wyzwalać, a przynajmniej sprzyjać ‘prawdzie’)10 jest w s p ó ł p r a c a z podmiotami–bohaterami samego filmu, która w zasadzie pojawiła się już u zarania dziejów filmu etnograficznego (mam na myśli film Flaherty’ego Nanook z Północy
— por. rozdział o początkach filmu etnograficznego), miała bardzo silną odsłonę w filmach Jeana Roucha, by od końca lat siedemdziesiątych zeszłego wieku
stać się również częstym rozwiązaniem w filmie antropologicznym.
O ile Geertz zajmował się opisem, o tyle Myerhoff z jej rozterkami dotyczącymi oddania walorów mowy (a nie tylko treści opowieści) przeniosła kwestię antropologicznej reprezentacji w pobliże narracji. Choć tradycyjnie częściej uznawało się, że antropologia jako nauka mieściła się bliżej opisu (opis
etno–g r a f –iczny), to jednak od pewnego już czasu element narracyjny zaczyna
odgrywać coraz większą rolę. Edward Bruner napisał wręcz, że „każdą etnografią rządzi ukryta struktura narracyjna, n a s z a o p o w i e ś ć o badanych ludach”

Por. np. zabiegi Macieja Drygasa w filmie Jeden dzień w PRL (f2005), czy sposób wykorzystania
kilkusekundowej rejestracji samobójczego podpalenia się Ryszarda Siwca na stadionie X–lecia
w 1968 roku (Drygas f1991).
10
Chodzi mi tu o deklarowaną np. przez malarzy ikon wolność mimo istnienia silnie dookreślonych zasad, co może wydawać się paradoksem. Nową odsłonę takiej ‘postawy twórczej w powtarzalności’ zaprezentował Tim Ingold (v2010) — por. dalej.
9

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

72

Opis gęsty i co dalej…

(Bruner 2011|1986, 150). Rosaldo w tekście do tego samego tomu powiada, że
w etnografii dominują obecnie dwa modele — opis emiczny, związany z etnonauką, lub szczegółowe monografie — i uznaje, że każdy z nich ma swoje ograniczenia. „Żadne z tych ujęć nie stawia w centrum opisu opowieści, które ludzie
opowiadają sobie nawzajem o sobie samych; to niezwykle istotne pominięcie
odziera relacje antropologiczne z pewnego rodzaju ludzkich znaczeń. (…) narracja może być niezwykle bogatym źródłem wiedzy o znaczeniach, które ludzie
odnajdują w swoim powszednim życiu”. (Rosaldo 2011, 109–110) O ile Rosaldo
podkreśla wagę narracji jako materiału do badań, o tyle Bruner wskazuje już
na narracyjność samych tekstów antropologicznych. Powołując się m.in. na Rolanda Barthes’a, Bruner twierdzi, że nasze pojmowanie jest zawsze uwikłane
w narracje, które istnieją już w naszych głowach, że nie ma tym samym opisów
‘niewinnych’ (2011, 157; por. też Geertz 2003a). A także że owe narracje są nie
tylko strukturami znaczeniowymi, lecz także strukturami władzy (tu blisko do
koncepcji Michela Foucaulta). Bruner kwestionuje też niezależność opowieści
badanych i antropologów (uznaje, że jest to zapewne silniejsze wówczas, gdy
mamy do czynienia z jednym społeczeństwem, jak np. w Stanach Zjednoczonych: Indianie i antropolodzy). „Uważam, że zarówno odegranie przez Indian
opowieści, którą opowiadają sami o sobie, jak i nasza teoria, czyli nasza opowieść, przekształcają się w siebie nawzajem; są opowiedzeniem na nowo narracji
wywodzącej się z praktyki dyskursywnej naszej formacji historycznej (Foucault
2006), momentami nieprzerwanie trwającej refleksyjności.” (Bruner 2011, 160).
Rysuje się tu pewna kontrowersja: czy, uznając za Johannesem Fabianem współczesność/równoczesność (coevalness)11 społeczności (badanych i badających),
możemy mówić również, że ‘zamieszkują’ one (oni) jeden porządek (formację)
dyskursywny. Tak daleko idące zrównanie tych opowieści, niewątpliwie wzajemnie uwikłanych, może prowadzić, jak sądzę, do uproszczeń.12
Nawet jeśli nie zgodzimy się na sugerowane przez Brunera zrównanie opowieści, to niewątpliwie trzeba uznać, że narracja staje się uwikłanym w czasowość sposobem rozumienia (i przedstawiania) rzeczywistości (Rapport i Overing 2000, 283). Pojawiający się od pewnego już czasu nacisk na narracyjność
Fabian w istocie ukazuje, że antropolodzy często odmawiali badanym owej współczesności
(1983; por. też 1990 i reewaluację uprzednich poglądów 2006).
12
Porównaj np. fundamentalną niezgodę Jamesa Baldwina na naukowy (!), dotyczący rasy wywód Margaret Mead (Jackson 2004, 54) , ale też zabawny, choć nie ‘zabawowy’ wywód Laury
Bohannan na temat jej prób opowiedzenia Hamleta u Tivów (Bohannan 1991).
Dialog między Mead a Baldwinem pokazuje jasno dwa punkty widzenia, których nie da się,
przynajmniej łatwo, uzgodnić. Pokazuje on też klarownie, że pod względem etycznym pozycja antropologa jest słabsza, przede wszystkim dlatego, że dyskurs Baldwina jest zakorzeniony w sferze
emocji, doświadczenia i ucieleśnienia, dyskurs Mead jedynie w sferze porządku racjonalnego. To
sfery niekoniecznie przyległe. W tej konfrontacji — jeśli odrzucimy język pozytywistycznej nauki
— musimy oddać rację Baldwinowi.
11
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z pewnością podkreśla też wagę czasu i p r o c e s u a l n o ś c i w opisywaniu zjawisk.13 O ile opis zdaje się przykładać większą wagę do przedmiotowości przedstawianego świata, o tyle narracja właśnie do jego czasowej i procesualnej struktury. O ile „schematy klasyfikacyjne dostarczają wiedzy naukowej o konkrecie”,
o tyle „schematy narracyjne dostarczają jej na temat wyobraźni” (Bruner 2011,
152). Powszechnie też akceptowane jest stwierdzenie Barthes’a mówiące, że
opowiadanie jest rzeczą inherentnie ludzką (Barthes 2004; por. też J. Bruner
1990; Bruner 2011; Jackson 2002; Owczarek 2001; Rapport i Overing 2000, 283
i n.; Ricoeur 1993; Trzebiński 2001). Rapport i Overing uznają, że narracja jest
nie tylko formą mówienia, ale i działania. Zauważają, że tym samym opowieść
jest nie tylko formą potwierdzania świata, ale też może być sposobem jego kwestionowania (2000, 284). „Poprzez wykonanie narracji jednostki piszą i przepisują opowieści o sobie samym i własnym świecie i chociaż robią to za pomocą
bricolage’u wykorzystującego w przeważającej mierze odziedziczone formy kulturowe — słowa, obrazy i zachowania — to jednak nie wyrażają (embody) społeczeństwa i kultury, lecz raczej własną sprawczość i świadomość. Formy narratywne zostają spersonalizowane w użyciu, a jednostki stale piszą opowieści,
które przedstawiają ich własny światopogląd.” (Rapport i Overing 2000, 289)
Ten nacisk na narracyjny wymiar nauki wydaje się obecnie ważny. To narracja, w gruncie rzeczy, miała odróżnić rodzącą się historiografię od form ‘wcześniejszych’ roczników i kronik i nadawać tej pierwszej status naukowości (White
2000, 141). W tych narodzinach współczesnej historii/historiografii ważną rolę
pełniła też chronologia i domknięcie. Stworzenie koherentnego, całościowego
wywodu uwiarygadnia wywód naukowy/historyczny (White 2000, 142 i n), choć
owa całościowość bywa dziś w antropologii zdecydowanie podważana (Clifford
1986a).
Zarysowałem dwa podstawowe sposoby przedstawienia istotne dla etnografii. Coraz większą wagę wydaje się zyskiwać narracja. Szczególna forma, jaką
nadała jej Barbara Myerhoff, jest znacząca dla myślenia o filmie etnograficznym, przede wszystkim zapewne w jego odmianie obserwacyjnej.

Wątek procesualności, który wiąże się z performatywnością jeszcze powróci. Warto zauważyć,
że gdy Geertz omawia trzy figury/metafory dominujące w ówczesnej etnografii — grę, teatr i tekst
— to w odniesieniu do tej ostatniej — tekstu — mówi o dwóch podejściach: badaczy zajmujących
się samym tekstem i tych, którzy zajmują się raczej p r o c e s e m jego wytwarzania. Do tych ostatnich zalicza etnologów (Geertz 1998, 231).
13
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„Praca z badań na Bali Batesona i Mead jest jak intensywnie kolorowy widok zachodu słońca. Możemy jeszcze lepiej poznać z ich zapisów ów zachód słońca, ponieważ poznajemy ostrość ich widzenia
i zniekształcenie ich soczewek.”
Ira Jacknis

Początki filmu etnograficznego datuje się zazwyczaj na rok 1895, kiedy to Félix–
Louis Renault lekarz, który przekwalifikował się na antropologa, we współpracy z pionierem kinematografu Jules–Étiennem Mareyem i Charlesem Comtem
w czasie wystawy kolonialnej w Paryżu zarejestrował berberyjską kobietę lepiącą garnki. (DeBrigard 2003|1975, 15 i n; Winston 1995, 170). Takich rejestracji
powstało więcej. Film etnograficzny, jak się zatem okazuje, jest w zasadzie rówieśnikiem samego filmu, a początki jego historii sięgają nawet wcześniej niż
opatentowanie kinematografu przez braci Lumière. Filmiki Renaulta, które
obrazowały m.in. to jak poruszają się przedstawiciele różnych kultur — jak zauważa Fadwa El Guindi — poprzedzały o czterdzieści lat uwagi na ten temat
Marcela Maussa (El Guindi 1998, 462). Renault stał się ważną postacią rozwijającą pozytywistyczne wyobrażenie na temat istoty poznania.
Tylko film — pisał — dostarcza w nadmiarze obiektywnych dokumentów; dzięki
kinu, antropolog może dziś, k o l e k c j o n o w a ć ż y c i e w s z y s t k i c h l u d ó w.
Będzie on p o s i a d a ł w s z u f l a d a c h w s z e l k i e u c z y n k i r ó ż n y c h r a s.
Będzie zatem miał możliwość kontaktu r ó w n o c z e ś n i e z dużą liczbą ludów.
Będzie prowadził badania, gdy przyjdzie mu na to ochota; sekwencje (series) ruchów, które ów człowiek wykonuje, by kucnąć, wspiąć się na drzewo, chwytać lub
posługiwać się jakimś przedmiotem p r z y u ż y c i u ł a p (kończyn? [sic!], feet).
Będzie zatem obecny w czasie uroczystości, walk, ceremonii religijnych i świeckich, przy różnych sposobach uprawiania zawodu, jedzenia czy odpoczynku.
(1923, cyt. za: Rony 1996, 48)

Choć przywołałem tu porównanie do eseju Maussa — w odniesieniu do obserwacji ciała, ruchów i gestów — to warto jednak podkreślić znaczącą różnicę.
Renault, jak się wydaje, uznawał podjęte przez siebie badania za j e d y n i e w ł a ś c i w e. We wcześniejszej pracy Le langage par gestes (1898) napisał: „Wszyscy
dzicy o d w o ł u j ą s i ę d o g e s t ó w, b y s i ę w y r a z i ć; ich j ę z y k j e s t b o Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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w i e m t a k u b o g i, ż e n i e p o z w a l a (does not suffice) n a i c h z r o z u m i e n i e” (cyt. za: Rony 1996, 48). O ile badania i sugestie Maussa można traktować
jako prekursorskie wobec myślenia o u c i e l e ś n i e n i u człowieka, o tyle pomysły Renaulta wydają się doskonałym wcieleniem pozytywizmu. Odwołuje się on
do badania jako ‘czystej obserwacji’ i uznaje, że jest to nie tylko najlepszy, ale
też praktycznie j e d y n y sposób poznania Innego (jego język nie pozwala na
wyrażenie czegokolwiek bardziej skomplikowanego). W istocie język Renaulta dziś może być postrzegany jako silnie rasistowski (badania tego, jak ‘dzicy’
posługują się łapami, stopami, feet).1 Jeśli zatrzymałem się nieco dłużej przy
tym przykładzie, to również dlatego, że właśnie taki pozytywistyczny stereotyp
towarzyszy często badaniom wizualnym. (Jeszcze Rouchowi zarzucano, że biali u niego mówią, a czarni są raczej obserwowani — co akurat nie wydaje się
całkiem słuszne: Ja, Czarny pochodzi z roku 1957, Kronika pewnego lata z 1960
— por. dalej.) Warto tu też podkreślić skrajne uprzedmiotowienie Innego: przechowywanie „w s z u f l a d a c h” ich zachowań, co pozwala na ich swobodne porównywanie i badanie. Wypada też zaznaczyć, że w tym przypadku to owych
I n n y c h p r z y w o ż o n o , żeby zrobić o nich film.2 Za pierwsze zapisy filmowe
nakręcone w trakcie badań terenowych uznaje się zazwyczaj rejestracje zrealizowane podczas wyprawy do Cieśniny Torresa ekipy Alfreda Corta Haddona
w 1898 roku (DeBrigard 2003, 16–17; Winston 1995, 170)3, zaś za pierwszy film
(w sensie zmontowanego z pewnym zamysłem dzieła) niemy obraz Edwarda
S. Curtisa In the Land of the Head–Hunters (nazywany także In the Land of the
1
Jeden z przytaczanych przez Maussa przykładów dotyczył poruszania się pielęgniarek, w ruchach których dojrzał wpływ filmów amerykańskich. Dlatego też sugerowane przez El Guindi
w tym zakresie prekursorstwo Regnaulta w badaniach jest sprawą przynajmniej dyskusyjną, jeśli
nie drażliwą, z uwagi na sformułowania, które można uznać za rasistowskie. Mamy do czynienia
ze znamiennym odwróceniem: o ile Regnault mówi — t y l k o ciało (redukując wagę języka i intelektu), o tyle Mauss mówi poniekąd — i jest to nowatorskie — j e s t e ś m y (MY, biali) r ó w n i e ż
c i a ł e m (Mauss 1973).
2
Odnośnie do licznych przykładów fizycznego przywożenia Innych w celu ich oglądania i pokazywania na występach organizowanych w różnych miejscach por. np. MacDougall 1997. Pod tym
względem pouczający jest też tekst Stephena Greenblatta Pośrednik, który zaczyna się od słów:
„Tubylec pojmany jako dowód, a następnie wystawiony, naszkicowany, namalowany, opisany i zabalsamowany zostaje niemal dosłownie zawładnięty przez — i dla — e u r o p e j s k i e j r e p r e z e n t a c j i .” (2006, 195) Pierwsze przytaczane przykłady sięgają XVI w. Greenblatt daleki jest od taniego narzekania na europejski voyeryzm, kilka stron dalej znajdujemy długi opis przedstawiający
fascynację obrazem współczesnych Balijczyków, którzy z okazji Święta Niepodległości tłumnie
przemieszczają się pomiędzy miejscami, w których rozgrywają się rozliczne symultaniczne widowiska: pokaz kunsztu tradycyjnego dalanga, lalkarza (wayang kulit — śledzone przed i za ekranem), film z Charlesem Bronsonem, film o młodym yuppie w Dżakarcie i samochodowych
wyścigach złotej młodzieży w realu, również w Dżakarcie (Greenblatt 2006, 198–199).
3
„Haddon sfilmował tańce wyspiarzy z Cieśniny Torresa. Materiały te (z których część się jeszcze
zachowała) są czystym dokumentem, aspektem całościowej dokumentacji kultury i etnografii ratunkowej, która charakteryzowała drugą wyprawę do Cieśniny Torresa.” (Banks 1990a, 18)
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War Canoes, f1914), poświęcony sfikcjonalizowanemu światu Kwakwaka’wakw
(Ruby 2000, 8–9).

Nanook z Północy
Niemniej za pierwszy ‘prawdziwy’ film etnograficzny uznaje się czasem dopiero
obraz Flaherty’ego Nanook z Północy (f1922).4 Warto zwrócić uwagę na zbieżność dat z wydaniem dzieła Bronisława Malinowskiego, Argonauci Zachodniego
Pacyfiku (1981|1922), rewolucjonizującego badania etnograficzne i wprowadzającego ideę badań terenowych. Paradoksalnie to wpisanie dzieła Flaherty’ego w obszar etnografii dokonało się poniekąd wtórnie. Flaherty był poszukiwaczem rud żelaza na odległej północy, m.in. na zamieszkałym przez Inuitów
południowym wybrzeżu Ziemi Buffina. Pierwszy film kręcił w latach 1913–1914.
Po tym jednak, gdy film przypadkiem spłonął, sam autor post factum (i po nakręceniu kolejnego filmu) nazwał go jedynie trawelogiem i uznał to wydarzenie
za szczęśliwe zrządzenie losu.5 Poszukiwanie pieniędzy na realizację kolejnego
zapisu filmowego zbiegło się ze świadomym poszukiwaniem inspiracji, także etnologicznych. To wówczas Flaherty miał widzieć film Curtisa i wyrazić się o nim
raczej wstrzemięźliwie. W tym też czasie spotkał Franza Boasa, lecz wsparcia
z jego strony nie uzyskał (Ruby 2000, 84). Można się domyślać, że Boas musiał
być sceptyczny wobec amatorskiej etnografii. Znany jest skądinąd fakt, że starał
się on przekonać samego Theodore’a Roosevelta, by ten wycofał swoje wsparcie
dla fotograficznego („romantyzującego”) projektu fotografii Rdzennych Amerykanów realizowanego przez Curtisa (Winston 1995, 170).
Oczywiście dzieło Flaherty’ego bywa dziś (jak i wcześniej) przyjmowane dość
krytycznie. Kwestionuje się przede wszystkim daleko idące inscenizacje. Oto kilka przykładów: żeby się zmieścić wraz z kamerą we wnętrzu igloo, ponad dwukrotnie powiększono jego średnicę; żeby przestrzeń w środku była odpowiednio
oświetlona, zbudowano jedynie część ścian (te osobliwości zdradzają zresztą
czasem cienie rzucane w filmie); żeby tak sztucznie powiększone igloo się nie
zawalało, polewano je wodą. Rodzina Nanooka (czyli Polarnego Niedźwiedzia)
została ‘sztucznie skompletowana’, zaś jego imię zmienione (prawdziwe imię
— Allakariallak — było przede wszystkim trudne do wymówienia dla członka

Karl Heider choć nie pisze wprost o tym, że Nanook… był pierwszym filmem etnograficznym,
to jednocześnie wymienia, że filmy Flaherty’ego były niemal jedynymi, które przed pojawieniem
się The Hunters Johna Marshalla (f1957) mógł pokazywać studentom na wstępie do antropologii
(2006, 19 i 20). W podobnym tonie wypowiada się o tej kwestii Ruby (2000).
5
„Choć w owym czasie wydawało się to tragedią, nie jestem jednak pewien, czy zniszczenie filmu
nie było też szczęśliwym zrządzeniem losu, gdyż był on raczej amatorski.” (Flaherty 1922)
4
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zachodniej kultury). Oczywiście podobnie inscenizowane6 są poszczególne polowania (por. np. dosyć zabawnie montowaną scenę polowania na fokę, w której
naprzemiennie występują ujęcia zrobione w dniu słonecznym i pochmurnym;
scena została zmontowana przynajmniej z dwóch zapisów polowań). Pomijając
takie uchybienia, warto pamiętać o zmieniających się nie tylko wymogach realizmu, ale też ograniczeniach sprzętowych.7 Choć Nanook sprawił, że Flaherty
stał się człowiekiem sławnym… to jednak nie w świecie antropologii. Nanook
jest zapewne najdoskonalszym filmem Flaherty’ego, choć z ważniejszych trzeba jeszcze wymienić Moanę (f1926), Człowieka z Aran (f1934), Louisiana Story
(f1948). To właśnie o Moanie John Grierson — postać ważna dla narodzin dokumentu brytyjskiego — miał powiedzieć, że posiada pewne cechy dokumentalne.8
Wspomniałem, że recepcja Nanooka w świecie antropologii była nieco wstrzemięźliwa. Zapewne miał na to wpływ m.in. nacisk — także retoryczny, można
sądzić po latach — na profesjonalizację dyscypliny, odcięcie się od wszystkiego,
co zagrażało temu wizerunkowi.9 James Clifford wnikliwie i wrażliwie śledzi budowanie autorytetu antropologicznego w oparciu przede wszystkim o badania
terenowe i teorię10 (Clifford 2000 i 2004a). Flaherty, mimo swoich zabiegów,
pozostawał amatorem i popularyzatorem. Jednym z pomysłów na życie FlaherAle inscenizacja oznacza tu czasem prawdziwe polowanie. Tytuł rozdziału Ruby’ego (2000)
poświęcony Flaherty’emu brzmi: The Aggie Must Come First, co oznacza: Film jest najważniejszy,
to jemu podporządkowane jest polowanie.
7
Richard Leacock — jeden z współtwórców kina bezpośredniego, który był też operatorem
przy Louisiana Story (f1948) — jak sądzę, słusznie zauważa, że przynajmniej część krytyk popada w anachronizm: „Flaherty’ego zazwyczaj opisuje się życzliwie jako działającego instynktownie «romantyka», z pewnością zaś nie jako teoretyka. W czasach nam bliższych został on poddany krytyce w książce Paula Rotha’y Robert Flaherty: A Biography, a także w recenzji książki
napisanej przez Briana Winstona i zamieszczonej w brytyjskim magazynie «Sight and Sound»,
gdzie Flaherty został opisany jako niechlujny, nieudolny rozpustnik, a w końcu, jako apologeta
dziewiętnastowiecznego imperializmu. Podejrzewam, że taki rodzaj «krytyki» n i e o d p o w i a d a
d u c h o w i c z a s u .” (Leacock 1990)
8
Oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana, jak zawsze z wynalazkami i nowymi pomysłami.
Z terminu „dokument” korzystali już bracia Lumière w odniesieniu do swoich wczesnych „kronik”,
czy też newsów (por. m.in. Barnouw 1989, 43; Przylipiak 2000, 7, 43 i n.; Sikora 2004a, 21–22).
9
Stąd zapewne ‘podskórna’ ambiwalencja wobec mediów obrazowych (aparatu fotograficznego,
kamery). Bronisław Malinowski i Bill Hancock (miejscowy handlarz perłami) posługiwali się podobnymi aparatami. Prawdopodobnie Hancock był jednym z nauczycieli Malinowskiego. Część
spuścizny Hancocka zachowała się w zbiorach po Malinowskim. To często dość podobne zdjęcia, choć jak się wydaje Hancock zachował więcej plastyczności w podejściu. W opozycji do tego
Malinowski był bardziej metodyczny: czego wyrazem, jak można sądzić, są zawsze poziome kadry,
brak zbliżeń, jedynie uogólnione portrety itd. (por. Young 1998 i 2000).
10
Powiada się często (nie tylko dziś), że to teoria pozwala dostrzegać fakty. Jak pogodzić to
z faktem, że teoria funkcjonalna — wedle Clifforda — rodzi się u Malinowskiego post factum.
Podobnie jest zresztą po trosze z teorią badań terenowych (Clifford 2000). Niemniej, oczywiście
jasne jest, że pewne intuicje niekoniecznie pojawiają się na zasadzie olśnienia, lecz czasem właśnie
długo i stopniowo dojrzewają.
6
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ty’ego było podróżowanie z odczytami i pokazami filmów.11 (Na uwagę zasługuje fakt, że Jay Ruby, skądinąd często bardzo krytyczny recenzent filmów etnograficznych — nie tylko w ostatnich latach — wydaje się pobłażliwie oceniać
popularyzatorskie zabiegi Flaherty’ego, włącznie z tymi, które dotykają medialności i reklamowania filmów w nowym stylu. Niemniej Flaherty zyskał również
opinię reżysera antyhollywoodzkiego. Wypada wspomnieć, że tak Jean Rouch
(ur. 1917) (Taylor 2003, 129), jak i David MacDougall (ur. 1939) (Macfarlaine
v2007) — jedne z najważniejszych postaci w świecie film antropologicznego,
ale też zasłużone (dzięki działalności p i s a r s k i e j [ ! ] oraz wywiadom) tak dla
teoretycznego wsparcia jak i propagowania idei filmu etnograficznego oraz
wizualności — twierdzą, że pierwszym filmem, który widzieli, i który wywarł
na nich znaczne wrażenie, był właśnie Nanook!12 Film nie doczekał się jednak
głosów uznania w świecie nauki i został raczej, wedle ustaleń Ruby’ego, przemilczany. Poza Ralfem Lintonem nikt z ważnych w świecie antropologicznym
postaci nie wypowiedział się o nim z uznaniem. Choć Ira Jacknis odnalazł nawet
zapis wskazujący na pewne zainteresowanie filmem u Boasa, który sugerował,
że współpraca antropologa i filmowca mogłaby przynieść pozytywne rezultaty.13
Zakładając na przykład, że pod ręką znalazłby się człowiek, który zna na wylot
życie Eskimosów, i mógł wyreżyserować taki film jak Nanook, to można by wprowadzić wiele malowniczych i interesujących cech z życia tubylczego; nie tylko
podniosłyby one jakość filmu, lecz także uczyniły go atrakcyjniejszym dla szerszej
publiczności. Nie zamierzam sugerować, że tego rodzaju film powinien być tworzony wyłącznie na zasadach naukowych, ale powinien zawierać to, co naprawdę
zasadnicze w każdej kulturze, mając na uwadze to co jest barwne i atrakcyjne
również dla widzów. (Z listu Boasa do Willa Haysa, Motion Picture Producers
and Distributors, 23 marca 1933, cyt. za: Ruby 2000, 84–85).

To jednak dopiero Jean Rouch uznał Flaherty’ego — wynalazcę ‘kamery
uczestniczącej’ i protoplastę ‘antropologii opartej na współpracy’, choć ‘nieświadomego tych teorii’ — za swojego prekursora i ojca duchowego, a tym sa-

Pamiętne zdanie otwierające Smutek tropików Claude’a Lévi–Straussa brzmi: „Nienawidzę
podróży i podróżników…” (1964, 15). Szczególnie w odniesieniu do kolejnych filmów Flaherty
miał się odwoływać do świata reklamy. Przy okazji promocji Moany nawet członkowie rodziny
mieli pojawić się na scenie w ‘strojach tubylczych’ (Ruby 2000).
12
„Film ten — powie Rouch w wywiadzie udzielonym Lucienowi Taylorowi — miał na mnie
olbrzymi wpływ. Kiedy byłem młody, często zdarzało mi się marzyć, że znajduję się w centrum
zamieci śnieżnej.” (Taylor 2003, 129) Flaherty’ego, wraz z Dżigą Wiertowem, uzna za swoich
„totemicznych przodków”. „Moje niezrealizowane dotychczas marzenie wiąże się z posiadaniem kamery tak wrażliwej jak Flaherty’ego, uzbrojonej w mechaniczne oko i ucho Wiertowa.”
(Fulchignoni 2003, 161)
13
Idee współpracy to motyw często powtarzany niemal po dziś dzień — na nim też w znaczącym stopniu oparta była seria dokumentów etnograficznych „Disappearing World” (Granada
Television) czy „Under the Sun” (BBC).
11
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mym wciągnął go w obręb zainteresowania antropologii (por. Rouch 2003c, 98–
99). Nie koncentrował się na domniemanych przekroczeniach wobec ‘świętej
prawdy’ etnograficznej wierności, inscenizacji i pewnej anachroniczności ujęcia
(w owym czasie Inuici korzystali już np. z broni palnej w trakcie polowań), lecz
wskazał na wagę takich nowych pomysłów, jak np. negocjowanie znaczeń, które
wydają się nowatorskie jak na owe czasy (zwrócenie uwagi na ten aspekt wspólnego dochodzenia do ‘prawdy’). To Flaherty jako pierwszy zastosował ‘kamerę
uczestniczącą’ (Fulchignoni 2003, 162). Lekceważenie filmu Flaherty’ego może
oczywiście wypływać również z powszechnego (poniekąd po dziś dzień) traktowania obrazów jako komunikatów (przekazów) podrzędnych lub drugorzędnych. Ruby podnosi również kwestię częstego traktowania narracji jako fikcji,
która przez długi czas uważana była za stojącą w sprzeczności z nauką (Ruby
2000, 70).14 Jeśli tak byłoby istotnie, to byłoby to osobliwe. Ponieważ Nanook
jest w szczególny sposób filmem afabularnym. Jego narracja nie zostaje podporządkowana liniowej, dodanej opowieści, lecz raczej składa się z kolejnych
epizodów–zdarzeń: budowa igloo, łowienie ryb, polowanie na fokę, morsa, lisa,
wędrówki przez śniegowe pola, zabawy dzieci… W filmie przeważa ‘deskrypcja’ nad historią czy opowieścią. Choć oczywiście elementy dramaturgii i ‘mikrohistorii’ też w nim się pojawiają, kreowane tak słowem pisanym (tablice),
obrazem (widok walczących psów i ich obnażonych kłów), jak i (to już kwestia
dzisiejszych wersji) udźwiękowieniem (złowieszczy świst wiatru). Ruby, który
bywa surowym krytykiem filmu etnograficznego, jest szczególnym obrońcą tego
obrazu. Choć przyznaje, że Flaherty jest amatorem, to jednocześnie nadaje mu
miano uzdolnionego amatora–antropologa (postać, której brak jedynie [!] formalnego treningu). Ruby stawia Flaherty’ego na progu tradycji takiego sposobu
filmowania, który jest właściwy „wyszkolonym antropologom”. (Ruby 2000, 86)
Podkreśla też, że w swoich pracach Flaherty podejmuje próby konceptualizacji
własnego podejścia i porusza kwestie teoretyczne. Jest krytyczny wobec wcześniejszego filmu, zauważa, że nie wszystkie tematy nadają się na film. „Nie sądzę, żeby można było zrobić dobry film na temat relacji miłosnych wśród Eskimosów, ponieważ nigdy nie ukazują oni wielu uczuć na swoich twarzach, ale
można zrobić dobry film o tym jak polują z harpunem na morsa.” (cyt. za: Ruby
2000, 86) To ciekawe stwierdzenie, bo można je uznać za prefigurację — oczywiście nie w pełni skonceptualizowaną — późniejszych sugestii, że film antropologiczny nie powinien narzucać ‘zewnętrznej’ wobec danej kultury struktury
dramaturgicznej/narracyjnej właściwej kulturze badacza. Pod tym względem,
jak się podkreśla, dramaturgia Nanooka dobrze zgrała się ze szczególnym mode
de vie Inuitów. Można też zapewne zasadnie twierdzić, że poszczególne wątki

Dziś antropologia często uważa wręcz przeciwnie i podkreśla właśnie swój związek z narracją,
a nie klasyfikacją (por. Bruner 2011; Jackson 2002).
14
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filmu to „historie odnalezione”15 (to pewne nadużycie wobec w całości inscenizowanego charakteru filmu — niemniej Flaherty jest pierwszym filmowcem,
któremu krajowcy ‘podpowiadają’, co warto nakręcić). Wydaje się, że tego nie
udało się już w pełni powtórzyć w innych filmach. W dziejącej się na Samoa Mo
anie autor podjął wątek miłosny, lecz nie jest to chyba film najbardziej udany.
Nosi on zresztą wiele mówiący podtytuł: The Love Story of South Sea Siren.16
Kontynuując wątek pierwszego filmu, można stwierdzić, wbrew sugestii Boasa,
że Flaherty znał całkiem nieźle życie Inuitów. Ważna jest też, podkreślana już
idea współpracy. To Eskimosi mieli (bliskie to późniejszym zabiegom Roucha)
proponować kolejne przedsięwzięcia filmowe. Flaherty miał im też pokazywać
wywołane materiały filmowe. Ruby (za Richardem Griffithem) cytuje zdanie
Flaherty’ego: „chciałem ich ukazać nie z punktu widzenia cywilizowanych, lecz
t a k j a k w i d z i e l i o n i s i e b i e s a m y c h, jako «my, ludzie». Zrozumiałem,
że muszę kontynuować pracę w zupełnie inny sposób.” (Ruby 2000, 87) Słowa
te, jak zauważa Ruby, są zupełnie analogiczne do (cytowanych już przeze mnie)
słów Malinowskiego. Kłopot w tym, że trudno mieć pewność, czy nie są one ich
pochodną. W jednej z późnych wypowiedzi Flaherty, komentując wcześniejszą
wersję Nanooka i trawelogi miał też powiedzieć, że ta wczesna twórczość wiązała się z patrzeniem na krajowców „z góry” (look down), w kolejnej wersji filmu
chciał spojrzeć na nich z podziwem (look up) (Ruby 2000, 176). Warto też zaznaczyć, że film Flaherty’ego wpisuje się w klasykę antropologii ratunkowej (salvage
anthropology). Oskarżenia o fikcjonalizację być może ostatnio nieco przycichły,
lecz pojawiły się nowe: Flaherty stał się jednym z ważnych przedstawicieli egzotyzującego spojrzenia kolonialnego (Grant 2007, 89). To ciekawa zmiana optyki
z ‘naukowej’ na ‘etyczno–społeczną’, z ‘fałszowania rzeczywistości’ (wartość indeksalna) na jej ‘ciemiężenie’ (wartość etyczna).
Pośród tych wczesnych osiągnięć filmowych na uwagę zasługuje niewątpliwie
Grass: A Nation’s Battle for Life (f1925) zrobiony przez Meriana C. Coopera
i Ernesta Schoedsacka. Choć Heider (2006, 25) twierdzi, że nie wykazuje on finezji Nanooka (m.in. brak w zasadzie interakcji z jednostkami, brak współpracy
itd.), to jednak film obrazuje zupełnie niezwykłą przeprawę na letnie pastwiska
pasterzy Bachtiarów wraz z owcami z terenów Turcji przez góry aż do Iranu.
To frapujący nawet dziś film drogi, ale na co zwracają uwagę inni badacze, jest
to również dobry przykład filmu, którego s t y l — podobnie jak w przypadku
Nanooka — z o s t a ł w y m u s z o n y c h a r a k t e r e m o b r a z o w a n e j k u l t u r y

Tę cechę filmu etnograficznego podkreśla często Peter I. Crawford m.in. w rozmowie z Garym
Kildeą na temat filmu tego ostatniego Celso i Cora (1983) — zob. Crawford 2004.
16
Pojawiają się różne podtytuły: u Heidera jest A Romance of the Golden Age (2006). Podkreśla
się, że Flaherty nie tylko narzucił miłosną fabułę, ale także (oczywiście za pieniądze) sprawił, że
główny bohater poddał się stosownym tatuażom, które od dawna zostały już ‘wyplenione’ przez
działające tam misje (Weinberger 1994, 5–6).
15
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(Crawford i Turton 1992, 86; por. też Crawford 1992b), to również jedna z „opowieści odnalezionych”.

Margaret Mead i Gregory Bateson na Bali
Ważnym, choć ambiwalentnie ocenianym, przedsięwzięciem w rozwoju myślenia o wizualności i filmie w antropologii był projekt Margaret Mead i Gregory’ego Batesona realizowany na Bali, a częściowo w celach komparatystycznych także na Nowej Gwinei (1936–1939). Był to pierwszy tak rozległy projekt
fotograficzno–filmowy, który od samego początku zakładał ścisłą współpracę
pomiędzy dwoma trybami pracy: wizualnym i werbalnym. Batesonowi przypadła
rola fotografa i filmowca (powstało ponad 25 000 zdjęć i 22 000 stóp filmu, 16
mm), Mead była zaś odpowiedzialna za pytania i notatki. To Bateson miał być
głównym inspiratorem badań wizualnych.17 Rezultatem wyprawy była książka–
album Balinese Character: A Photographic Analysis (1942). Składała się ze 100
tablic obejmujących po kilka fotografii na wybrany temat. Towarzyszył im komentarz Mead. We wstępie autorzy deklarują: „Staraliśmy się fotografować i filmować to, co w sposób normalny i spontaniczny się wydarzało, nie podejmując
decyzji z uwagi na jakieś normy (…) aparaty i kamerę traktowaliśmy w terenie
jako instrumenty z a p i s u , a n i e j a k o u r z ą d z e n i a d o z i l u s t r o w a n i a
n a s z y c h t e z.” (Bateson i Mead 1942, 49)
Niewątpliwie dzieło to było wyzwaniem i nowością w owych czasach. Ira
Jacknis sądzi, że jego stosunkowo słaby oddźwięk w środowisku związany był
z pozaakademickim ulokowaniem jego autorów. Warto też pewnie zauważyć za
Sonyą de Laat (2003, 78), że ich mentorzy mieli już pozytywny stosunek do mediów wizualnych (dla Batesona był to A.H. Haddon, szef wyprawy do Cieśniny
Torrensa, dla Mead — Franz Boas).
Mead do perfekcji doprowadziła robienie notatek terenowych, „notatek terenowych robionych na gorąco” (running field notes) — potrafiła je ponoć robić
bez patrzenia do zeszytu. Małżonkowie posługiwali się też zsynchronizowanymi
zegarkami, co miało ułatwiać późniejsze porównywanie i uzgadnianie wyników
obserwacji. Mead często wskazywała Batesonowi, co ma filmować/fotografować
(patrzenie przez wizjer utrudniało czasem całościowy ogląd zjawisk). Mead zawsze miała większą skłonność do traktowania fotografii jako doskonale obiektywnego zapisu rzeczywistości — miała jednak świadomość, że zestawienie zdjęć
prowadzi już do tworzenia pewnej naukowej generalizacji.18 To zmaganie się
Bateson twierdził, że film i fotografia są najlepszymi sposobami by ukazać „spontaniczność
zachowań, [które] przekaz słowny by zniekształcał” (David Lipset, cyt. za: de Laat 2003, 78).
18
„Pojedynczą fotografię można traktować niemal jako doskonale obiektywną, ale zestawienie
17
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z obiektywnością u obojga badaczy uwidacznia się w wielu momentach. Mead
do końca życia utrzymywała, że można mówić o obiektywnym zapisie filmowym
(Mead 2003), podobnie jak uznawała obiektywność pojedynczej fotografii (Bateson i Mead 1942, 53). Niemniej takie silnie obciążone pozytywistyczne twierdzenia można skonfrontować z bardziej zmoderowanymi i wyważonymi.19 Ira
Jacknis twierdzi nawet, że w ich podejściu można zaobserwować antycypację
refleksyjności w antropologii (1988, 164). Twierdzenie jest pochodną tego, że
nagrany w terenie materiał filmowy badacze pokazywali swoim informatorom,
ale jak się wydaje chodziło przede wszystkim o próbę identyfikacji, czy sfilmowane postaci rzeczywiście działały w transie (Jacknis 1988, 165), nie zaś o bardziej rozbudowane rozmowy wokół kwestii reprezentacji. Warto zaznaczyć, że
Bateson zazwyczaj robił fotografie bez zgody samych podmiotów; utrzymywał,
że po zrobieniu kilku fotografii osoby przestają już zwracać uwagę na aparat;
czasem korzystał też z celownika kątowego, co utrudniało osobom zorientowanie się, że są one fotografowane. Hildred Geertz zwróciła uwagę, że stosunkowo
wcześnie w tych badaniach pojawił się moment zrozumienia co do podwójnej
natury Balijczyków: po okresie pobudzenia miała u nich następować faza frustracji (31 lipca 1936 rok). Antropolodzy poświęcili się dokumentowaniu tej
osobliwości. Warto pamiętać, że badania były finansowane przez The Committee for the Study of Dementia Praecox, a organizacja ta poszukiwała naukowców z różnych dziedzin do prowadzania badań na temat schizofrenii. Jacknis
zwraca uwagę na tendencyjność badań, podkreślając przy tym, że „to, co godne
uwagi w tych badaniach, to nie tyle nawet sama ich tendencyjność, ile raczej
fakt, że o w a t e n d e n c y j n o ś ć z o s t a ł a t a k d o b r z e z a r e j e s t r o w a n a.”
(Jacknis 1988, 172) Późniejsi badacze byli jeszcze bardziej krytyczni. Sonya de
Laat, opierając się w znacznym stopniu na dociekliwych studiach Geralda Sullivana, powiada nawet, że być może wartość tych badań polega na tym, żeby wiedzieć, jak n i e n a l e ż y prowadzić badań.20 (de Laat 2003, 75–76) Sullivan podjął
się szczegółowej analizy całości zachowanych materiałów, wykazując że istnieje
dwu różnych lub kontrastowych zdjęć jest już krokiem do generalizacji naukowej. Tekst wprowadzający do każdej tablicy w wielu przypadkach dostarcza podsumowujących uogólnienień, podczas gdy szczegółowe podpisy obejmują połączenie obiektywnego opisu i naukowego uogólnienia”. (Bateson i Mead 1942, 53)
19
Mead pisze: „Nie istnieje nic takiego jak bezstronny raport dotyczący jakiejkolwiek sytuacji
społecznej (…). Można to porównać do daltonisty, który relacjonuje zachód słońca. Wszystkie
nasze obecne wysiłki w naukach społecznych idą w stronę wyeliminowania stronniczości, tworzenia zapisu tak bezstronnego, że aż pozbawionego znaczenia — żadne emocje ani też naukowe
znaczenia nie pozostają. W rzeczy samej, w odniesieniu do kwestii etosu, najpewniejszym i najbardziej perfekcyjnym instrumentem rozumienia są nasze emocjonalne reakcje, pod warunkiem,
że potrafimy ich użyć w zdyscyplinowany sposób.” (cyt. za: Jacknis 1988, 172)
20
„Chociaż ich projekt był wyczerpujący i dogłębny, postaram się wykazać, że lepiej postrzegać
Balinese Character jako przestrogę przed tym, jak nie prowadzić badań wizualnych niż jako wzór
do naśladowania.” (de Laat 2003, 75–76)
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duża rozbieżność pomiędzy fotografiami a notatkami Mead, z którymi miały korespondować: badacze patrzyli na różne rzeczy i w różne strony. Sullivan zwraca
także uwagę na fakt, że fotografie często opatrzone stosownym podpisem są
‘podporządkowane’ n a r z u c o n e j s ł o w e m interpretacji. Opis Mead, mimo że
miała ona świadomość tego, że Balijczycy różnią się między sobą, mocno dążył
do esencjalizacji. „Mead i Batson pojechali na Bali z założeniem, że kultura ta
została stworzona przez ludzi cierpiących na schizofrenię i taka była też konkluzja, którą ukazali poprzez staranną aranżację fotografii. Dzięki redakcyjnej
selekcji zdjęć i przedstawieniu ich wraz z komentarzami Mead, czytelnicy są tak
kierowani, by zmierzali ku jej konkluzji”. (de Laat 2003, 85) De Laat zaznacza
oczywiście, że dzisiejsza antropologia wizualna, stara się unikać takich nadinterpretacji, odwołując się w badaniach do współpracy z podmiotami badanymi.
Niemniej warto zwrócić uwagę na udział słowa w manipulacji materiałem; oczywiście projekt Batesona i Mead miał jeszcze silnie pozytywistyczne inklinacje
(por. też uwagi MacDougalla do tego projektu: skupia się on przede wszystkim
na ciekawych przykładach cielesności wiedzy i transmisji wiedzy za pomocą ciała
[1997, 290–292]).
Warto też wspomnieć o filmach, które powstały jako rezultat badań. Choć
Bateson wykorzystywał częściowo nakręcone materiały w czasie swoich zajęć
harvardzkich w końcu lat czterdziestych, to jednak użytek z nich zrobiła przede
wszystkim Mead. Korzystając z pomocy Josefa Bohmera (montaż), doprowadziła do powstania kilku filmów o długości od dziesięciu do dwudziestu minut,
które stworzyły serię nazwaną „Character Formation in Different Cultures”.21
Mead napisała scenariusz, była narratorem i czuwała nad montażem. Ostatnim
filmem z tej serii był Learning to Dance in Bali (1979). Niestety brak jakichkolwiek komentarzy Mead odnośnie do kryteriów selekcji materiału itd. Wiadomo skądinąd, że Trance and Dance in Bali powstał z materiałów nakręconych
w trakcie dwóch transów (1937 i 1939), i że do filmu weszły również materiały
zrobione przez byłą studentkę Mead, Jane Belo. Takie, spotykane dość często,
zabiegi Karl Heider nazwał „montażem dla zachowania ciągłości” (Heider 1976,
66–68). Dwudziestominutowy film był reprezentacją ceremonii, które zazwyczaj trwały przez kilka godzin (Jacknis 1988, 170–171). Zdarzało się też (o czym
wspomina sam Bateson), że w celu zrobienia zdjęć, nocne seanse bywały zamawiane w czasie dnia.
Po latach eksmałżonkowie odbyli długą rozmowę (Bateson i Mead 1976, dostępna także online; por. też El Guindi 2004, 61–73), w której dość jaskrawo
zarysowały się ich odmienne podejścia do wizualności. Jedna z takich spornych

Bathing Babies in Three Cultures, Karba’s First Years, First Days in the Life of a New Guinea Baby
i Trance and Dance in Bali (wszystkie z 1951 roku), A Balinese Family (1952) i Childhood Rivalry
in Bali and New Guinea (1953).
21
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kwestii dotyczyła sposobu użycia kamery. Bateson utrzymywał, że nie lubi statywu i że należy każde zjawisko próbować uchwycić z w i e l u punktów widzenia,
a to byłoby możliwe tylko wówczas, gdy kamera nie jest umieszczona na statywie. Dla Mead taka zmienność była niebezpiecznie związana ze sztuką. Bateson
twierdził, że same zjawiska są zmienne i p ł y n n a k o n t e k s t u a l i z a c j a wydaje
się tu na miejscu. Dla Mead był to zamach na stałość, którą powinna reprezentować nauka. Ubolewała nad tym, że antropologia jest nauką, która wymaga
zawierzenia i która nie ma procedur obiektywizujących. Nie chciała pozwolić,
by ten instrument stracił znaczenie dla nauki (dane naukowe są gromadzone
systematycznie, można do nich wrócić po czasie, są na równi dostępne dla innych ludzi, także przedstawicieli innych nauk). Bateson utrzymywał, że w jego
słowniku artysta nie jest słowem obraźliwym. Mead nie idzie tak daleko, choć
wyraźnie zdystansowała się wobec wizji antropologii jako sztuki. Ciekawe, bo
w kontekście rozmowy zdecydowanie pozytywnie wybrzmiewa upór Mead przy
wadze długich ujęć; Bateson uznaje, że nie powinny one przekraczać dwudziestu sekund i nie wycofuje się z tego nawet wówczas, gdy Mead przypomina mu,
że napisał niegdyś co innego (por. też rozdział o wadze długich ujęć When Less
Is Less: MacDougalla 1998). Byli małżonkowie rozmawiali też o Dead Birds Roberta Gardnera (f1964), o którym Bateson miał zdecydowanie złe mniemanie.
To przy tej okazji Mead przypomniała rzecz oczywistą, lecz jednocześnie często
pomijaną w rozważaniach na temat wagi wizualności. Mówi o zwyczaju ucinania
kobietom (od dziecka) fragmentu palca (staw, joint)22, gdy umierał jakiś krewny.
Na skutek stosowania tej praktyki dojrzałe kobiety miały już często tylko pozbawione palców kikuty. „Wi e d z i a ł a m o n i m , czytałam o nim, n i e m i a ł d l a
m n i e z n a c z e n i a, n i m n i e z o b a c z y ł a m t e g o w t y c h o b r a z a c h.”23
(Bateson i Mead 1976) O wadze ‘cielesnej naoczności’, n a m i a s t c e d o ś w i a d c z e n i a , często się zapomina, gdy mówi się o znaczeniu w fotografii i filmie.24

John Marshall
Działalność filmowa Batesona i Mead była znaczącym incydentem. Bateson
nie wrócił już do filmów, a obróbką materiałów zajęła się sama Mead. W la-

Język angielski od razu sugeruje znaczenie rytuału: joint to również złącze, połączenie (które
odchodzi).
23
I dalej: „Istnieje wiele rzeczy, które można przekazać za pomocą quasi–artystycznego filmu, ale
gdy chcemy zasugerować, że dobrze jest wiedzieć, co się dzieje pomiędzy ludźmi, co zawsze podkreślałeś, musimy stale pokazywać twoje filmy, ponieważ nie ma nic równie dobrego.” (Bateson
i Mead 1976)
24
Ważne jest jednak również, by nie sprowadzać filmu do tak rozumianej materialnej cielesności.
22
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tach pięćdziesiątych pojawił się nowy ważny filmowiec — John Marshall (1932–
2005). Wkrótce dołączyli do niego dwaj kolejni: Robert Gardner i Timothy
Asch. W tym czasie we Francji, a właściwie przede wszystkim w Afryce, działał
już Jean Rouch, ale to zupełnie osobna karta filmu etnograficznego, o której
piszę osobno.
John Marshall przybył do Afryki wraz z rodziną jako siedemnastolatek
w roku 1950. Dla ojca był to wyjazd biznesowy, lecz matka miała prowadzić
badania etnograficzne — w te przedsięwzięcia zostały włączone również dzieci.
John zajął się filmowaniem, choć nie miał żadnego formalnego przeszkolenia
w tym zakresie. Niemniej w późniejszych latach zyskał miano jednego z lepszych
amerykańskich operatorów. Początki kariery wiązały się z filmowaniem Ju/’hoansi (grupy należącej do dialektu !Kung) i to z nimi łączy się zazwyczaj jego
główne etnograficzne dzieło.
Pierwszy ważny film, The Hunters (f1957), był poświęcony polowaniu na
żyrafy. Ten ponad godzinny dokument stał się słynny, choć z czasem spotkał
się też z ostrą krytyką. Zarzucono mu fikcjonalizowanie rzeczywistości. Film
został przedstawiony jako pojedyncze polowanie, ale uważnemu widzowi nie
umknie fakt, że jest on zmontowany z zapisów kręconych w trakcie kilku polowań: zmienia się stado żyraf, liczba myśliwych, jak i oni sami. Komentarz do
filmu nagrał sam Marshall, i choć film zdobył nagrody, filmowiec nie był z niego
zadowolony25 (por. Heider 1976, 31–32; Loizos 1993, 21–23; Weinberger 1994).
Ogółem Marshall nakręcił ponad 250 godzin materiałów poświęconych Ju/’hoansi. Jego wczesne krótkie filmy uchodzą za ważne i ciekawe. Wraz z Timothy’m
Aschem wypracowali rodzaj filmowania, który zyskał nazwę filmu–sekwencji.
Owe ‘sekwencje’ pomyślane są jako zapisy drobnych wydarzeń. Dokumenty te
nie próbują konstruować czy syntetyzować wydarzeń czy historii, lecz — jak to
ujął Peter Loizos — są zapisem „nagiego opisu wydarzenia–przypadku (case–
history), jak w The Meat Fight, bądź też kiedy ekranowe wydarzenie zachowuje
ciągłość, z niewielkimi cięciami, i [nie dąży do] przekraczającej [go] syntezy”.
(Loizos 1993, 23; por. też Runnel 2008, 58) Gdy Marshall zaczynał filmować,
zaopatrzył się w Notes and Queries on Anthropology, ale, jak dowcipnie zauważa
MacDougall, gdy podążając zgodnie z instrukcjami, filmował technologię, doświadczył epifanii. A stało się to wówczas, gdy okazało się, że filmując zgodnie
z zasadami wytwarzanie siatki do noszenia — „oczko za oczkiem” — przeoczył,

Faktycznie to zdobycie niewielkiego grantu pozwoliło mu na podjęcie prób stworzenia długiego
filmu (w kooperacji z Robertem Gardnerem). Film został zmontowany z różnych zarejestrowanych wcześniej materiałów. Ale po tym nie w pełni satysfakcjonującym doświadczeniu Marshall
zarzucił pomysł zrobienia kilku innych dłuższych filmów z wykorzystaniem wcześniejszych materiałów. W tym czasie rozpoczął też studia antropologiczne najpierw na uniwersytecie w Yale,
a potem na Harvardzie, jednak ich nie ukończył i z tego powodu nie nazywał siebie antropologiem
(Anderson i Beson 1993, 137 i n.; por. też MacDougall 1998, 107–108; Marshall 1993, 36–40).
25
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że jego klasyfikacyjna siostra oddaliła się do buszu, powiła dziecko i wróciła
wraz z nim26 (MacDougall 1998, 66–67).
Wczesne filmy Marshalla mają wiele cech kina obserwacyjnego avant la lettre
(zob. dalej). Pille Runnel — podobnie jak i sam Marshall — nazywała je cinéma
vérité (2008, 57–58). MacDougall zauważyła, że „Sposób filmowania Marshalla
i Roucha różni się zdecydowanie od większości innych podejść w antropologii
wizualnej”. (1998, 67) Zapisy filmowe Marshalla opierają się na bardzo zażyłych
i intymnym kontaktach (por. np. Jocking Relations, f1962, ukazujący relację zalotów/umizgów, czy zapis rozmów zasypiających kobiet — A Group of Women,
f1961). Filmowiec wcześnie uświadamia sobie wagę zbliżeń dla tworzenia klimatu intymności. Długie ujęcia robił za poradą ojca (który musiał być niezłym
doradcą, on też kręcił nosem na The Hunters). W drugiej połowie lat pięćdziesiątych powstały pierwsze filmy z synchronicznym dźwiękiem, opierające się
na wymyślonym przez znajomego ojca i samego ojca sposobie nagrywania (to
rozwiązanie wyprzedzało pomysły Ricky Leacocka, D.A. Pennebakera i Roberta Drew). „Filmowaliśmy ‘sync bez syns’ w terenie w ’55, ’57, ’58.” (Anderson
i Beson 1993, 138)
Marshall nauczył się miejscowego języka i żył w bardzo bliskich relacjach
z Ju/’hoansi. Stało się to zresztą przyczyną, która spowodowała, że pod koniec
lat pięćdziesiątych władze zakazały mu wstępu na obszar dzisiejszej Namibii.
W latach sześćdziesiątych był operatorem słynnego filmu Fredricka Wisemana
Titicus Follies (f1967); w latach siedemdziesiątych serii filmów obrazujących
pracę pittsburgskiej policji (w obu przypadkach pojawiły się liczne problemy
związane z publiczną ich emisją przede wszystkim w związku z kwestiami etycznymi). Prawo wjazdu do Namibii otrzymał dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych. Warunki życia Ju/’hoansi uległy w tym czasie zdecydowanemu pogorszeniu — m.in. znacząco ograniczono im terytorium, po którym mogli się poruszać,
a co za tym idzie drastycznemu ograniczeniu uległ dostęp do pożywienia i wody.
Marshall ponownie podjął filmowanie. Tak powstał m.in. unikalny portret kobiety N!ai, The Story of a !Kung Woman (f1980), do którego materiały były kręcone na przestrzeni 27 lat. Poświęcone grupie Ju/’hoansi filmy Marshalla trafiły
na Listę Pamięci Świata UNESCO (2009). Wraz z Aschem powołał do życia
Documentary Educational Resources (DER, 1968) z początku jako archiwum
dla ich filmów — obecnie ośrodek stał się jednym z ważniejszych archiwów dokumentalnych filmów etnograficznych.

„U! wróciła mniej więcej pół godziny później. Zauważyłem, że jest zmęczona i promienna.
Stale filmowałem siatkę. W końcu dostrzegłem, że U! właśnie urodziła dziecko. Pomyślałem, że
muszę zmienić temat na kilka ujęć. (…) Następnie wróciłem do filmowania siatki. (…) The Net
nigdy nie powstał.” (Marshall 1993, 35–36)
26
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Timothy Asch
Tim Asch (1932–1994) ukończył studia licencjackie z antropologii m.in. pod
okiem Margaret Mead, której był też asystentem. Nieco później już w Bostonie
zrealizował program magisterski z zakresu studiów afrykańskich. Jego pierwsze
ważne zainteresowanie łączy się z fotografią (praktykował u tak wybitnych fotografów, jak Ansel Adams, Minor White czy Edward Weston). W latach 1959–
1962 rozpoczął współpracę jako montażysta z Marshallem i Gardnerem. Asch
jest chyba najlepiej znany z cyklu filmów, powstałych w kooperacji z Napoleonem Chagnon a poświęconych Indianom Yanomamö (1968–1975, Wenezuela,
razem 39 filmów). Niektóre z nich, jak pisze E. Douglas Lewis, w tym może
przede wszystkim The Feast (f1970) i The Ax Fight (f1975), bywają uznawane za
niedoścignione przykłady filmów etnograficznych (Lewis 2004b, 3). Ten ostatni
film jest też wymieniany jako przykład ciekawego podejścia eksperymentalnego
(por. m.in. Nichols 2004; Przylipiak 2000; szczegółowy opis filmu można znaleźć na stronie DER, zob. Film Guide…, bd). Kolejne części filmu mają na celu
ukazanie drogi dochodzenia do wiedzy: pierwotny chaos i brak pojmowania,
w kolejnych odsłonach przekształca się w antropologiczne rozumienie. Swoje
ostatnie podejście do interpretacji tego filmu Bill Nichols (2004, 236) kończy
refleksyjnie:
The Ax Fight jest osiągnięciem, któremu chciałbym wyrazić tu specjalne uznanie,
wpasowuje się dokładnie w tradycję filmu etnograficznego, a jednocześnie kwestionuje wiele jego tradycyjnych założeń. Pytanie, co rzeczywiście się wydarzyło,
zarówno znalazło odpowiedź, jak i jej nie znalazło, lub też stało się kwestią możliwą do rozwiązania, jak też niemożliwą, w ramach pierwotnie przyjętych kategorii. (…) [Asch] zmusił nas do ponownego oszacowania podstaw, na których
się opieramy, nawet jeśli może się wydawać, że nie ma żadnych innych podstaw,
które byłyby nam dostępne. Ten akt ponownej oceny, który jak rozumiem sugeruje Asch, może sam w sobie dostarczać podstaw, których inaczej nigdy byśmy nie
odkryli. (Nichols 2004, 236)

Ten ‘akt refleksji’, choć został powszechnie doceniony, to jednocześnie nie
znalazł szybko kontynuatorów.
Od końca lat sześćdziesiątych Asch zaczął nauczać. Od roku 1974, wraz z Jamesem Foxem, podjał wspólne wykłady na Wydziale Antropologii na Harvardzie. Na zajęcia połączone z pokazami filmów miało regularnie uczęszczać 250–
300 studentów (Lewis 2004b, 6). Od roku 1982 aż do śmierci był szefem studiów
magisterskich wizualnej antropologii (University of Southern California).
W części wczesnych filmów robionych z Chagnonem pojawia się komentarz
antropologa, choć jak twierdzi Lewis, Asch odnosił się sceptycznie do ‘głosu
Boga’ (wszechwiedzącej narracji z offu). W późniejszych filmach (1979–1994)
robionych na Bali wraz z żoną Patsy i różnymi antropologami: Lindą Connor,
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Jamesem Foxem i Douglasem Lewisem, a poświęconych m.in. Jero Tapakan
(masażystce, uzdrowicielce i medium), często rezygnuje z komentarza. Od
wczesnych filmów Asch pomysłowo wykorzystuje też fotografie w celu syntetyzowania opowieści i wprowadzania do filmu różnych wątków. To zabiegi, które
nadal robią wrażenie.
Paradoksalnie, choć Asch podkreślał wagę towarzyszących tekstów (co zapewne można uznać również za wpływ, jaki miały na niego koncepcje Mead), to
jednocześnie zauważał, że filmy pozbawione wyjaśnień mogą być dobrym materiałem do nauczania i dyskusji: „Jeżeli film nie ma lub też opiera się w niewielkim stopniu na narracji [werbalnej], wówczas stwarza większą potencję
dla nauczania, z uwagi na to, że zmusza widzów do interpretacji tego, co widzą
w odniesieniu do własnych doświadczeń, lektur i wykładów”, daje tym samym
podstawę do ciekawych dyskusji (cyt. za: Acciaioli 2004, 119). Warto dodać, że
Asch zdawał sobie też sprawę z potencjalnie negatywnego wpływu filmu na nieprzygotowanych widzów (Lewis 2004b, 8). Insteresujący portret Ascha ukazuje
jego sfilmowana rozmowa z Jayasinhji’iem Jhalą (Jhala i Powell 1995b).

Robert Gardner
Studiował antropologię na Harvardzie. Jest zapewne największym outsiderem
spośród postaci wymienianych w gronie pierwszych filmowców etnograficznych.
Jego pierwszy ważny film Dead Birds (f1964) stale należy do klasyki gatunku,
choć w odmianie, którą klasyfikuje się jako bardziej poetycką. Film opowiada o rytualnych, wznawianych wojnach — do pierwszej ‘poważnej’ krwi lub
śmiertelnej ofiary — toczonych przez lud Dani z sąsiadami (Zachodnia Nowa
Gwinea). Z czasem spotkał się z poważną krytyką, nieco podobną, choć też odmienną od tej, która dotknęła The Hunters Marshalla. Gardnerowi zarzucano
przede wszystkim zbyt poetycką i czasem zmanipulowaną narrację prowadzoną
z punktu widzenia wszechwiedzącego narratora, a także to, że w czytanym przez
niego komentarzu zdarzają się odniesienia do wewnętrznych odczuć bohaterów. Oczywiście pojawiły się też standardowe zarzuty o brak znajomości języka
i brak pietyzmu dla prawdy etnograficznej. Gardner, jak się wydaje, zawsze miał
większą skłonność do ‘prawdy poetyckiej’ i do przekształcania filmów w metafory ludzkiej egzystencji. Lecz jednocześnie jego filmy charakteryzuje rosnący sceptycyzm wobec języka i dystans wobec werbalnych wyjaśnień. O dwóch
z nich — Forest of Bliss (f1985) i Passenger (f1998) — piszę dalej. Jeszcze w latach sześćdziesiątych założył skromną pracownię Film Study Centre przy Peabody Museum (Harvard). Następnie przeniósł ośrodek do Le Corbusier, które
z kolei przekształciło się w Carpenter Centre for Visual Arts na Harvardzie.
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Pracował tam najpierw jako nauczyciel, a następnie został dyrektorem ośrodka
(por. Barbash i Taylor 2007b; Runnel 2008).
Niedawno ukazała się ważna publikacja, która jest bardzo dobrym wprowadzeniem do jego twórczości (Barbash i Taylor 2007a). Po polsku opublikowany
został tekst Petera Loizosa będący syntetycznym omówieniem twórczości Gardnera (Loizos 2001).

Eksperyment Sola Wortha i Johna Adaira
Pierwszym filmowym, przynajmniej tak intensywnym i dobrze opisanym, etnologicznym ‘doświadczeniem’, które w praktyczny sposób miało zbadać to, jak widzą Inni, był projekt Sola Wortha i Johna Adaira (zrealizowany przy współpracy Richarda Chalfena). Badania zostały przeprowadzone wśród Indian Navajo
i szczegółowo opisane w książce Through Navajo Eyes (1972), tomie napisanym
z całym etnograficznym pietyzmem. Opis dotyczył badanych (dało to asumpt
m.in. do wyciągnięcia pewnych wniosków na temat harmonijności kultury Navajów) i badających, z uwzględnieniem szczegółowych wizji eksperymentu, jego
słabych punktów, zamierzeń i rezultatów, transkrypcji rozmów, powstałych filmów i próby ich interpretacji (uwzględniono nawet różnice zdań autorów książki). Worth był specjalistą od komunikacji, Adair antropologiem, podobnie jak
pomagający im w projekcie Chalfen.
W zamierzeniu badania, filmy sporządzone przez Rdzennych Amerykanów
miały odbijać ich własną kulturę i sposób myślenia.27 Sposób użycia kamery miał
więc być nie tyle wynikiem przypadku, ile odwoływać się do pewnych funkcjonujących wzorów obrazowania i wizualności.28 „Planowaliśmy, żeby Worth (…)
rozpoczynając [proces] samego instruktażu, pozostawał jak najbliżej samych
problemów technicznych, unikając jakichkolwiek konceptualizacji na temat
tego, czym jest film i jak należy go montować.” (Worth i Adair 1972, 81)
Sam Worth miał już podobne doświadczenia: prowadził warsztaty m.in. wśród
miejskich czarnoskórych nastolatków (Filadelfia). Jeśli tym razem wybór padł
Powstałe filmy z braku lepszej nazwy postanawiają nazwać Bio–Dokumentami (Chalfen sugerował nazwę Socjo–Dokumenty). „Bio–Dokument to film zrobiony przez jakąś osobę, w celu
pokazania tego, jak postrzega ona siebie i otaczający świat. To subiektywny sposób na pokazanie,
jaki jest naprawdę obiektywny świat widziany przez daną osobę. Do pewnego stopnia ten rodzaj
filmu ma się tak do filmu dokumentalnego, jak autoportret do portretu a autobiografia do biografii”. (Worth i Adair 1972, 25). Mielibyśmy tym samym przede wszystkim do czynienia z rejestracją
‘subiektywnie’ doświadczanej własnej kultury.
28
Worth: „Film nie jest niczym innym niż współcześnie wynalezionym, mechanicznie zaawansowanym narzędziem pomagającym ludziom w realizacji pragnienia tworzenia obrazów.” (Worth
i Adair 1972, 24)
27
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na Rdzennych Amerykanów, to również dlatego, że owe wcześniejsze doświadczenia dość jednoznacznie wskazywały, że czarni młodzieńcy byli zdecydowanie
mniej skłonni, aby filmować ‘własną kulturę’; szczególną zaś przyjemność i zadowolenie odnajdowali w filmowaniu ‘przekroczeń’, którym kamera (jak i biały
opiekun) dostarczała alibi (kradzież karasi złocistych z uniwersyteckiego stawu,
włamanie do starej remizy czy kąpiel w fontannie przy muzeum sztuki — to
swoją drogą interesujące ‘nadużycia’ i igranie z granicami kultury). I choć w dalszej części książki (faza analizy zdjęć, filmów i całego procesu) Worth i Adair
formułują ciekawe wnioski dotyczące sposobu traktowania filmu przez Indian,
czarnych i białych, to można przypuszczać — choć tego autorzy nie piszą wprost
— że właśnie wymienione wyżej zachowania czarnoskórych nastolatków sprawiały, że zamierzony projekt wydawał im się nie nazbyt poważny.29 Sam projekt
zaś w takiej formie na pewno bez precedensu, miał zacięcie zdecydowanie naukowe:
próbowaliśmy poszukiwać wzorów użycia filmu przez określone grupy, w konkretnej kulturze i kontekście. Badając wiele różnych grup, odnajdując regularności i wzory wspólne dla danej grupy czy kontekstu i poprzez porównania sobą
owych grup i kontekstów, chcieliśmy zasugerować możliwość istnienia wzorów
uniwersalnych, dzięki którym film zyskuje znaczenie. (Worth i Adair 1972, 18)

Badanie miało silne zacięcie komunikacyjne. Film jest językiem i służy komunikacji: jako język dysponuje też kodami, które trzeba odnaleźć (ów semiotyczno–naukowy język jest też znakiem czasu).30
Łatwo oczywiście dziś wytykać pewne pozytywistyczne w duchu zakusy badaczy, jednak sam opis wydaje się stale inspirujący, tak w swoim zamierzeniu jak
i wynikach. Pisząc o próbie redukcji instruktażu, autorzy powiadają np., że sądzili, iż stanem idealnym doświadczenia byłby taki przypadek, w którym Indianie sami odnaleźliby (‘wykopali’) kamerę i cały niezbędny sprzęt i zrobili z tego
właściwy użytek. Podobnie trapiącym badaczy problemem było to, żeby badani
mieli uprzednio możliwie najmniejszy kontakt z filmami i telewizją. Ta niemożliwa do realizacji opcja zerowa eksperymentu może dziś wywoływać uśmiech,
niemniej, jeśli nie wiedzie do jawnej samoiluzji, warta jest czasem uwagi. Trzeba
też dodać, że w trosce o powagę doświadczenia autorzy skrzętnie notują własne ‘nadużycia’, jak choćby przypadek, gdy Worth próbował zasugerować jednej
z uczestniczek, aby filmowała z określonej pozycji. Jej silny, choć nie wyrażoSwoją drogą przykłady te (podobnie jak opisany wcześniej przypadek Hastrup czy Marshalla
filmującego tworzenie sieci) pokazują, jak przedmiotowe ukierunkowanie antropologów może
ich zaślepiać na ‘żywe’ aspekty badanej kultury.
30
„Procesy towarzyszące poznaniu mogą być lepiej rozumiane, jeśli sposób, w jaki ludzie tworzą
strukturę sekwencji obrazowej, byłyby porównany ze sposobem w jaki ci sami ludzie strukturują
swój język werbalny (…) mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli porównać te dwie struktury komunikacyjne: słowną i obrazową.” (Worth i Adair 1972, 28)
29
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ny wprost, opór wiązał się zapewne przede wszystkim z niezgodą na frontalne filmowanie (fotografowanie) zbliżeń twarzy. To ciekawe, bo wydaje się, że
Indianie Navajo nie protestowali (jeszcze wówczas aktywnie — a przynajmniej
nic o tym autorzy książki nie wspominają), przeciwko takim zdjęciom (gdy były
one robione przez samych antropologów), a jednocześnie opór przed nimi nie
sprowadza się jedynie do autocenzury, bowiem gdy jeden z uczestników badania
(osoba spoza lokalnej społeczności i po doświadczeniach szkoły artystycznej)
próbował robić frontalne zdjęcia ‘aktorowi’, członkowi tejże społeczności, doszło pomiędzy nimi do zerwania współpracy. Komentarzem Indian do opisanego wyżej zachowania Wortha był śmiech, a w wyjaśnieniu antropolodzy usłyszeli, że Worth po prostu śmiesznie wyglądał, kiedy czołgając się na brzuchu
usiłował robić zdjęcia. (Sam Worth ‘po fakcie’ odczuwał wyrzuty sumienia z powodu tego chwilowego spowodowanego emocjami odstępstwa od zamierzeń
eksperymentu.)
Doświadczenie ujawniło całkiem sporo interesujących spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania wizualności wśród Indian Navajo. Przede wszystkim
uczestnicy eksperymentu szybko i praktycznie bez wahań znajdowali tematy dla
swoich filmów, okazali się też świetnymi montażystami: szybkość, z jaką odnajdywali miejsca montażowe, skłoniła początkowo (czuwającego nad tym aspektem eksperymentu) Chalfena do podejrzeń, że ich montaż jest przypadkowy.
Jednak dłuższa obserwacja unaoczniła, że wiedzą oni doskonale, co z czym łączą (to z kolei wzbudziło u niego uczucie zazdrości — umiejętność długotrwale
ćwiczona w naszej kulturze w ich przypadku wydawała się odnajdowana w lot).
Dowodziło to niezwykłej perceptywności i pamięci wizualnej Indian. Oczywiście
montaż Indian przebiegał często wedle zgoła innych zasad, co również stanowiło pewne wyzwanie dla badaczy. Same filmy miały zaś dla uczestników eksperymentu silne ontologiczne znaczenie. Wskazywały na to m.in. pewne zestawienia
montażowe. Autorzy szczegółowo analizują np. jeden z filmów, w którym ujęcie
odcisku końskiego kopyta w błocie potraktowane zostało jako metonimia konia
(i jeźdźca) poruszającego się w stronę jeziora (ważny tu był także zwrot śladu podkowy), kolejne ujęcie ukazywało właśnie jeźdźca przeprawiającego się
przez wodę. Ontologiczna literalność (metonimiczność) filmu przypominała
konkretność języka Indian.31 W filmach, podobnie jak w języku, nacisk położony został na procesualność a nie rzeczowość przedstawianych zjawisk. Worth
i Adair odnotowują też przypadek pożyczania materiału filmowego od innych
uczestników doświadczenia w celu uniknięcia filmowania nie swojej własności,
co pociągałoby za sobą konieczność proszenia o zgodę, a także zapłaty za możliwość filmowania.

Autorzy przywołują znane analizy związku języka z rzeczywistością Benjamina Lee Worffa
i Edwarda Sapira, a także Harry’ego Hoijera (specjalistę od języka navajo).
31
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We wprowadzeniu do książki Through Navajo Eyes autorzy przytaczają rozmowę z Samem Yazzie, cieszącym się wielkim autorytetem uzdrawiaczem (który stał się zresztą bohaterem filmu kręconego przez jego wnuczkę). Adair uznał,
że dla powodzenia całego przedsięwzięcie nieodzowne będzie przedstawienie
mu założeń doświadczenia. Po dość długim przemówieniu Adaira, Yazzie zadał
pytanie na temat tego, czy film może zaszkodzić owcom. Badacze byli szczęśliwi, że mogą odpowiedzieć, iż wedle ich najlepszej wiedzy, takiej możliwości nie
ma. Z kolei padło pytanie, czy może on zatem im przynieść coś dobrego. I tym
razem badacze zapewnili, że takiej możliwości też raczej nie ma. Konstatacja
Yazzie’ego: „W takim razie, po co robić filmy” — zaskoczyła ich najbardziej i,
jak wyznają, nurtowała w trakcie badań. W książce nie udzielają na owo pytanie
odpowiedzi.
Nie odpowiedzieliśmy na nie wówczas i nie można znaleźć na nie bezpośredniej
odpowiedzi w książce, niemniej chcielibyśmy postawić je uczciwie przed naszymi czytelnikami. Badanie zostało zaprojektowane, by sformułować i rozwiązać
problemy, zadać i odpowiedzieć na pytania. (…) Aż nazbyt często zapominamy
o pytaniach zadanych przez ludzi pokroju Sama Yazzie’ego. Co oni myślą o tym,
co my robimy. Jakie korzyści mają z naszych badań i odkryć? (Worth i Adair,
1972, 4–5)

Jeśli zważyć na fakt, że sam Yazzie nie miał owiec, to można z powodzeniem
obstawać przy tym, że pytanie to miało (również) wymiar metaforyczny. Jest to
też pytanie, które coraz częściej nurtuje antropologów. Lata siedemdziesiąte
XX wieku to już lata rodzącej się antropologii refleksyjnej (Ruby 2000; 2004;
Scholte 1972), którą można też kojarzyć ze wzrastającą świadomością uwikłania
antropologii w pewne formy przemocy (Rabinow 2010|1977). Te lata przyniosły
też poważniejsze próby rozważań na temat teoretycznych kwestii związanych
z wizualnością.
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„Oczywiście nie tylko kino obserwacyjne jest prawdziwe i nie tylko
fikcja (film fabularny, fiction) jest sztuką. Nic nie jest aż tak proste. W kinie obserwacyjnym kamera nie jest używana przypadkowo,
lecz, w rzeczy samej, odwrotnie: b a r d z o c e l o w o i ś w i a d o m i e.”
Colin Young
„Reżyseria krępuje: obserwacja wyzwala.”
Roger Sandall

„Nikt nie potrafi z całą pewnością stwierdzić, kiedy termin ‘kino obserwacyjne’ wszedł do standardowego słownika filmowców” — zauważa we wstępie do
rozmów z Colinem Youngiem Paul Henley, dyrektor Granada Centre for Visual Anthropology w Manchesterze (obecnie jednego z głównych ośrodków zajmujących się praktyczną nauką filmu etnograficznego). Niemniej niezależnie
od tego, kto ukuł ów termin, „będzie on — ciągnie dalej Henley — na zawsze
związany z Colinem Youngiem1 i programem filmu etnograficznego, w którego
ustanowieniu w 1966 roku na UCLA [University of California, Los Angeles]
odegrał on kluczową rolę.” Po latach, jak się wydaje, doszła do tego jeszcze
jedna niepewność: co właściwie ów termin oznacza. Wśród studentów, którzy
ukończyli wstępne kursy z antropologii wizualnej — ironizuje Henley — termin

To ciekawe, bo po raz kolejny to osoba spoza dyscypliny okazuje się wprowadzać ważne innowacje. Young studiował filozofię na Uniwersytecie St. Andrew (Wielka Brytania), skąd —
zetknąwszy się z „akademickim krętactwem” — postanowił się przenieść do Stanów Zjednoczonych,
gdzie studiował sztukę teatru na UCLA; tam też dość szybko został dziekanem wydziału.
Wkrótce potem ‘nawrócił się’ (damascene encounter) na antropologię. Po powrocie do Anglii
objął posadę dyrektora National Film and Television School, w której kontynuował wcześniejsze
przedsięwzięcia (Henley brw; MacDougall 2001). Warto zaznaczyć, że David MacDougall uznaje
Younga za najważniejszą osobę, spośród tych, które ukształtowały jego profesjonalną sylwetkę.
Young nazwany „legendarną postacią międzynarodowej edukacji filmowej” (Petrie 2010, 311)
nie pisał wiele, był za to mistrzem słowa mówionego (przypominając tym być może Marcela
Maussa — por. Clifford 2000, szczególnie 140–141). Finezję i precyzję wypowiedzi zachował
po dziś dzień, choć ma już ponad osiemdziesiąt lat (był honorowym gościem konferencji NAFA
w Koprze 2009).
1
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ten bywa kojarzony z (dawnymi) poglądami Margaret Mead: kamera winna być
ustawiona pośrodku wioski i ‘obserwować’ toczące się życie. (Henley brw, 2)
Anna Grimshaw i Amanada Ravetz książkę Observational Cinema zaczynają
od słów:
Kino obserwacyjne to jeden z najbardziej powszechnie stosowanych terminów
w antropologii wizualnej. Często, wydaje się ono wręcz s y n o n i m e m g a t u n k u f i l m u e t n o g r a f i c z n e g o. Okrzyknięte niegdyś radykalnym przełomem
w ustalonych konwencjach filmowania dokumentalnego i etnograficznego, szybko utraciło uprzywilejowane miejsce (fell out of favor). Stało się obiektem gwałtownej krytyki, jako forma scjentyzmu, w której rzekomo obiektywna kamera
służy obiektywizacji i dehumanizacji zarówno ludzi, jak i ich spojrzenia. Paradoksalnie, pomimo szeroko zakrojonej krytyki, kino obserwacyjne nadal pozostało
najważniejszym punktem odniesienia dla tych, którzy zajmowali się badaniem
życia społecznego. (Grimshaw i Ravetz 2009, IX)

Marcus Banks nazwał je wręcz klejnotem (Banks 1992, 124). Podobnie uważa Henley i choć nie wyklucza innych stylów filmowania w antropologii, to jednocześnie traktuje film obserwacyjny jako podstawę i ważną część nauki „solidnego rzemiosła”.2
Powróćmy jednak do korzeni. To Young miał być inspiratorem powołania
do życia „Ethnographic Film Training Programme”, który, jak się wydaje, był
pierwszym programem mającym na celu praktyczne połączenie antropologii i filmowania (Henley 2004).3 Jeden z pierwszych beneficjentów programu,
David MacDougall, napisał po latach:
Rozmowa z Henley’em, Manchester, luty 2011. Por. także Henley 2004. Mottem do tego ostatniego tekstu są słowa Colina Younga: „Każda dyscyplina intelektualna wydobędzie się ze
stanu wczesnego entuzjazmu i dokona zmian metodologicznych… N i e m a s e n s u u p i e r a ć
s i ę t y l k o p r z y j e d n e j m e t o d z i e… To oczywista strata czasu. Jeśli korzysta się z różnych
języków, musimy się po prostu nauczyć ich reguł, by uniknąć nieporozumień.” (Young 2003, 113;
Henley 2004, 109) Podobnie o kinie obserwacyjnym myśli Grimshaw (2001, 244), która również
przez długie lata pracowała w Granada Centre for Visual Anthropology. Moje rozmowy z Alyssą
Grossman i Johannesem Sjöbergiem (absolwentami szkoły; marzec i luty 2011) potwierdzają
otwartość szkoły (i kadry Granada Centre) na przekroczenie kina obserwacyjnego. Faktem jest
jednak, że kino to wydaje się zdecydowanie dominować we wspomnianym ośrodku (por. polemikę
Ruby’ego i Crawforda, 2008).
3
Być może palmę pierwszeństwa należałoby jednak przyznać André Leroi–Gourhanowi, który
— wedle słów Jeana Roucha — „zaraz po wojnie zdecydował się poprowadzić zaawansowane
pomagisterskie szkolenie techniczne, a także zaoferować kurs filmowania, otwierając tym samym
w pierwszej dekadzie po wojnie, w Muzeum [Człowieka] szkołę dla studentów, w ramach której
mieli się oni uczyć realizacji filmów dokumentalnych. Były to krótkie filmy na taśmie 35 mm, z wykorzystaniem statywu i z odwołaniem do drobnych fabuł, podobnie jak to robił Flaherty.” (Rouch
2003e, 219) Projekt ten był jednak, można sądzić, daleko mniej rozbudowany od tego, który rozwinął Young w oparciu o pozyskany grant (Ford Foundation’s Committee on International and
Comparative Studies).
2

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kino obserwacyjne. Narodziny etnograficznego stylu

95

Program Filmu Etnograficznego (…) został przedstawiony studentom jako
wspólny pomysł Younga, dyrektora szkoły filmowej, i Waltera Goldschmidta,
szefa wydziału antropologii. Istotą tego pomysłu było zetknięcie ze sobą studentów antropologii oraz szkoły filmowej na rok i stworzenie sytuacji, w której mogliby się oni wzajemnie inspirować. Z tego spotkania mieli w rezultacie wyłonić
się antropolodzy, którzy będą zdolni tworzyć filmy, oraz filmowcy, którzy staną
się antropologami. Podstawą tego pomysłu było to, co nazwałem „ideą filmowca” (filmmaker concept) oraz wiara, że nowy typ dokumentu wymaga takiej formy, która pozwalałaby na n a t y c h m i a s t o w e p o d e j m o w a n i e d e c y z j i,
co było nieosiągalne w przemysłowym modelu tworzenia dokumentu, w ramach
którego filmy powstają na podstawie scenariusza, a odpowiedzialność rozkłada
się pomiędzy reżysera, operatora i innych pracowników technicznych. Nie mógł
on też powstać jako rezultat współpracy pomiędzy antropologami i filmowcami.
To a n t r o p o l o g m i a ł s t a ć s i ę f i l m o w c e m i v i c e v e r s a. (MacDougall
2001, 83; por. też: Macfarlane v2007)

W wywiadzie udzielonym Alanowi Macfarlane’owi MacDougall twierdził
również, że modelem–prototypem dla idei stworzenia filmowców–antropologów (‘w jednej postaci’), nawet jeśli nie było to zwerbalizowane, był Jean Rouch.
Przedsięwzięcie powołania do życia programu powiodło się — jak dowcipnie
ujął to Young — dzięki ‘kradzieży’: „podkradaniu ludzi, środków i czasu, skąd
tylko się dało w ramach kampusu”, czyli poszukiwaniu specjalistów z różnych
dziedzin na UCLA (Henley bdw, 4). W rozwój programu od początku zaangażowały się m.in. tak znaczące osoby, jak wspomniany już Walter Goldschmidt, Paul
Hockings (późniejszy organizator konferencji, której rezultatem była pierwsza
‘biblia wizualności’ — aktualna, wznawiana i ceniona po dziś dzień: Principles
of Visual Anthropology, 2003|1975), Edmund Carpenter (którego tekst We
Are What We Behold, Young uznał za bardzo inspirujący)4, Herold Garfinkel
Niestety nie udało mi się uzyskać bliższych danych tego tekstu. Henley cytuje we wstępie słowa
Younga: „Ted Carpenter był prawdziwym kowbojem skorym do intelektualnych przygód na wysokim poziomie. W tym czasie pojawia się jego publikacja We Are What We Behold (Jesteśmy tym,
co postrzegamy), która wydała mi się bardzo ciekawą propozycją. Jednocześnie, jak się wydaje,
miał on wiele zastrzeżeń wobec antropologii, co mnie intrygowało. Z pewnością nie był on najlepiej oceniany przez kolegów antropologów z UCLA. Ja zaś postrzegałem ich wszystkich jako
świetnych kompanów, z którymi można było badać i testować te pomysły. Odnajdywałem w tym
wiele intelektualnej i emocjonalnej satysfakcji.” (Henley bdw, 5) Por. też ciekawy zapis transkrypcji filmu Oh, What A Blow That Phantom Gave Me! — Edmund Carpenter (Bishop i Prins brw).
Carpenter zmarł w nocy z 1 na 2 lipca 2011 r. Jay Ruby okolicznościowo–wspomnieniowy wpis na
liście VISCOM–u zaczyna od słów: „Teda Carpentera spotkałem na początku lat sześćdziesiątych
zeszłego wieku, gdy byłem studentem (grad student) na UCLA, gdzie był on szefem najbardziej
coolowego wydziału antropologii (hippest ever department of anthro) w Northridge (CA). Przybył
z Toronto, gdzie pracował z McLuhanem — niektórzy powiedzieliby raczej: gdzie obdarował
McLuhana większością własnych pomysłów. Ted był jednym z pierwszych antropologów, którzy
zajęli się pojęciem komunikacji w antropologii.” (lista VISCOM–u, wpis 3 lipca 2011)
4
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(etnometodolog wspierający projekt od strony metodologii i teorii)5, ale także
John Adair i Sol Worth (którzy właśnie zaczynali pracę nad projektem Through
Navajo Eyes — zob. wcześniej) czy Robert Gardner (twórca bardzo głośnego
wówczas, choć również krytycznie przyjętego filmu Dead Birds). Zainicjowanie
projektu poprzedziła konferencja UNESCO zorganizowana w Sydney w 1966
roku, na którą Young pojechał wraz z Carpenterem, zaproszony przez Enrico
Fulchignoni’ego (jego kandydaturę najprawdopodobniej zasugerował zaś Jean
Rouch). Na konferencji spotkali się m.in. Rouch, Gardner, Ian Dunlop i Roger
Sandall (pracujący wówczas nad ‘filmami ratunkowymi’ na temat Aborygenów
australijskich).6 (Henley brw, 6) Young okazał się szczególnym spiritus movens
powstającego programu i, jak to bywa w takich przypadkach, kiedy w 1970 roku
przeniósł się do Wielkiej Brytanii, by poprowadzić National Film School (przekształconej następnie w National Film and Television School), projekt umarł
śmiercią naturalną (oczywiście zbiegło się to z wyczerpaniem pieniędzy ze wspomnianego grantu). Jak już wspomniałem, do pierwszych beneficjentów projektu
należeli David MacDougall oraz jego późniejsza żona, Judith. Pozostają oni do
dziś jednymi z kluczowych postaci kojarzonych z etnograficznym kinem obserwacyjnym. Pozycja Davida MacDougalla wiąże się również z faktem, że tworzy
on filmy, spełniające bardzo wysokie standardy7, a jednocześnie jest autorem
niezwykle ważnych rozważań teoretycznych na temat filmu i szerzej rozumianej
antropologii wizualnej (por. przede wszystkim 1998, 2006).
Co ciekawe, już w tym początkowym okresie działania szkoły powstały śmiałe
pomysły, by powołać do życia kilka ośrodków filmowych w krajach afrykańskich
(m.in. Ugandzie i Nigerii), do których miały udawać się zespoły składające się
z nauczycieli i studentów, by realizować filmy etnograficzne w kooperacji z miejscowymi studentami.8 „Niektórzy z naszych nauczycieli tak się starali prowadzić
projekty, żeby udało się stworzyć ambitne filmy. Pierwszy z nich dotyczył Irlan„[T]o Garfinkel zachęcił Younga do myślenia o praktyce filmowania, którą popierał jako
metodologię badań etnograficznych, a nie tylko jako szczególne podejście do dokumentacji.
Początkowo jednak ta metoda nie miała osobnej nazwy; dopiero kilka lat po ustanowieniu Film
Training Programme Young i jego współpracownicy zaczęli określać ją mianem «kina obserwacyjnego».” (Henley 2004, 112)
6
Co ciekawe, choć na konferencji nie było reprezentacji Aborygenów, to jednak udało im się
już wówczas wywalczyć, żeby kobiety opuszczały salę na czas projekcji filmów przedstawiających
męskie inicjacje.
7
Początkowo większość filmów realizowana była w kooperacji. Od czasu głośnych filmów dotyczących dzieci (szkoły i edukacji) kręconych w Indiach, David MacDougall zaczyna robić filmy
sam, co jest wynikiem zarówno nowych możliwości (kamera wideo z możliwością nagrywania dobrego dźwięku), jak i tematu — szkoły dla chłopców w Indiach (projekt Doon School, 2000–2005).
8
Była to zatem idea filmów opartych na współpracy wpisująca się w nurt zapoczątkowany
przez Flaherty’ego, a kontynuowany przez Jeana Roucha. Podobnie wygląda późniejszy pomysł
Ruby’ego, który również w obliczu piętrzących się kwestii etycznych sugerował, że antropolodzy mogliby stać się raczej „pomocnikami”, „ułatwiaczami” (facilitator) i umożliwiać tworzenie
5
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dii [The Village], kolejny Chile [La Tirana]. Ja byłem zaangażowany w trzeci projekt, który realizowany był w Ugandzie [To Live with Herds f1972].” (Macfarlane
v2007).
Warto jednak zarysować również szersze tło narodzin tego śmiałego projektu. David MacDougall — wspominając Younga i początki eksperymentu, który
miał stworzyć a n t r o p o l o g ó w – f i l m o w c ó w — przypomina, że lata sześćdziesiąte w Ameryce były czasem narodzin kina bezpośredniego Roberta Drew,
Dona Pennebakera, „Richarda Leacocka, braci Maysles (Alberta i Davida)
oraz Fredericka Wisemana, ale także cinéma vérité sięgającego po Montreal9
i Paryż” (2001, 82; szerzej na temat kina bezpośredniego por. Przylipiak 2007).
Niemniej stworzona przez Younga Szkoła Filmu Etnograficznego mieściła się
w sąsiedztwie Hollywoodu.
Pamiętam, kiedy pojawiłem się tam po raz pierwszy i spacerowałem korytarzem, zobaczyłem na jednych z wejść do biur nazwisko Josefa Steinberga. Później
słyszałem go, gdy prowadził lekcję, podobnie jak i inne postaci z przeszłości, takie
jak Harold Lloyd, Dorothy Arzner i bardzo stara już Minta Durfee. (Czy ktokolwiek ją jeszcze pamięta? W roku 1914 partnerowała Chaplinowi…). (Mac
Dougall 2001, 82)

MacDougall wspomina też cotygodniowe pokazy filmów kina europejskiego
— poczynając od neorealizmu włoskiego (Roberto Rossellini), a kończąc na
francuskiej Nowej Fali (którą wedle słów Jean–Luc Godarda zainicjował Jean
Rouch) — a także pokazy filmów undergroundowych, które odbywały się w jednym z kin w centrum miasta, zwane „Movies ‘Round Midnight” z uwagi na to,
że zaczynały się o północy. „[G]dy jednak czasem publiczność była zbyt liczna,
musieliśmy czekać na kolejny pokaz, który zaczynał się o drugiej w nocy. Ulegaliśmy wpływowi ekstrawaganckich filmów Kennetha Angera, Jacka Smitha
czy Roberta Nelsona, a także śmiertelnie poważnych filmów Andy Warhola.”
(2001, 82) Był to też czas, kiedy pojawiły się już kolejne ważne (po Flahertym
i pomijanym tu na razie Jeanie Rouchu, który jest zjawiskiem odrębnym i ‘poza
regułami’) filmy etnograficzne, takie jak The Hunters Johna Marshalla i Dead
Birds Roberta Gardnera — oczywiście abstrahuję tu od ich późniejszej często
krytycznej oceny (przede wszystkim z uwagi na ich nadmierną konstrukcyjność
i związane z tym daleko idące ‘fikcjonalizacje’).

filmów krajowcom, w zamian za co mogliby wykorzystać do własnych badań powstałe materiały
(Ruby 2000 i 2004).
9
Warto pamiętać, że Rouch zaproponował Jeanowi Morinowi, żeby do współpracy przy Kronice
pewnego lata zaprosić Michela Braulta z Montrealu, którego sposób filmowania znał i podziwiał
(Les Raquetteurs [f1958] jest w istocie fascynująco filmowane).
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Przytaczam te detale, ponieważ świadczą one o specyfice atmosfery, w jakiej
kształtowało się etnograficzne kino obserwacyjne. MacDougall mocno podkreślał wpływ filmowej atmosfery, która panowała na uczelni (również w związku
z bliskością Hollywoodu), jak też swoistą i n t e r d y s c y p l i n a r n o ś ć tego unikatowego przedsięwzięcia. Ten tygiel sprzyjał niekonwencjonalnemu myśleniu,
a istotą pomysłu było zbudowanie alternatywnej formy wiedzy, wyjście poza
utarte sposoby patrzenia na rzeczywistość i jej konceptualizację.
Często obserwuje się — zauważa MacDougall — że filmowcy pracujący poza
własnym społeczeństwem, poczynając od Roberta Flaherty’ego, poprzez Basila
Wrighta, a kończąc na Rouchu, walnie wpływają na sposób, w jaki rozwija się
film dokumentalny, a nawet fabularny (fiction). Być może dzieje się tak dlatego, że spotkanie z odmienną kulturą zmusza filmowca do wynajdywania nowych
sposobów ekspresji oraz ujawnia epistemologiczne i etyczne pytania, które ma
się skłonność przeoczać, gdy filmuje się w ramach własnego społeczeństwa. Jeśli
jednak filmowanie etnograficzne wpłynęło na dokument, twierdzenie odwrotne
jest nie mniej prawdziwe, ponieważ w zasadzie to tradycja dokumentalna dostarczyła podstawowych struktur, które pozwalają nam ‘mówić’ w sposób zrozumiały
na temat innych społeczności, korzystając z filmu i wideo. (MacDougall 2001, 82)

Nazwa kino obserwacyjne — podkreśla Young — weszła do użycia, ponieważ kładła n a c i s k n a p r o c e s, a n i e c e l (promise).10 Nie pamięta jednak
dokładnie, skąd się wzięła. Do jej wynalezienia rościł sobie pretensje również
Roger Sandall. Temu ostatniemu pierwszeństwo przypisują też Grimshaw
i Ravetz (tekst Sandalla Observational and Identity pojawił się w „Sight and Sound” w 1972 — Grimshaw i Ravetz 2009, 3), jednocześnie jednak większe znaczenie, również z uwagi na prestiż tomu, w którym tekst się znalazł, przypisują
przywoływanemu już artykułowi Observational Cinema Younga (2003|1975).
W pewnym momencie — twierdzi Young — weszło ono do powszechnego użytku; przypomina też, że samo słowo ‘obserwacja’ było częstym terminem w słowniku Richarda Leacocka, jednego z fundatorów kina bezpośredniego. Od połowy lat siedemdziesiątych — stało się ono pojęciem powszechnie używanym przez
kolegów z telewizji (Henley brw, 20–22). Grimshaw i Ravetz lokują upowszechnienie terminu w latach siedemdziesiątych (Grimshaw i Ravetz 2009, IX).11
W innym tekście Young zauważa, że zaakceptowanie tej konwencji wcale nie było łatwe,
a otwartość formy filmów obserwacyjnych budziła często pewien dyskomfort: „Nawet dziś To Live
with Herds (f1972) [MacDougallów] sprawia niektórym ludziom kłopot: Rouch, choć zachwycał
się nim i popierał jego nominację do nagrody głównej w Wenecji w 1972 roku, miał powiedzieć
Jamesowi Woodburnowi, że tak naprawdę, n i e j e s t o n f i l m e m .” (Young 2003, 107)
11
Niemniej Bill Nichols w zasadzie bez zastrzeżeń używa nazwy ‘kino obserwacyjne’ na ‘kino
bezpośrednie’, jak też cinéma vérité (Nichols 2001a). Na gruncie rozważań dotyczących filmu etnograficznego terminy kino bezpośrednie (direct cinema) i cinéma vérité są często używane alternatywnie (por. np. Young 2003 czy Grimshaw i Ravetz 2009). Pille Runnel (2008) oraz Liivo
Niglas i Cynthia Close (2008) używają cinéma vérité w odniesieniu do wczesnych filmów Johna
10
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W tekście Observational Cinema, który stał się manifestem kina obserwacyjnego, Young zauważa, że istnieje znacząca różnica między dawnym dokumentem a kinem obserwacyjnym. O ile te dawne dokumenty (kojarzone z nazwiskiem Johna Griersona) zajmowały się w większości przypadków ideami, o tyle
n o w e k i n o k ł a d z i e n a c i s k n a s z c z e g ó ł y . Young cytuje notatki, jakie
przekazał mu David Hancock po powrocie z Afganistanu, gdzie wraz z Herbem
Di Gioią12 nakręcili materiały do kilku filmów:
Filmowaliśmy długimi ujęciami i zajmowaliśmy się raczej p o s z c z e g ó l n y m i
o s o b a m i n i ż w z o r a m i k u l t u r y czy ich analizą. Staraliśmy się z a m y k a ć
a k c j ę r a c z e j w r a m a c h j e d n e g o u j ę c i a niż ją dzielić. Nasze dzieło
opiera się na swobodnej i n t e r a k c j i pomiędzy nami jako ludźmi (a nie tylko
filmowcami) i osobami filmowanymi. I c h p u n k t y w i d z e n i a i z a i n t e r e sowania nadawały w większym stopniu kształt i strukturę film o w i niż nasz nacisk na określony temat czy [sposób] analizy ich kultury, co
mogłoby prowadzić do wyolbrzymienia wagi danego tematu dla tych ludzi i ich
kultury.13								
Czuliśmy, iż udawanie, że kamery tam nie ma (przecież tam byliśmy) prowadzi
do ograniczenia i wiąże się z naiwnością; wierzyliśmy, że interakcja pomiędzy
filmowcami a podmiotami ich zainteresowania, jest częścią wydarzenia czy procesu, który podlega filmowaniu. (cyt. za: Young 2003, 108)

Kolejny fragment zapisków Hancocka jeszcze mocniej uwypukla specyfikę
tego podejścia:
Jeśli chce się tworzyć film w stylu obserwacyjnym i montować go tak, aby r e s p e k t o w a ć i n t e g r a l n o ś ć f i l m o w a n i a, to w konsekwencji obejmuje się
mniejszą liczbę wydarzeń i dostarcza mniej informacji niż zawierał sam materiał.
To dlatego w efekcie o d r z u c i l i ś m y c a ł e s c e n y i s e k w e n c j e, zamiast
zachować je wszystkie, lecz w krótszych fragmentach. Każda scena została stworzona z wyodrębnionych informacji i zachowań, i skracanie ich w celu uzyskania
efektu dramaturgicznego wiązałoby się z utratą ich donośności (resonances) (korzystając ze sformułowania Jamesa Blue) i zafałszowywało materiał filmowy.

Marshalla, które jak sądzę bliższe są kinu obserwacyjnemu. W sprawie rozróżnienia tych terminów por. też ustalenia Mirosława Przylipiaka 2007.
12
Herb Di Gioia wraz z Davidem Hancockiem należą również do prekursorów kina obserwacyjnego; stworzyli kilka filmów kręconych m.in. w Afganistanie. Jednak po przedwczesnej śmierci
Hancocka, Di Gioia zajął się przede wszystkim nauczaniem. Ich filmy dokumentalne klasyfikuje
się jako odmienny niż dzieła MacDougallów rodzaj kina obserwacyjnego. Por. poświęcony im
rozdział w książce Grimshaw i Ravetz (2009) oraz Grimshaw (2006).
13
W tym sformułowaniu zarysowuje się już p a r a d o k s k i n a o b s e r w a c y j n e g o . Z tych wczesnych wypowiedzi jasno wynika, że t y l k o p o z o r n i e jest ono c h ł o d n y m s p o j r z e n i e m
z z e w n ą t r z oczami z d e p e r s o n a l i z o w a n e g o o b s e r w a t o r a. Warto podkreślić również,
że kamera miała próbować ‘konstruować świat’ w oparciu o ‘ich’ (czyli osób przedstawianych)
punkt widzenia na ich rzeczywistość.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

100

Kino obserwacyjne. Narodziny etnograficznego stylu

Coraz częściej odkrywaliśmy sceny, które nie przedstawiały kryzysu, żadnego
strukturalnego czy dramatycznego punktu, lecz zbudowane były z zachowań,
które konstytuują fragmenty naszego życia. Sceny, które nie zawierały struktury
dramatycznej, stopniowo okazywały się odkrywcze i wiele mówiące (revealing).
(cyt. za: Young 2003, 109)

Jednym słowem chodzi m.in. o n i e d o d a w a n i e d r a m a t u r g i i (co w procesie montażu łatwo uczynić). W podobnym duchu wypowiada się Molly Dineen, jedna z uczennic Di Gioi, gdy wspomina jego nauczycielski temperament:
Przypominam sobie, kiedy pokazywał nam ujęcie filmowe, ukazujące kogoś, kto
siedział w środku samochodu i patrzył na zewnątrz, a następnie ujęcie, które ukazywało przejeżdżający samochód. Herb zatrzymał projektor i zawołał: „Czy wierzycie w to? Gdzie znajduje się ta kamera?” Byliśmy skonfundowani… czy tak
właśnie ludzie opowiadają historie w filmie? Był to jeden ze sposobów, w jakie
udawało mu się z powodzeniem rozbijać nasze oczekiwania dotyczące tego, jak
należy łączyć rzeczy ze sobą. Herb uczył nas [umiejętności utrzymania] płynności
kamery, aranżowania własnej pracy z kamerą, tego, jak nie zagradzać przejścia
i nie zatrzymywać osoby, która coś robi, jak filmować część jej ciała czy twarzy,
która wyraża nastrój lub jakąś reakcję. Wszystko to wiązało się z tym, jak ująć
rzeczywistość, nie kawałkując jej na poszczególne ujęcia, które łączy się w trakcie
montażu. (cyt. za: Grimshaw i Ravetz 2009, 116)

Ostatni przykład może wskazywać na próby uwolnienia oglądu z ram pewnych konwencji, które naszemu myśleniu na różnych poziomach narzuca słowo.
Film tym samym — na co warto zwrócić uwagę — może odbiegać od naszych
oczekiwań i wymykać się konwencjom myślenia, które przyswajamy w procesie werbalizacji. Wyczula na inne możliwe sposoby percepcji i pozwala lepiej dostrzegać rzeczywistość oraz uczy bardziej plastycznego podejścia do niej. W swoim nauczaniu Di Gioia kładł duży nacisk właśnie na wyrabianie obserwacyjnej
wrażliwości wśród studentów (Grimshaw i Ravetz 2009, 119). To interesujące,
że w latach siedemdziesiątych tym otwartym wypowiedziom filmowym (myślę
tu przede wszystkim o Marshallu i MacDougallach) towarzyszył dyskurs na temat kina podporządkowanego bardzo jasno określonym regułom wzorowanym
w znacznym stopniu na ‘nauce pisanej’ (chodzi przede wszystkim o Ruby’ego
[1975] i Heidera [1976]). Kino obserwacyjne starało się zdecydowanie odróżnić
od dokumentów mocno manipulowanych, dydaktycznych i edukacyjnych; wydaje się to szczególnie ważne, zważywszy na to, że antropolodzy, którzy nie zajmują się na co dzień antropologią wizualną, zwykli sprowadzać wagę antropologii
wizualnej przede wszystkim do dydaktyki.
Ważne rozważania odnajdujemy również u MacDougalla w tekście pod
znacząco odmiennym tytułem: Beyond Observational Cinema (opublikowanym
pierwotnie w tym samym tomie, co tekst Younga):
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Filmowcy mają nadzieję, że koncentrując się raczej na wyodrębnionych (discrete)
wydarzeniach niż na abstrakcyjnych pojęciach i wrażeniach, oraz dzięki staraniom, by wiernie oddać naturalne dźwięki, strukturę i trwanie wydarzeń, będą
mogli dostarczyć widzowi wystarczających świadectw, by poddał on film dalszej
analizie. Takie filmy jak Marshalla An Argument about a Marriage (1969), Rogera
Sandalla Emu Ritual at Ruguri (1969) czy Timothy Ascha The Feast (1970) są tego
wczesnymi przykładami. Są one ‘obserwacyjne’ w sposobie filmowania i umieszczają widza w roli obserwatora, świadka wydarzeń. Są one w istocie raczej n o w a t o r s k i e i o d k r y w c z e (revelatory) n i ż i l u s t r a c y j n e, ponieważ b a d a j ą m a t e r i ę p r z e d p o j a w i e n i e m s i ę t e o r i i. (MacDougall 1998, 126)

Istotnym elementem w obu wypowiedziach jest skoncentrowanie się raczej
na wadze odkrywania — bardzo ważkiej i niejednoznacznej w filmie etnograficznym — i (w zamierzeniu) b a d a n i a ‘ r z e c z y w i s t o ś c i ’ , a nie tylko na jej
prezentacji. Tym samym film obserwacyjny (podobnie jak kino bezpośrednie)
zdecydowanie dystansuje się wobec możliwości inscenizacji, ale też — co ważne
— od konwencji filmów dydaktycznych. W przytoczonych wypowiedziach pojawia się jeszcze jedna kwestia związana z przykładaniem dużej wagi do konstruowania całości, albo należałoby raczej powiedzieć: całościowych fragmentów.
Tak rozumiana całość ma jednak, trzeba podkreślić, zdecydowanie mniej esencjonalistyczny charakter niż we wczesnych pomysłach Heidera (2006|1976) czy
Ruby’ego (1975) (zob. dalej). O ile Heider postulował uchwycenie całościowego
zjawiska (w sensie ‘bytu’), o tyle MacDougall (podobnie jak i Hancock) próbował uchwycić p r o c e s u a l n o ś ć z j a w i s k , a zatem w konsekwencji a k c e n t
p r z e s u w a ł n a c z a s.14
Young przytacza historię z czasów, gdy uczył MacDougallów. Otóż, kiedy
oglądali oni wspólnie materiały na temat Indian mieszkających w Los Angeles,
okazało się, że MacDougall stale wyłączał kamerę, gdy zaczynało się dziać coś
interesującego. Było to podyktowane przede wszystkim problemami finansowymi i stosunkowo niewielką ilością taśmy filmowej, którą dysponował. Konkludując, Young zauważa, że to filmy fabularne i sposób, w jaki korzysta się
w nich z montażu, odbiły się na postrzeganiu przez nas rzeczywistości: „stało się
tak, ponieważ konwencje filmu fabularnego narzuciły to, co uważa się za godne
zainteresowania, a co obecnie przeszkadza (interfering) w obserwacji zwykłych
zachowań”. Jednocześnie podkreśla, że to neorealizm włoski był pomocny przy
uczeniu się ‘obserwacyjności’ (Henley brw, 23; na wagę neorealizmu dla obserwacyjności zwraca uwagę wielu autorów bliskich kinu obserwacyjnemu).
MacDougall formułuje twierdzenie, które na pierwszy rzut oka wydaje się
pozostawać w sprzeczności z przytoczoną opinią Younga na temat filmu fabularnego, niemniej przypuszczam, że odrobina wyobraźni pozwala na zarysowaCałość — warto dodać — kiedy staje się absolutyzowaną normą bywa zabójcza — przypominam potoczną definicję mówiącą, że ‘film etnograficzny jest długi i nudny’.
14
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nie między nimi wspólnej płaszczyzny. Twierdzi on mianowicie, że wielu z tych,
którzy starali się stosować p o d e j ś c i e o b s e r w a c y j n e (to ciekawe sformułowanie), przyjmowało za
model oparty na strukturze dramatycznej film fabularny (dramatic fiction film)
we wszystkich jego wcieleniach od Tokio po Hollywood, a nie film dokumentalny
w takiej postaci, jaka była znana od czasów Griersona. Ten paradoks wynikał
z faktu, że, jeśli porównamy te dwa gatunki, to okaże się, że mimo wszystko to
film fabularny charakteryzował się bardziej obserwacyjnym podejściem [w sensie
stylu — dop. SS]. Filmy dokumentalne z poprzednich trzydziestu lat miały zaświadczać o wrażliwości filmowca w konfrontacji z rzeczywistością; z r z a d k a
b a d a ł y o n e p r z e b i e g r z e c z y w i s t y c h w y d a r z e ń. (MacDougall 1998,
127; por. też Barbash i Taylor 1997, 28)

Okazuje się zatem, że (wczesne) filmy dokumentalne często podlegają jeszcze silniejszemu reżimowi konstrukcji niż fabularne, a sąd ten, szczególnie w obliczu wiedzy o stopniu inscenizacji tych filmów, nie musi już budzić zdziwienia
(por. Przylipiak 2000).15
Oczywiście warto podkreślić, że film obserwacyjny od samego początku kojarzy się mocno z jednym z powszechnie wykorzystywanych w antropologii pojęć,
jakim jest ‘obserwacja uczestnicząca’.16 Te dwa słowa, połączone w jeden termin
tworzą w istocie oksymoron (jak już o tym wspominałem, obserwacja i wzrok
kojarzone są często w filozofii i kulturze Zachodu z oddaleniem i dystansem;
uczestnictwo konotuje zaś bliskość i bezpośredniość).
Niemniej, jak sądzę, konkluzja, że film dokumentalny jest w większym stopniu sfikcjonalizowany niż fabularny wydaje się przesadzona. Tym ‘sfikcjonalizowaniem’ dokumentu tłumaczy np.
swoje przejście od dokumentu do fabuły Marek Koterski (podając przykłady odegranych powtórzeń dla celów filmu, nawet tak ‘dramatycznych epizodów’ jak zachowania chirurga na sali operacyjnej; por. Bielas 2002, 6). Przykład z filmu Koterskiego mieści się w sformułowanej przez
Przylipiaka definicji dokumentu (2000). Można by oczywiście przytoczyć wiele podobnych opisów, ale warto pamiętać, że dokument nie jest mimetycznym powieleniem rzeczywistości, lecz —
co pojawiło się już we wczesnej definicji Griersona — jego twórczą obróbką. Por. też rozważania
dotyczące trudności z przełożeniem tej zwięzłej definicji Griersona na język polski, jak również
udziału inscenizacji w dokumencie — Przylipiak 2000, rozdz. I.
16
Termin trafia do klasyki antropologii przynajmniej wraz z wczesnymi badaniami terenowymi
Franza Boasa i w rosnącym stopniu wiąże się z naciskiem na to, że wiedza antropologiczna nie
może być wiedzą z drugiej ręki i że powinna być pochodną długotrwałego pobytu w terenie. To
Malinowski miał (w dużym stopniu retorycznie — por. Clifford 2000 i 2004a) budować autorytet
antropologa poprzez odwołanie się do ‘osobiście’ i żmudnie zdobytej wiedzy. Sam pobyt w terenie nie wystarczał. Malinowski zadbał również o to, by ten autorytet wyróżniał się — m.in. dzięki
teoretycznemu i metodologicznemu przygotowaniu — od wiedzy, jaką mogli posiadać tzw. ‘ludzie
w terenie’. To, jak rozumiany jest termin ‘obserwacja uczestnicząca’, jak rozkładają się akcenty,
zależy od nastawienia badacza, ale zmienia się też wraz z rozwojem antropologii (por. Grimshaw
2002). Jak już pisałem, ‘obserwacja’ stała się z czasem terminem podejrzanym. Akcent przenoszony jest stopniowo na element uczestnictwa. Część badaczy idzie nawet dalej i mówi o zmianie
„obserwacji uczestniczącej w obserwację uczestnictwa” (Barbara Tedlock, cyt. za: Goulet i Miller
2007, 7).
15
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Richardowi Leacockowi przypisuje się zdanie, które można by traktować
jako oś sporu w sprawie rozumienia kina obserwacyjnego: „Chciałbym dowiedzieć się czegoś na temat ludzi. Podczas wywiadu zaś, ludzie zawsze mówią to,
co chcą, żebyś o nich wiedział” (cyt. za: Young 2003, 99; także Przylipiak 2007,
24).W tym sformułowaniu można widzieć również dążenie do tworzenia wiedzy
obiektywnej, a przynajmniej niezależnej od deklaracji ‘obserwowanych podmiotów’ (w tle pojawia się tym samym kwestia autorytetu — czyja jest to wiedza?).
Young zauważa, że po 1963 roku nowi filmowcy dokumentaliści (kojarzeni z ci
néma vérité) zarzucili korzystanie z wywiadu 17, natomiast zaczęli z niego korzystać twórcy nowej fali (fiction), np. Jean–Luc Godard.18 Jeśli cinéma vérité
kojarzyć z Rouchem19, to po Kronice pewnego lata francuski filmowiec rzeczywiście rezygnuje z wykorzystania wywiadu, jednak np. w etnograficznym filmie
obserwacyjnym jest on obecny (w filmach MacDougallów mamy do czynienia
ze sporą różnorodnością w tej kwestii, można też mówić o zmieniającym się
nacisku na element obserwacji i partycypacji; często korzystają oni z adresu
pierwszoosobowego, jak to ujmuje Mirosław Przylipiak [2000, 23]).20 Film etnograficzny nie wyklucza interakcji między podmiotami a antropologiem/filmowcem — wręcz przeciwnie: por. wiele uwag na temat zmieniających się strategii
filmowania w różnych częściach Doon School — MacDougall 2006, w szczególności rozdział V.
W łonie głównego nurtu antropologii (na co wskazywał już przytaczany wcześniej fragment z książki Grimshaw i Ravetz) podejrzenie, że kino obserwacyjne
wiąże się tylko z obserwacją (‘czystą obserwacją’) bywało często łączone z jego
deprecjacją — czasem sugeruje się, że właśnie sprowadzenie antropologii do
‘czystej’ wizualności (w sensie wyciągania wniosków na temat innych ludzi i kulYoung nie wyjaśnia tego stwierdzenia. Czy mogło to się wiązać z głośnym swego czasu spotkaniem, o którym pisze Mirosław Przylipiak: „w Lyonie w marcu 1963, (…) doszło do ostrej konfrontacji przedstawicieli francuskiego cinéma vérité z przedstawicielami amerykańskiego kina
bezpośredniego.” Zarzut, jaki amerykańscy filmowcy mieli stawiać Rouchowi, wiązał się właśnie
z tym, że jego filmy „udzielają odpowiedzi”. „Filmowcy bezpośredni, odrzucili formę wywiadu,
gdyż było to działanie użyte specjalnie na potrzeby filmu, a pytanie ograniczało zakres możliwych
wypowiedzi.” (Przylipiak 2007, 22 i 24)
18
Jeśli Young ma rację i doszło do takiego ‘odwrócenia’, to mogłoby to wskazywać, że w zasadzie
powinniśmy nie tyle poszukiwać esencji pewnych terminów, ile raczej zawsze o d n a j d y w a ć i c h
z n a c z e n i e w r e l a c j i z i n n y m i. W tym przypadku chodziłoby o film dokumentalny versus
film fabularny (fiction), ale rzecz jasna należałoby śledzić dużo szersze pole odniesień. O podobnej ‘wymianie’ cech dystynktywnych między literaturą a nauką, pisał np., odwołując się do Michela
Foucaulta, Clifford Geertz (2000, 16–18).
19
Por. przyp. 11.
20
Choć dotyczy to późniejszego dużego projektu „Doon School” MacDougalla (f2000–2005) tę
kontrowersję podniosła Anna Grimshaw w artykule pod znamiennym tytułem From Observational
Cinema to Participatory Cinema — and Back Again? zakończonym wymianą e–maili (poświęconą
wyjaśnianiu sporu związanego z odmiennymi stanowiskami) między Grimshaw i MacDougallem
(2002).
17
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tur, tylko na podstawie obserwacji) doprowadziło do kryzysu subdziedziny (por.
rozdz. Wizualność…). Nawet filmy Roucha spotykały się z krytyką w tej kwestii: ostry głos Ousmane’a Sembène’a dotyczący tego, że Rouch, czy szerzej filmy etnograficzne, traktują czarnych jak insekty (szerzej zob. dalej: rozdz. Jean
Rouch). Z tych właśnie względów, choć już nieco później, pojawiła się nazwa
participatory cinema. Sam Young postrzega jednak tę zmianę raczej jako objaw
taktyki niż strategii.
Warto zauważyć, że MacDougall (1998, 115) stosuje pojęcie ‘film obserwacyjny’ do wczesnej twórczości Johna Marshalla — np. filmy Group of Women,
Jocking Relations, do których materiały były kręcone jeszcze w latach pięćdziesiątych — i rozszerza tym samym pierwotne znaczenie terminu. Filmy te często
poświęcone były pojedynczym codziennym wydarzeniom, takim jak rozmowy
zasypiających kobiet czy obserwacja zalotów i zyskały nazwę „filmu–sekwencji”
(MacDougall używał też pojęcia „event–centered sequences” — MacDougalla
1998, 115–116; por. także Grimshaw i Ravetz 2009, 118). Uwaga MacDougalla
jest też o tyle ciekawa, że można sądzić, iż nazwa jest w tym przypadku wtórna
i raczej sankcjonuje pewną praktykę, niż jest znakiem jej wynalezienia. Zdarza
się, że mamy skłonność bezrefleksyjnego przyjmowania tej drugiej opcji.
Pierwszym filmem obserwacyjnym (w etnografii) z rozmysłem (?) realizującym założenia stylu było dyplomowe dzieło Davida MacDougalla (zrobione
wraz z Judith MacDougall, partnerką przy tworzeniu wielu wspólnych filmów,
jak też w życiu)21 To Live with Herds (1972) (Henley brw, 23–24). Young twierdzi,
że to dopiero w końcowej fazie montażu postanowili zrezygnować z czytanego
komentarza, ponieważ uznali, że z a k ł ó c a o n m o ż l i w o ś ć z r o z u m i e n i a
tego, j a c y w g r u n c i e r z e c z y są Jie (lud, któremu poświęcony był film):
Opowiadał on [James Blue, który czytał komentarz — dop. SS] interesujące rzeczy na ich temat, niemniej nie dowiadywaliśmy się, j a c y f a k t y c z n i e o n i s ą .
Podjęliśmy zatem decyzję, aby porzucić cudowną narrację Jamesa Blue. Wyjechaliśmy na kilka dni na Hebrydy zaopatrzeni w karty z rozpisanymi scenami
i przystąpiliśmy do rearanżacji struktury filmu. (Henley brw, 18)

Można sądzić, że jest to wczesna faza uzmysłowienia sobie, po pierwsze,
wagi obrazu, po drugie, tego że pewne znaczenia są trudno werbalizowalne,
ale również tego, że film ustrukturowany ‘zewnętrznym głosem’ jest nie tyle
nieprawdziwy, ile n a r z u c a czasem/często mocno deklarowane przez antropologa (narratora) i n n e z n a c z e n i a.22 W filmie postanowiono wykorzystać
Na temat tej wczesnej twórczości David MacDougall sporo mówi w filmowym wywiadzie udzielonym Macfarlane’owi (v2007), jak i w wywiadzie z Anną Grimshaw i Nikosem Papastergiadisem
(1995).
22
Wydaje się, że nawet jeśli nie została ona w pełni skonceptualizowana, to jest to już etap rodzenia się świadomości tego, co później klarownie i mocno wyartykułował Clifford (2000) — mam tu
21
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napisy.23 Już wówczas uznano, że nie tylko ważne jest, co ludzie mówią (informacja), ale także, jak to robią (dziś wydaje się to coraz bardziej oczywiste, ale
wystarczy sięgnąć do cytowanych już pomysłów Renaulta, by zdać sobie sprawę,
że to, co dziś oczywiste, przeszło długą drogę zanim przeniknęło do powszechnej świadomości antropologów). Jak sądzę wiązało się to też z większym wyczuleniem na specyfikę komunikatów.
Reasumując: film obserwacyjny czerpał z różnych tradycji filmowych, m.in.
z neorealizmu włoskiego, cinéma vérité, kina bezpośredniego, a nawet z fikcji
(filmu fabularnego). Był wrażliwy na poszukiwanie prawdy o człowieku odmiennej od tej, która bywa nadmiernie podporządkowana konwencji słowa.
Grimshaw i Ravetz podkreślają zależność filmu obserwacyjnego od koncepcji
kina trwania André Bazina. (Obserwacja, w tym rozumieniu, nie musi się jednoznacznie wiązać z interpretacją — Grimshaw i Ravetz 2009, 10).
W filmie obserwacyjnym niezwykle istotna jest bliska obserwacja życia i wydarzeń społecznych oraz wiara, że taka obserwacja wiedzie do uzyskania znaczącego wglądu w obserwowane aspekty życia. Zgodnie z opinią — raczej już dziś
powszechnie przyjętą w etnografii — taka obserwacja łączy się z długotrwałymi
badaniami terenowymi. Ważne było, aby badania wiązały się z bliską i życzliwą
relacją pomiędzy filmowcami i ludźmi będącymi podmiotami ich zainteresowania (Young 2003, 110; Henley 2004, 112). Film obserwacyjny dość wcześnie
silnie zdystansował się od czystej (chłodnej) obserwacji, choć jednocześnie bywał (i bywa) niesłusznie postrzegany przez jej pryzmat. Z tego właśnie względu pojawiało się (później) pojęcie ‘film oparty na uczestnictwie’ (participatory
film; choć nazwa ta bywała rzadziej stosowana); ciekawe początki tego widać już
w cytowanych zapiskach Di Gioi (Grimshaw 2002).
W wersji ‘słabszej’ kino to wiąże się ze stałą obecnością filmowca (a nie dużej
ekipy ze zwojami kabli, jak to ujął Weinberger w swoim zabawnym, lecz także
przewrotnie nierzetelnym tekście na temat filmu etnograficznego; Weinberger
na myśli przeciwstawienie wielogłosowości wszystkowiedzącemu autorytetowi monologicznemu.
Antropologia jest być może jednym z niewielu już dziś obszarów, gdzie głosy słabiej słyszalne
w naszym świecie pojawiają się niekoniecznie w stricte upolitycznionej wersji (Clifford 2004a).
Nie chciałbym oczywiście twierdzić, że jest tak zawsze, i mam tu na uwadze nie tyle to, że ów
słabszy głos nie powinien być upolityczniony (czasem zapewne jak najbardziej tak), ile raczej, że
nie należy wykorzystywać Innego dla własnych celów — budowania własnej kariery itd. (por. np.
Ruby 2004; Sikora 2008d). Upolitycznienie ‘Innego’ (co częste w mediach) może mieć też charakter odmiennej, choć niekoniecznie mniej skrajnej formy egzotyzacji, wobec której antropologia
(a przynajmniej jej bardziej refleksyjna część) stara się dystansować (por. Clifford 2004a; zob. też
dalej analizę filmu Trobriand Cricket Jerry’ego Leacha i Gary’ego Kildei — f1973).
23
Choć dziś wydaje się to przynajmniej częściowo oczywiste, to sprawa napisów wcale nie jest
neutralna. W filmie etnograficznym pojawiły się one najprawdopodobniej wraz z wczesnymi
filmami Marshalla (np. Jocking Relations; Henley brw). Por. poświęcony temu zagadnieniu VII
rozdział w książce MacDougalla (1998). W tym zakresie istniały też różne ‘tradycje narodowe’.
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1994)24 w ś r ó d ludzi, których filmuje. MacDougall, jeszcze w odniesieniu do
czasu sprzed pojawienia się lekkiego sprzętu wideo, mówił o tym, że bywał ‘na
planie’ często przez kilkanaście godzin na dobę, z kamerą na statywie naramiennym i że z punktu widzenia lokalnej ludności jego kamera zawsze pracowała
(MacDougall 1998, 128–129; Barbash i Taylor 1996).
W wersji ‘mocniejszej’ (bliższej cinéma vérité i Rouchowi) wiąże się to z budowaniem z podmiotami filmowanymi relacji dialogicznej, z tworzeniem filmów
w oparciu o zasadę partycypacji a czasem z ‘prowokowaniem profilmowej rzeczywistości’. Tak czy owak w tym podejściu filmowiec nie udawał, że jest nieobecny, lecz czasem wręcz przeciwnie pozostawiał znaki obecności (Crawford
1992a; MacDougall 1998, 86).25 Wczesna definicja filmu etnograficznego Goldschmidta (dotycząca filmowania ‘rzeczywistości’ tak, jakby nie było tam ani filmowca, ani antropologa)26 została jawnie przekroczona, choć krytycy nie zawsze
wydają się być tego świadomi.27
Z czasem Di Gioia nieco zmienił opinię na temat zadań filmu obserwacyjnego. Obserwacyjna praca miała się wiązać z
podwyższeniem poczucia j e d n o ś c i (sense of integrity) i wyjątkowości doświadczenia ludzkiego, jedności niejako ‘wykradzionej’ z nieprzerwanego biegu
codziennych wydarzeń. Wyzwanie wiązało się z poszukiwaniem odkrywczych/
ujawniających (revelatory) sytuacji, owych przebłysków, związku z tym, co w przeciwnym wypadku przepadało wobec stale zachodzących zmian. (Grimshaw i Ravetz 2009, 119)

Może to zbyt mocne stwierdzenie, niemniej zrekonstruowana na początku lat dziewięćdziesiątych
przez Weinbergera ciekawa i w wielu miejscach dowcipna wizja filmu etnograficznego, nie była
już aktualna. Weinberger zdecydowanie bardziej podkreśla te aspekty filmu etnograficznego,
które z dzisiejszej perspektywy brzmią już mocno pozytywistycznie, a czasem humorystycznie.
Jeśli (jak pisałem, 2004b) jego publikacja otwiera zbiór tekstów Visualizing Theory (Taylor 1994),
to dlatego, że podsumowuje pewien etap w historii — minione już (przynajmniej dla niektórych)
spojrzenie na tę subdziedzinę antropologii.
25
Clifford dyskutuje różnorodne strategie dzisiejszej etnografii: gdy antropolog może się nie odróżniać od krajowców, pozostawia wówczas dyskretne ‘znaki obecności’ (np. Clifford 2004a, 163).
26
Pod tym względem już Nanook wprowadzał pewien dysonans: chociaż kamera i Flaherty są
‘niewidzialni’, to jednak film otwierają portrety–zbliżenia głównych bohaterów — Nanook szeroko uśmiecha się d o k a m e r y (a pośrednio tym samym, rzecz jasna, do nas, przyszłych widzów).
Chociaż antropolodzy dbają o etyczny wymiar filmowania i zgodę na nie, to jednak wydaje się
oczywiste, że mogą się tu pojawiać rozmaite wątpliwości. Sam MacDougall przyznaje, że jego
indyjskie projekty związane z filmowaniem dzieci byłyby prawdopodobnie niemożliwe do zreali
zowania w Europie z uwagi na konieczność uzyskania zgody na filmowanie ze strony zbyt wielu podmiotów (wypowiedź po projekcji w czasie konferencji NAFA, Århus 2010). (Por. bardzo
ciekawe rozważania Ruby’ego na ten temat [2000; 2004] oraz Barbash i Taylor 1997; Pink 2009a.)
27
Warto zauważyć, że czasem nawet antropolodzy, którzy jak najbardziej sekundują antropologii
wizualnej i filmowi, traktują film obserwacyjny jak czynnik blokujący rozwój innych form filmowych (zob. Loizos 1993, 1997; Ruby w wielu pracach i wypowiedziach utożsamia kino etnograficzne z obserwacyjnym i otwarcie je krytykuje — por. też polemikę Ruby — Crawford, 2008).
24
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Zarówno David MacDougall (1998 i 2006; Macfarlane v2007) jak i Grimshaw i Ravetz (2009) podkreślają fakt, że film obserwacyjny (czy w ogóle antropologia wizualna) kładzie nacisk na inną formę analizy, czy też odmienne procedury analizy. Czasem stara się zdać relację z samego spotkania etnograficznego
(jego intensywności — MacDougall 2006, 141; choć MacDougall sprzeciwia się
sprowadzaniu go tylko do takiej roli — Grimshaw, Papastergiadis 1995, 6). Już
Roger Sandall podkreślał, że w filmie obserwacyjnym ważniejsza jest obserwacja niż interpretacja a tym samym zwracał uwagę na pewną nieredukowalność
fenomenów społecznych.28
Kino obserwacyjne wcześnie opowiedziało się za znaczeniem ‘nieredukowalności opisu rzeczywistości’ i ‘pojedynczości rzeczy’. Ową niechęć do esencjalizacji i łatwych uogólnień antropologia pisana wydaje się dziś odkrywać. Jednym
z przejawów tej zmiany myślenia jest także rozwijająca się od pewnego czasu
krytyka pojęcia kultury, jako właśnie nazbyt esencjalizującego (Abu–Lughod
2006|1991). I choć tego pojęcia trudno pozbyć się całkowicie, to pewnie warto
zgodzić się tu z propozycją, jaka pojawiła się w trakcie rozmowy między Rabinowem, Marcusem a Faubianem i Reesem, by mówić raczej o znaczeniach
kulturowych (2008). Stąd nacisk na długotrwałość obserwacji, brak zakłóceń
w chronologii, nacisk na uchwycenie procesualnej ciągłości obserwowanych zjawisk. Young zwraca uwagę na to, że kino obserwacyjne kładzie silniejszy akcent
na pokazanie niż mówienie, widzenie niż werbalne twierdzenia.29 Kino to często
chwyta jedność miejsca i czasu.30 Unika też tworzenia spektaklu z obserwowanych fenomenów (por. rozważania o spektaklu w rozdziale o wizualności). Niektóre teorie wiążą się bardziej z empatią (czy też próbą uchwycenia perspektywy osób obserwowanych) niż z klasycznie kojarzonym z obserwacją dystansem
(por. Hancock, cyt. przez Younga 2003; Grimshaw i Ravetz 2009, 9).
Grimshaw i Ravetz zauważają, że szczególnie dziwne jest utrzymywanie i odwoływanie się do mitu łączącego kino obserwacyjne z obiektywnością: zarówno
Sandall, jak też Young w swoich wczesnych rozważaniach zdecydowanie odrzucali podobne koncepcje. Być może utrzymywanie się tego stereotypu jest pochodną tego, że film etnograficzny przez antropologów głównego nurtu bywa
oglądany zdecydowanie ‘z daleka’.
Clifford zauważył, że zdecydowana większość współczesnych prac etnograficznych prezentuje
wyselekcjonowany materiał, który potwierdza dowodzoną tezę (Clifford 2000, rozdz. I).
29
Przypominam tu sugerowane przez Judith Okely (2005) rozróżnienie na patrzenie i widzenie,
choć daleki jestem od wykorzystania tych terminów jako pojęć — bywają one stosowane wymiennie (Sikora 2006b). Pod tym względem kino obserwacyjne zdecydowanie opowiadało się za widzeniem (dostrzeganiem i wyszukiwaniem znaczących struktur i znaczeń), a nie tylko patrzeniem
(co w ekstremalnej postaci można by porównać do pracy kamery przemysłowej; por. definicję
Margaret Mead). Rozróżnienie na patrzenie i widzenie wykorzystuje też Vorbrich (2007).
30
Pod tym względem dziś sprawa się nieco komplikuje — por. opisane dalej zabiegi, do których
ucieka się m.in. Lucien Castaing–Taylor (wraz z Ilisą Barbash, f2009) w Sweetgrass czy Grossman
(f2008).
28

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Próby definicji i przybliżenia teoretyczne

„Etnografowie pojmują film jak książkę.”
Jean Rouch
„Gregory [Bateson] nie wierzy, że język jest rzeczywisty, dopóki nie
zaistnieje w wypowiedzi, ja zaś nie wierzę, że jest on rzeczywistością, dopóki nie zostanie zapisany.”
Margaret Mead
„Można podejrzewać — a przynajmniej ja to robię, będąc częściowo odpowiedzialnym za to — że można prowadzić antropologiczne
badania terenowe, a następnie sporządzić tekst pisany, który uporządkuje te materiały, jako serię stworzonych post hoc uzasadnień
dla pewnych teoretycznych obserwacji. Dla niektórych cyników, to
stare wieści.”
Marcus Banks
„W stylu pracy kamerą zawiera się teoria wiedzy.”
David MacDougall

Na pierwszym kongresie filmu etnograficznego zorganizowanym w Musée de
l’Homme (1948) André Leroi–Gourhan na zadane przez siebie pytanie, czy istnieje film etnograficzny, miał odpowiedzieć pozytywnie: „Istnieje, ponieważ go
projektujemy” (Rouch 2003a, 29). W tym kolejnym podejściu do tematu filmu
etnograficznego/antropologicznego chciałbym ukazać kilka wybranych eksplikacji znaczenia filmu etnograficznego i prób teoretycznego udźwignięcia tego
tematu. Wydaje się bowiem, że poza historią dokonań praktycznych (samymi
filmami) można śledzić historię teoretycznych rozważań na temat filmu podejmowanych przez samych antropologów, choć nie tylko przez nich. Warto od
razu zaznaczyć, że historie te nie muszą być stricte paralelne, a jak dowcipnie
zauważył Paul Henley1, gdyby słuchać jedynie niektórych teoretyków filmu etnograficznego, nie udałoby się znaleźć filmów, które pozwoliłyby zapełnić programy festiwali filmowych. Ale też dlatego, że poza tak ważnymi postaciami jak
Jean Rouch i David MacDougall, a także do pewnego stopnia Robert Gardner2 rzadko którzy filmowcy–antropolodzy dzielą swój czas między działania
Rozmowa prywatna, Manchester luty 2011.
Myślę tu przede wszystkim o wnikliwej rozmowie Gardnera ze współtwórcą filmu Forst of Bliss
Ákosem Östörem (Gardner i Östör 2001), do której będę się jeszcze odwoływał.
1
2
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praktyczne i refleksję teoretyczną nad filmem. Choć oczywiście tak znaczący
filmowcy jak John Marshall, Timothy Asch czy Asen Balikci, by skorzystać tylko
z nazwisk nestorów, również wypowiadają się na jego temat, czasem nawet zdecydowanie częściej niż w okazjonalnych artykułach. Z kolei tacy teoretycy jak
np. Peter I. Crawford, Karl Heider, Paul Henley czy Jay Ruby czasem sięgają
po kamerę (bądź uczestniczą w tworzeniu filmu), niemniej są przede wszystkim znani z działań związanych z wykorzystaniem słowa w służbie wizualności.
Przywołałem tu osoby ze starszego już pokolenia. Z młodszych działających na
obu obszarach należałoby tu z pewnością wymienić tandem Ilisa Barbash i Luciena (Castaing–)Taylora (1996; 1997; 2007; f1992; f2009; Taylor m.in. 1994,
1996; 1998; 2003), Fadwę El Guindi (1998; 2004; f1986) czy Sarah Pink3 (2007;
2009a; 2009b). Oczywiście znacząca część, jeśli nie większość filmowców–etnografów komentuje własne i cudze prace, by wspomnieć tylko o Rosselli Ragazzi
czy Johannesie Sjöbergu. W rzeczy samej wszyscy absolwenci Granada Centre
w Manchesterze czy Visual Cultural Studies na uniwersytecie w Tromsø zobligowani są do stworzenia tak filmu, jak i teoretycznego komentarza do niego.
Film z samej swej ‘natury’ bywa umieszczany w polu sztuki. Stąd zapewne wynika czasem nadmierna konieczność znalezienia pewnego ‘wytłumaczenia’ jego
racji bytu w nauce. Tak można też, jak sądzę, rozumieć uwagę Mirosława Przylipiaka (2000), że teoretycy uporczywie usiłują zdefiniować film dokumentalny
(ale już nie fabularny). Stąd też zapewne chęć poszukiwania (silnie) naukowego,
gatunkowego dookreślenia filmu etnograficznego, z jasno zarysowanymi regułami gry i granicami (zob. dalej). Zwłaszcza dziś wydaje się to przedsięwzięciem
trudnym.
Tym wczesnym naciskom na naukową precyzję i wyodrębnienie zawdzięczamy dość popularny i jawnie ironiczny portret filmu etnograficznego naszkicowany przez Eliota Weinbergera (opublikowany po raz pierwszy w 1992 roku), który
stał się jednak popularnym — szczególnie ‘na zewnątrz’ dyscypliny — wizerunkiem filmu etnograficznego. Jak przystało na karykaturę, chwyta ona i wyjaskrawia pewne cechy gatunkowe4:
Istnieje plemię, znane pod nazwą filmowców etnograficznych. Wierzą oni, że są
niewidzialni. Wkraczają do pomieszczenia, gdzie odbywa się uczta, uzdrawia się
chorego, opłakuje zmarłego, lecz choć obładowani są dziwacznym sprzętem połączonym mnóstwem splątanych kabli, to wyobrażają sobie, że pozostają niezauważeni, a w najgorszym razie spostrzeżeni, lecz zignorowani, lub też po chwili
zapomina się o ich istnieniu.

Sarah Pink dystansuje się w zasadzie wobec filmu etnograficznego rozumianego jako samoistne
dzieło, a środek wideo intensywnie wykorzystuje jako metodę prowadzenia badań.
4
W literaturze polskiej pojawiło się już kilka odwołań do tego testu — por. Olechnicki 2003a;
Przylipiak 2000; Sikora 2003b; 2004a i 2004b.
3
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Ludzie spoza dziedziny niewiele o nich wiedzą, ponieważ ich domostwa ukryte są
na obszarach niezbadanych lasów tropikalnych Dokumentacji. Podobnie jak inni
Dokumentaliści, żyją z polowania na informacje i ich zbierania. Odmiennie jednak od innych członków tej grupy, najbardziej l u b i ą s p o ż y w a ć j e w s t a n i e
s u r o w y m. (…)							
Oddają cześć przerażającemu bóstwu zwanemu Rzeczywistością, którego odwiecznym wrogiem jest zła siostra bliźniaczka, Sztuka. Wierzą, że aby zachować
czujność przed owym złem, trzeba poświęcić się zestawowi praktyk zwanych Nauką. Ich kosmologia jest jednakże niestabilna: przez dziesięciolecia walczą między sobą, spierając się o naturę swego bóstwa oraz o to, jak najlepiej mu służyć.
Wzajemnie oskarżają się, że są sekretnymi czcicielami Sztuki; największą obelgą
w ich języku jest epitet ‘esteta’. (Weinberger 1994, 3–4)

Tekst został pierwotnie opublikowany w piśmie „Transition”5, by następnie
trafić do kilku ważnych antologii filmowych i antropologicznych. Weinberger
chwyta w nim kilka istotnych cech (jak też problemów) związanych z filmem
etnograficznym/antropologicznym. Plemię — konotuje zamkniętość tej ‘kasty’.
Niewidzialność, warto przypomnieć, przez długi czas uchodziła za domniemaną cechę całej antropologii.6 Rzecz jasna zwoje kabli są już poetyckim dodatkiem Weinbergera, ponieważ antropolodzy od dawna starali się minimalizować
ekipę, sprowadzając ją często do filmowca i dźwiękowca (którym bywał zresztą antropolog — możliwe są tu różne konfiguracje), a w dobie wideo często
jest to już tylko jedna osoba; warto też wspomnieć, że jak w przypadku ekipy
Roucha, dźwiękowcem bywał członek kultury lokalnej. Względna mała wiedza
na temat filmu etnograficznego wynika również z jego trudnej dostępności, choć
na szczęście ostatnio kwestie związane z dystrybucją filmów ulegają poprawie.
Warto też pamiętać, że część antropologicznej produkcji filmowej trafiła do kin
i telewizji. Można tu wymienić całe serie filmów sponsorowanych przez różne telewizje, takie jak „Disappearing World” (Granada) czy „Under the Sun”
(BBC). Filmy te bywają różnie oceniane, często z dystansem, z uwagi na merytoryczne konflikty, jakie nierzadko rodziła współpraca między antropologiem
a filmowcem, i konieczność szukania kompromisów, poddania ‘prawdy antropologicznej’ ‘prawdzie filmu’ (konstrukcji filmowej). Niemniej np. MacDougall

W piśmie pojawiło się kilka znaczących antropologicznych wypowiedzi — do jednej z nich już
się odwoływałem: myślę o ważnym tekście Luciena Taylora Iconophobia (1996).
6
Słynne ‘zniknięcie’ Geertza (w jego klasycznym tekście o walce kogutów, pierwodruk 1973) —
który najpierw był ‘przezroczysty’ dla Balijczyków, mijających go na ulicach niczym powietrze,
lecz potem stał się przezroczystym dla czytelników własnego tekstu — było tego późnym wyrazem (por. Crapanzano 1986). Początek antropologii nieprzezroczystej można łączyć z pojawieniem się antropologii refleksyjnej, której jednym z pierwszych przejawów była znana książka pod
znaczącym tytułem A Crack in the Mirror: Reflexive Perspectives in Anthropology (Ruby 1982). Wraz
z utratą jasnego (i pozytywnego) obrazu przedmiotu badań rodzi się silna refleksja nad udziałem,
obecnością antropologa ‘w obrazie’. Por. też Burszta i Piątkowski 1994, 38; Tokarska–Bakir 1995.
5
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w rozmowie z Macfarlane’em (v2007) uznaje, że pojawiło się przynajmniej kilka
wartościowych filmów będących efektami takiej współpracy. Jean Lydall opowiada o różnych podejściach władz telewizji do filmu etnograficznego (2008).
Do dystrybucji kinowej i telewizyjnej trafiały też czasem filmy niesponsorowane
przez te media (vide dzieła Jeana Roucha i Steefa Meyknechta, holenderskiego
antropologa–filmowca, o którym będę jeszcze pisał). Jest pewną prawdą, że antropolodzy–filmowcy, mają (a może przede wszystkim mieli) skłonność do spożywania befsztyku może nie na surowo, niemniej saignant czy nawet bleu (długie
ujęcia, jasność relacji czasowych, całościowość itd. — por. dalej). Problem rzeczywistości, w dokumencie i dyskursie referencyjnym, jest ważny i jednocześnie
trudny do jednoznacznego zdefiniowania. Często zaś występujący w filmie etnograficznym realizm jest oczywiście nadal sprawą drażliwą i niejednoznaczną i,
mimo pewnych deklaracji wzywających do eksperymentów i poszukiwań, nadal
— podobnie jak w antropologii pisanej — nierozwiązaną (kryzys reprezentacji,
który zarysował się silnie w latach osiemdziesiątych XX wieku nie dokonał rewolucyjnych zmian, choć przyczynił się niewątpliwie do mniej pozytywistycznej
retoryki języka — por. np. Clifford i Marcus 1986; Marcus i Fischer 1986; Lukas
1996; James, Hockey i Dawson 1997).
Spróbuję jednak bardziej systematycznie i mniej metaforycznie przyjrzeć się
pomysłom związanym z definiowaniem i dookreśleniem filmu etnograficznego.
Nie jest to sprawa oczywista i wiąże się nawet czasem z dość gwałtownymi sporami.

Pierwsze definicje
Jedną z pierwszych dość powszechnie cytowanych definicji (choć dziś zdecydowanie już w obrębie antropologii z dystansem) ukuł w 1972 roku Walter Goldschmidt.
Film etnograficzny — napisał — to taki film, który stara się interpretować zachowania ludzi jednej kultury dla osób z innej kultury, wykorzystując do tego ujęcia
[filmowe] ludzi, którzy robią dokładnie to samo, co robiliby, gdyby nie było tam
kamery (m.in. Ichioka 2003|1975, 445; MacDougall 2003|1975, 120; Ruby 1975,
106; Weinberger 1994, 12).

To w niej m.in. pada sformułowanie sugerujące ‘niewidzialność’ antropologa,
które podchwytuje Weinberger. Niemniej, już w czasach powstania nie była to
definicja przytaczana zawsze bezrefleksyjnie. MacDougall komentuje ją, wyraźnie dystansując się do tego pomysłu: „Niewidzialność i wszechwiedza. To pragnienie dzieli już tylko jeden większy krok od pomysłu, by zacząć postrzegać
kamerę jako sekretną broń wykorzystywaną w pogoni za wiedzą. (…) WszechDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wiedza i omnipotencja” (1998|1975,139). Wcześniej zaś zauważa, że paradoksalnie ludzie czasem lepiej reagują na człowieka z kamerą niż gdy pojawia się
bez niej. W tym pierwszym przypadku wiadomo przynajmniej, po co tam jest
(MacDougall 1998, 139; na podobną sprawę, choć w odniesieniu do aparatu
fotograficznego, zwrócił niegdyś uwagę także Peter Brook [por. Gibson 1991];
Rouch twierdził nawet, że kamera jest paszportem do danego miejsca — Taylor
2003, 139). Ruby traktuje sposób postawienia problemu jako przestarzały (zauważa też, że antropolodzy ‘piszący’ nie stawiali sobie zazwyczaj takich pytań,
gdy wyruszali w teren z ołówkiem i notatnikiem).
Podobną w gruncie rzeczy definicje zaproponowała Margaret Mead:
trzeba się zająć często powtarzanym argumentem, że wszelkie zapisy i filmowanie niosą ze sobą selektywność, że żadne nie są obiektywne. Jeśli magnetofon,
kamera filmowa lub wideo zostaną umieszczone i pozostawione w tym samym
miejscu, duże porcje materiału mogą być zgromadzone bez udziału filmowca
czy etnografa i bez świadomości tych, którzy są obserwowani. Kamera czy magnetofon, które zostaną ustawione w jednym miejscu, i kiedy się przy nich nie
manipuluje, nie nakręca, ani nie zmienia ogniskowej, nie przeładowuje itd.,
stają się częścią drugiego planu sceny, a to co zostało zapisane, rzeczywiście się
wydarzyło… (Mead 2003|1975, 9; Ruby 1980, 169–170; definicja ta nie została
już powtórzona w przerobionej wersji tekstu w Picturig Culture…, Ruby 2000;
Weinberger 1994, 12)

Nadzieje i marzenia Mead koncentrują się na kamerze, która pozwalałaby
rejestrować wydarzenia w danej okolicy w całym spektrum 360o panoramy. Ruby
w mocny sposób dystansuje się wobec takiego podejścia, choć jednocześnie
twierdzi, że trudno znaleźć (poza Rouchem) antropologów–filmowców nastawionych niepozytywistycznie… lecz Ruby, przynajmniej czasem, wydaje się zbyt
ostrym krytykiem. Weinberger obie przytoczone definicje cytuje z przekąsem.
Wydaje się też sugerować, że to właśnie tych autorów można traktować jako
reprezentantów głównego nurtu filmu etnograficznego. Jednak można sądzić,
że w 1992 roku to już przebrzmiałe twierdzenia, chociaż z uwagi na zwięzłość
i klarowność przylgnęły one do dziedziny. W Schirmer Encyclopedia of Film na
przykład pojawia się definicja określająca film etnograficzny jako taki „dokument antropologiczny, który zmierza do przedstawienia i opisania innych kultur
z minimalną dozą interpretacji.” (2007, t. IV, 412) Takie bądź podobne rozumienie antropologii wydaje się dominować poza dyscypliną.7

Bill Nichols — jeden z autorów twórczo i odkrywczo piszących o filmie dokumentalnym, co
więcej zapuszczający się w ciekawy sposób na pole antropologii (por. np. Nichols 1994a) — jeszcze w 2001 roku napisał: „‘Ludzie’ [są] traktowani jako aktorzy społeczni: żyją nadal mniej czy
bardziej w taki sam sposób, j a k b y n i e b y ł o t a m k a m e r y . Pozostają raczej kulturowymi
graczami (cultural players) niż aktorami teatralnymi (theatrical performers).” (2001a, 5) Nicholsa
trudno podejrzewać o simplicyzm — to on bardzo ciekawie pisze m.in. o performatywnym wymi7
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Późniejsi autorzy nie starają się już formułować własnych definicji filmu etnograficznego — skłaniają się raczej ku próbie opisu zjawiska, wskazując na
jego cechy dystynktywne. Może to sugerować przede wszystkim to, że film etnograficzny nie jest obszarem łatwym do zdefiniowania, ale tę trudność można
również uznać za pochodną faktu, że antropologia głównego nurtu także ma
problemy ze znalezieniem definicji siebie samej (Morphy i Banks 1997; Geertz
2003b; Comaroff 2010). Zarzucenie prób definiowania nie oznacza zarzucenia
prób teoretycznego zmagania się z zagadnieniem. Zacznę od wysiłków, jakie
w tym kierunku podjął Jay Ruby, który był (i nadal pozostaje) ważnym teoretykiem, jak też jednym z najzagorzalszych obrońców ‘czystości dyscypliny’.

Poszukiwanie cech dystynktywnych filmu etnograficznego
— Jay Ruby
Ruby wprowadza dwa rozróżnienia w obrębie filmów, które mogą być ważne
dla antropologa: filmy, które są i n t e n c j o n a l n i e zrobione jako etnograficzne
(bądź nie) oraz filmy, które antropolog wybiera, aby z nich skorzystać dla celów
badawczych czy nauczania (i te, których nie wybiera). W węższym znaczeniu
„film jest środkiem, który pozwala antropologowi ukazywać pracę etnograficzną.”
Główne pytanie tekstu brzmi: „Czy film etnograficzny może być filmową etnogra
fią?” (Ruby 1975, 105).
Żeby tak się stało, film powinien sprostać następującym założeniom: „1º dany
film powinien być traktowany jako etnografia8, to znaczy powinien być poddany
takim samym lub analogicznie rygorystycznym procedurom, jak inne wytwory
antropologii, i 2º etnografowie–filmowcy, podobnie jak etnografowie–pisarze
muszą sprostać wymaganiom i potrzebom związanym z badaniem i prezentacją
antropologiczną.” (Ruby 1975, 105)
Jak zauważa Ruby część antropologów zapomina, że choć niemal każdy film
może stać się przedmiotem zainteresowania antropologa, to nie znaczy to wcale, że wszystkie filmy są etnograficzne; to stanowisko bliskie pomysłom Sola
Wortha, do którego Ruby się zresztą odwołuje (1975, 106).
Warunkiem podstawowym jest to, aby film został zrobiony przez antropologa (obowiązuje wykształcenie akademickie).9 W naszej dyscyplinie, zauważa,
arze dokumentu (por. dalej) i jeśli przytaczam jego słowa, to również dlatego, że mogą one być
przestrogą przed definicyjną esencjalizacją pewnych pojęć, które w dążeniu do precyzji często
(czasem po latach) przeradzają się w groteskową karykaturę samych siebie.
8
Słowo ethnography oznacza również monografię, pracę etnograficzną.
9
„Używam terminu antropolog w bardzo precyzyjny i opisowy sposób. Antropolodzy to akademicy, którzy przeszli formalne szkolenie w tym zakresie, zazwyczaj kończące się tytułem doktora (PhD).” (Ruby 2000, 281)
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która dba przede wszystkim o zbieranie danych, treść zawsze liczy się bardziej
niż styl i forma (to tekst, pamiętajmy, poprzedzający wystąpienie kryzysu reprezentacji w antropologii). Ruby zakłada, że istnieje analogia między trybem
filmowym i pisanym. Broniąc dalej profesjonalizmu dyscypliny, powiada, że jego
doświadczenie jako wykształconego antropologa i nauczyciela akademickiego
pozwala mu mniemać, że „antropolog uczy się pisać w sposób akceptowalny
dla innych antropologów dzięki czytaniu pism antropologicznych oraz dzięki
krytyce, której profesorowie poddają jego prace zaliczeniowe, rozprawy i dysertacje.” (106) To zwrócenie uwagi na ‘czeladniczy’ aspekt nauki rzemiosła
antropologicznego — które wydaje mi się tyleż ciekawe, co i jednocześnie do
pewnego stopnia niebezpieczne10 — prowadzi go do stwierdzenia, że uczymy się
dzięki przykładom i wnioskowaniu. Modele pisania etnografii przekazywane są
(najczęściej) implicite. Sprawa komplikuje się, gdy wkraczamy na obszar wizualności, ponieważ nie ma tu (czy raczej nie było wielu w owym czasie) tradycyjnie
wypracowanych i przekazywanych doświadczeń i wzorców (Ruby 1975, 106).
Ruby zauważa też interesującą prawidłowość: o ile recenzje książek w „American Anthropologists” koncentrują się na treści, o tyle filmów na wierności
i formie estetycznej.
Krótki przegląd problemów związanych z profesjonalnością filmu Ruby konkluduje następującymi wnioskami:
praca etnograficzna musi zawierać następujące elementy: (1) główny punkt zainteresowania pracy etnograficznej musi koncentrować się na całej kulturze lub
też zdefiniowanej części (unit) tejże; (2) praca etnograficzna musi być ukształtowana implicite bądź explicite przez teorię kultury, co powoduje, że twierdzenia
w tej pracy są uporządkowane w określony sposób; (3) praca etnograficzna musi
zawierać stwierdzenia, które ujawniają metodologię autora; i (4) praca etnograficzna musi wyróżniać się językiem, antropologicznym żargonem. (1975, 107)

Poszukując naukowych wyróżników dla filmu etnograficznego, Ruby b a r d z o m o c n o w z o r u j e s w o j ą w i z j ę n a e t n o g r a f i i p i s a n e j. Brak wielu
wzorców w obrębie kina etnograficznego nie musi być przesłanką usprawiedliwiającą taki zabieg. W podjętej próbie charakterystyki filmu widać wyraźnie, jak
bardzo zmieniło się myślenie antropologiczne. Jak już pisałem, przynajmniej
część antropologów podważa możliwość operacyjnego korzystania z pojęcia
kultura, a więc w konsekwencji również z teorii kultury (punkt 2.). (por. Wpro
wadzenie) Pytanie, czy w kwestii metodologii zaspokoiłaby Ruby’ego informa-

Niebezpieczne tylko wtedy, gdy ‘gorset reguł’ staje się zbyt ciasny: już w latach sześćdziesiątych Margaret Mead wskazywała, że żyjemy w czasach postfiguratywnych i wiedza nie ‘opada’ (w
sensie starsi uczą młodszych), lecz często przekazy płyną w kierunku wręcz odwrotnym (Mead
1978). Przypominam też ustalenia Ingolda dotyczące uczenia się (por. Ingold v2010) — por.
Wprowadzenie i uwagi kończące.
10
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cja odnosząca się do stylu filmowania. Punkt czwarty może sugerować, że film
powinien zawierać jasno wyodrębniony głos antropologa (voice over bądź we
własnej osobie) — co dziś wydaje się już również pomysłem przebrzmiałym.11
Ponadto Ruby wymienia jeszcze kilka wyróżników ważnych dla filmu etnograficznego: (1) tendencja, by film zajmował się ludami niezachodnimi, czyli
tzw. egzotyką12; (2) obowiązek stylu dokumentalnego13; (3) uzależnienie od narracji lub towarzyszących materiałów pisanych niezbędnych dla antropologicznej analizy filmu (1975, 108).
Ruby testuje tę koncepcję na czterech filmach wybranych z uwagi na ich szerokie wykorzystanie w praktyce antropologicznej: Dead Birds (Gardner f1964),
The Hunters (Marshall f1958), The Feast (Asch f1970) i The Winter Sea Ice Camp
(Balikci f1967). Twierdzi, że dwa pierwsze wymogi zostają generalnie spełnione
(pierwszy dotyczy wymogu stylu realistycznego). Ruby zwraca natomiast uwagę na ubóstwo metodologicznego komentarza (punkt 3), zakłada, że w filmie
powinny pojawić się informacje na temat motywu wyboru takich spraw, jak długości ujęć, motywów selekcji materiału itd. (Pytanie, czy takie precyzyjne dane
zawsze znajdują się w tekstach pisanych.) Mogą one być ujawnione w obrębie
samego filmu (Kronika pewnego lata) bądź poza nim, w materiałach towarzyszących. Niemniej, jak pisze Ruby: „Utrzymując własne procedury postępowania
w tajemnicy (private), etnografowie–filmowcy implicite uznają, że nie chcą, aby
ich filmy były rozważane jako naukowe, ani też nie chcą siebie samych traktować
jako badaczy nauk społecznych.” (109) Jest prawdą, że gdy zaczynamy wnikliwiej zastanawiać się nad filmem, okazuje się czasem, że brakuje nam informacji
na temat podjętych wyborów, a także informacji, ‘jak to zostało zrobione’. Podstawowym odniesieniem filmu etnograficznego, jak i każdego dokumentu, jest
„wycinek świata kompletnego”, czyli takiego świata, do którego potencjalnie
można zadać każde sensowne pytanie, nawet jeśli odpowiedź na nie nie jest
nikomu znana14 (por. Przylipiak 2000, 31–33). Ale obciążenie filmu takimi da-

Tekst Ruby’ego został wydany w tym samym roku co artykuł MacDougalla o kinie obserwacyjnym, w którym jawnie sugeruje on pewną dystynktywność antropologii wizualnej.
12
Oczywiście mało już dziś aktualny pomysł Ruby’ego wiąże się z niegdyś uznawanym podziałem
‘obszarów łowczych’, wedle którego to socjologia miała zajmować się naszymi społeczeństwami.
Nb. jeden z ostatnich projektów Ruby’ego, związanych również z wizualnością dotyczy mieszkańców okolic Oak Park, dzielnicy Chicago w której mieszkał w młodości (2007), jest tym samym
przykładem ‘antropologii na własnym podwórku’ (at home).
13
To też jawnie wbrew późniejszemu (cytowanemu we Wprowadzeniu) marzeniu–fantazji.
14
W świecie kompletnym (niefikcjonalnym) sensowne pozostaje pytanie o to np., ile dzieci
miał Kolumb (nawet jeśli nie zostało to odnotowane w żadnych annałach). Świat fikcjonalny
jest funkcjonalny i niekompletny: czyli pytanie o to, który z pary (byłych) przyjaciół Hamleta
— Rozencrantz czy Guildernstern — jest Rozencrantzem (z uwagi na to, że u Szekspira zawsze
występują łącznie) jest bezzasadne, w znaczeniu: nie znajdziemy na nie odpowiedzi. To że w pewnych warunkach — pozostając nadal w świecie fikcjonalnym — jest ono zasadne, w przewrotny
11
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nymi może się wydawać równie pozytywistycznym wymogiem jak pomysły Mead
na temat użycia kamery. Czwarty wymóg — odnośnie użycia żargonu — jest
pozytywnie oceniony (komentarz w filmie itd.). Niestety większość wyróżnień
Ruby’ego nie wytrzymuje próby czasu.

Karl Heider
Rok po ukazaniu się tekstu Ruby’ego na rynku pojawia się kolejna ważna pozycja, Ethnographic Film Karla Heidera (1976, książka popularna i wznawiana;
wydanie zmienione — 2006), która również kładzie silny nacisk na naukowość,
z tego względu zyskała nawet nazwę rygorystycznego kodeksu kina etnograficznego (Przylipiak 2000, 162). To nowe wydanie w niektórych partiach tekstu zawiera znaczące zmiany. Książkę się nieźle czyta, choć pewne kwestie mogą dziś
budzić wątpliwości. Ich przykładem są mniej lub bardziej zabawne definicje:
„Etnografowie to antropolodzy, którzy badają ludzkie zachowania.” (1976, X)
Dlaczego tylko zachowania? Pomijając łatwą ironię, przedsięwzięcie Heidera
nosi również znamiona wykuwania nowego, rodzącego się obszaru, który na razie pozostawał „w stanie płynnym” (1976 XI). Książka ma pełnić rolę przewodnika i być próbą uporządkowania pogrążonego w chaosie obszaru, a skierowana
jest do ludzi filmu i etnografów oraz rosnącej grupy ludzi zajmujących się obiema dziedzinami.
Jedną z ważnych innowacji — która nadal jest powtarzana wśród podejmujących temat filmu etnograficznego i którą oczywiście można implicite odnaleźć również w tekście Ruby’ego, ale która nie jest tam expressis verbis zawarta
— jest deklaracja, że „Film etnograficzny jest filmem, który o d z w i e r c i e d l a
r o z u m i e n i e e t n o g r a f i c z n e ” (1976, 8).15 Heider wprowadza jeszcze jedno
pojęcie, które ma ułatwić ocenę tego, czy film jest etnograficzny: jest nim e t n o g r a f i c z n o ś ć . Odrzuca możliwość uznania, że każdy film dotyczący ludzi
zasługuje na to miano. Ocena etnograficzności wiąże się z dwiema kwestiami:
„1. Jak dalece film zbliża się do najwyższych standardów i celów etnografii?
oraz: 2. W jaki sposób film może przedstawiać informacje, których nie udaje się
ukazać pracom pisanym?” (1976, 4) Szczególnie ten drugi punkt jest ciekawy,

sposób udowodnił Tom Stoppard w swojej świetnej sztuce (i filmie) Rozencrantz i Guildernstern
nie żyją (1967, f1990).
15
Trzy strony wcześniej pojawia się sformułowanie, które zmienia akcent, ale też jak sądzę rozszerza potencjalne znaczenie pojęcia film etnograficzny: „Najważniejszą cechą filmu etnograficznego jest to, w jakim stopniu zostanie on ukształtowany przez rozumienie etnograficzne.” (Heider
1976, 5) Ruby mówi tylko o „naukowym rozumieniu”, ale w nieco ogólniejszym kontekście (Ruby
1975, 105).
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ponieważ daje do zrozumienia, że filmy mogą inaczej podchodzić do ‘rzeczy
etnograficznych’.
Heider zauważa, że „istota etnografii” wiąże się z 1º długotrwałymi badaniami
terenowymi, 2º odniesieniem obserwowanych zachowań do norm kulturowych,
i 3º zajmowaniem się całością (całe ciała, całe ludy, pełne interakcje — problem
całości zostaje dalej jeszcze rozwinięty) (1976, 6–7). Heider nie jest bezkrytyczny (choć część jego postulatów dziś raczej nie znajduje zastosowania) i tak np.
zauważa, że owa ‘całość’ nie oznacza (tak w filmie jak i w piśmie) ‘całości’, lecz
powinna być oceniona na podstawie „adekwatności tego, co zostaje włączone.”
Próbując zarysować różnice między trybem pisanym i filmowym, zauważa m.in.,
że zazwyczaj kto inny filmuje i kto inny montuje film (było to jeszcze wówczas
normą; antropolog głównego nurtu pisał na podstawie własnych notatek terenowych, których raczej nie udostępniał innym). Podnosi też ciekawą kwestię
profesjonalnej recepcji filmu i prac pisanych — gdzie indziej skierowane jest
ostrze krytyki. Film Johna Marshalla The Hunters spotkało wiele krytycznych
uwag dotyczących fikcjonalizacji — montowanie w ramach jednej narracji zdjęć
z różnych polowań na żyrafę (zmieniali się myśliwi i tropione stado). Nikt jednak
nie krytykuje Bronisława Malinowskiego za to, że opisywał morskie wyprawy na
odległe wyspy, choć w nich nie uczestniczył. Problem realizmu obu mediów jest
tu bardzo mocno podkreślony. Zmieniają się jak widać kryteria wiarygodności.
Poza zwięzłą historią filmu etnograficznego Heider podejmuje próbę dookreślenia jego cech, które pozwolą na ocenę jego ‘etnograficzności’. Jednym
z wyróżników tego kina jest jasno sformułowana metodologia. W tej części
Heider dokonuje daleko idących zmian, choć przede wszystkim redakcyjnych:
„W pierwszym wydaniu tej książki byłem bardziej skłonny do wykorzystania poszczególnych cech do oceny etnograficzności filmów (ale nie do tego, by nazwać
niektóre z nich nieetnograficznymi). (…) obecnie wydaje się jasne, że istnieje
wiele sposobów by nadać filmom wartość etnograficzną.” (Heider 2006, 51)
W dawnej wersji na pierwszy plan zostały wysunięte kompetencje techniczne, przekładające się czasem na ‘filozofię filmu’, np. unikanie skoków montażowych (jump cuts), ale też szczegółowe rozważania dotyczące ‘zniekształceń’,
które mogą interferować w przedstawienie. Naukowcy powinni być świadomi
definicji, subiektywności i selekcji, pojawiających się w ich badaniach. „(…) cele
naukowe są wyrażane w kategoriach prawdy, a przynajmniej prawd; naukowcy
bez zażenowania mówią o większej lub mniejszej adekwatności (…) zadanie
etnografii polega na osiągnięciu prawdziwego i realistycznego opisu i analizy
kulturowych i społecznych zachowań” (1976, 50). Heider szczegółowo opisuje
kolejne deformacje i odnosi je również do prac pisanych. Dzieli je na:
Niezamierzone — świadomość obecności kamery. Przywołuje doświadczenie
Edmunda Carpentera związane z użyciem ‘ukrytej’ i ‘jawnej’ kamery w trakcie
badań na Nowej Gwinei i konkluzję, że w drugim przypadku zachowania uległy
całkowitej zmianie (idzie o zmianę sposobu poruszania się i ekspresji twarzy —
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1976, 52). Bohaterowie głośnego serialu An American Family, który był próbą
filmowania ‘zwykłej rodziny’ amerykańskiej, również utrzymywali, że kamera
wpływała na ich zachowanie.
Zamierzone. Dokonane transformacje (w kulturze materialnej i zachowaniach) na użytek filmu, np. takie jak odgrywanie (staged) czy wywoływanie
pewnych zachowań (triggering behavior). Heider przywołuje też ważny przykład
wczesnego kanadyjskiego dokumentu refleksyjnego Pour la suite du monde (The
Moontrap, f1963), współreżyserowanego przez operatora z Kroniki pewnego
lata Michela Braulta (wraz z Pierre’em Perraultem), który podejmuje temat
rekonstrukcji polowania na walenia białego, jednocześnie filmując ów proces
rekonstrukcji. Heider nazywa ten film jednym z możliwych modeli dla filmu
etnograficznego. Czasem sam antropolog staje się ważnym lub epizodycznym
elementem filmu. Jeden z kolejnych punktów dotyczy selekcji i pominięć, które
mają miejsce w procesie filmowania (tu omówione są też na różnych przykładach kwestie punktu widzenia i zniekształceń technicznych). Co ciekawe, sporo
z wymienionych dotychczas uwag na temat właściwości filmu (szczególnie tych
dotyczących zniekształceń i ‘subiektywności’) Heider uznaje zapewne za mniej
ważne i przesuwa w nowym wydaniu książki na koniec rozdziału. Dotyczy to
np. kwestii ‘obiektywność filmu’; to co było niegdyś sprawą priorytetową, jest
nie tyle nieważne, ile stało się sprawą drugorzędną. Niektóre kwestie wracają
w nieco innym kontekście. Refleksyjność w latach siedemdziesiątych dopiero
została zauważona przez etnologów (Scholte 1972, Ruby 1982). W nowym wydaniu książki pojawia się jako jedna z cech filmu: Reflexivity: The Ethnographer’s
Presence… ale tekst został ‘przeklejony’ z niewielkimi zmianami z podrozdziału
Obecność etnografa omawiającego różne okoliczności pojawienia się antropologa w filmie (2006, 67–70; 1976, 60–62).
Rearanżacja tekstu wpłynęła na jego komunikatywność, lecz wymuszona została jak sądzę przede wszystkim zmianą hierarchii ważności. Kwestię całości
i zniekształceń przesunięto na koniec listy, adekwatność dźwięku i narracji ze
środka trafiły na początek. Heider podjął się interesującej (nawet jeśli po latach
można się do niej odnieść krytycznie) próby ewaluacji filmów etnograficznych
wedle zestawu wyróżnionych cech. Zsumowanie poszczególnych cech filmowych
oszacowanych na skali, pozwalało na ocenę etnograficzności filmu. Niewątpliwie było to naukowe przedsięwzięcie… i chyba jedno z niewielu, jeśli nie jedyne,
gdzie etnograficzność można było nawet zmierzyć (niemal w procentach).
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David MacDougall i inni
Jeden z wczesnych tekstów David MacDougall Ethnographic Film: Failure and
Promise zaczyna dla odmiany od silnej konstatacji:
Nie można uznać, że film etnograficzny tworzy pewien gatunek, ani też, iż filmowanie etnograficzne jest dyscypliną, która ma wspólne korzenie, czy też rządzi się
ustaloną metodologią. (1998|1978, 178)

W późniejszym artykule ujmuje to nieco inaczej:
Filmowanie etnograficzne nie wykształciło bardziej znaczących szkół czy własnych gatunków (genres), a poszczególne sposoby podejścia są często reprezentowane przez jednego bądź dwóch filmowców. (1998|1989, 102)

Mimo braku klarownych cech gatunkowych poszczególni autorzy dość często starają się wyodrębnić typy filmu etnograficznego, stworzyć choćby prowizoryczne taksonomie, zarysować rodzaje — czy czasem słuszniej można by powiedzieć — wyróżnić odmienne sposoby rozumienia pojęcia ‘film etnograficzny’.
Jednen z bardziej utrwalonych podziałów (rozmaicie nazywanych) wiąże się
z rozróżnieniem na „etnograficzny materiał badawczy” i „film etnograficzny.”
Ten pierwszy rodzaj byłby materiałem filmowym powstałym w celach badawczych (w trakcie badań), ten drugi zaś wiązałby się z ‘dziełem’ tworzonym z myślą o odbiorcy (MacDougall 1998, 178). Publiczność może być różnie rozumiana
— od profesjonalistów (kolegów z branży) aż po szerszą widownię. Jean Rouch
i Luc de Heusch sprzeciwiali się wprowadzeniu dalszych dystynkcji, uznając,
że takie rozgraniczenia wpływają negatywnie na możliwość twórczych inspiracji
płynących z innych obszarów. Oczywiście pojawiły się też odmienne podziały
i klasyfikacje. André Leroi–Gourhan sugerował podział na film badawczy i filmy dla ogólnej publiczności o pewnych zainteresowaniach etnografią. Asch,
Marshall i Spier zaproponowali nazwy: obiektywny zapis, film oparty na scenariuszu i reportaż (por. MacDougall 1998, 178).
Paul Henley proponuje nazwę „dokumentalny film etnograficzny” (ethno
graphic documentary; jego stanowisko jest istotne również dlatego, że jest on
długoletnim dyrektorem Granada Centre for Visual Anthropology, która jest
obecnie zapewne jednym z najważniejszych ośrodków uczących także praktycznej nauki filmowania).
Chociaż nadal klasyfikowałbym tę formę jako rodzaj filmu etnograficznego, to
jednak jest ona zupełnie odmienna od formy, którą dopiero co opisałem. W tym
przypadku nie zamierzamy używać kamery jako środka do gromadzenia danych,
ale raczej jako środek reprezentacji. Naszym celem jest połączenie etnograficznego zainteresowania dokumentacją z narracyjnymi i estetycznymi konwencjami
kina, tak jak rozwinęły się one na Zachodzie, w celu zakomunikowania okre-
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ślonego rozumienia, określonej wizji danej rzeczywistości kulturowej. (Flores
2009, 94)

I choć Henley mówi dalej o tym, że nie idzie o odzwierciedlenie świata, lecz
o stworzenie umotywowanej opowieści o nim, to warto podkreślić, że korzysta
on z pojęcia dokumentowanie. Widzieliśmy już, że owo rozróżnienie na bardziej
dokumentacyjną i bardziej badawczą opcję pojawiło się wcześniej. Pomijając
wszelkie mniej czy bardziej uzasadnione podziały w obrębie filmu antropologicznego, wydaje się, że główny podział w myśleniu o filmie w etnografii wiąże się z wykorzystywaniem go jako szczególnej techniki (środka) służącej do
prowadzenia badań etnograficznych oraz jako sposobu reprezentacji. Podział
ten, jak sądzę, wcale nie musi być rozłączny, co więcej nawet biorąc pod uwagę
dzieła jednej osoby, w różnych filmach może dominować któraś z wymienionych
tendencji.
W 1988 roku Marcus Banks pisze krótki tekst pod znamiennym tytułem
The Non–Transparency of Ethnographic Film. Kończy go wezwaniem:
Zbyt długo już film etnograficzny podążał śladami konwencjonalnej antropologii i teorii antropologicznej; film traktowany był jako film–książka. Część antropologów wizualnych wyobraża sobie inną relację, gdzie metody, techniki i filmowa jakość filmu etnograficznego pomogą tworzyć nowy antropologiczny wgląd
i teorię. (1988, 3)

Dystansuje się w nim od rozpowszechnionej opinii, która podkreśla dydaktyczne wartości filmu etnograficznego: nauczanie często ogranicza się do wyświetlania wideo, które ukazuje życie w odległej krainie. Dziesięć lat później
w przedmowie do Rethinking Visual Anthropology napisanej wraz z Howardem
Morphym wyraził to jeszcze mocniej, mówiąc, że filmy w nauczaniu odgrywają
często — niestety — rolę babysittera (1997, 5).

Film jako dzieło etnograficzne
Ważnym krokiem w myśleniu o teorii filmu było pojawienie się książki Film as
Ethnography pod redakcją Petera I. Crawforda i Davida Turtona (1992). Tom
otwiera omawiany już tekst Kirsten Hastrup. Niemniej jest on w tym tomie ewenementem. Książka jest pokłosiem konferencji w Manchesterze (1990), a jej
ambicją było zderzenie antropologów i filmowców–dokumentalistów, w celu
stworzenia platformy do dyskusji na temat związków między filmem a słowem
pisanym jako sposobami tworzenia t e k s t ó w e t n o g r a f i c z n y c h . Chodziło
o zastanowienie się nad ograniczeniami obu mediów i zachęcenie antropologów
do poważniejszego traktowania filmu. Sam tytuł wyraźnie wskazuje, że ambicją
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konferencji i książki było uprawomocnienie f i l m u j a k o e t n o g r a f i i.16 Publikowany bezpośrednio po artykule Hastrup tekst Christophera Pinneya bardzo
mocno dowartościowuje antropologię wizualną, przy czym pokazuje, że fotografia, również z uwagi na możliwość jej retorycznego czytania, spełnia bardzo
ważną rolę w antropologii, być może nawet bardziej znaczącą niż film (1992b).
Peter Loizos (1992) opowiada się przeciwko filmowi obserwacyjnemu, rozumianemu jako samodzielne dzieło. Loizos charakteryzuje pięć modalności
(modalities), które można wyróżnić w filmie etnograficznym. Podkreśla mocno, że nie są to typy filmów, lecz raczej właśnie pojawiające się w obrębie tego
‘gatunku’ modalności, które mogą współistnieć ze sobą w ramach jednego
filmu. W tym zabiegu można postrzegać tendencję do odejścia od tworzenia
koherentnych definicji filmu etnograficznego. To raczej chęć wytyczenia pola,
na którym film etnograficzny mógłby funkcjonować. Na pewno nie ma w tym
usiłowania poszukiwania istoty filmu etnograficznego. Owe modalności to: styl
dokumentalny, wyjaśniający (objaśniający, explanatory), jego przeciwieństwo —
styl odrzucający wyjaśnienia, styl związany ze wzbogaceniem kontekstu (context
enrichment albo research context enrichment) oraz styl oparty na doświadczeniu
i rozumieniu teoretycznym (experience and theoretical understandings). Wyróżnione ‘mody’ Loizos ilustruje filmami poświęconymi śmierci.
Peter Crawford z kolei zauważa, że kryzys reprezentacji w antropologii (Marcus i Fischer 1986) również mógłby prowadzić do przemyślenia na nowo roli wizualności jako potencjalnego, alternatywnego sposobu przedstawienia (1992a,
66). Ów inny sposób antropologicznego opowiadania miałby być też próbą wyjścia z pułapki scjentyzmu i obiektywizmu. Można sądzić, że Crawford z pewnym
dystansem odnosi się do zaproponowanych przez Loizosa (1992) modalności.
Jego intencją jest zbadanie, ale i stworzenie, nieco bardziej trwałej klasyfikacji. Omawia trzy style (mode): klarowny (perspicuous), doświadczalny i ewokujący. Nakładają się one na trzy filmowe podejścia, „kategorie deskrypcyjne”:
muchy–na–ścianie (the–fly–on–the–wall), muchy–w–zupie (the–fly–in–the–soup)
oraz muchy–we–mnie (the–fly–in–the–I).
Porównując ze sobą proces tworzenia tekstu i filmu, Crawford słusznie zauważa, że proces tekstualizacji najczęściej uzależniony jest jedynie od samego
antropologa i oparty na jego autorytecie. Odmiennie jest w przypadku filmu.
Film ma, jak zauważył to Dai Vaughan (1992), ‘podwójną naturę’. Jest, tyleż
zapisem (rejestracją), co językiem, a znaczenia zawarte są już na tym pierwszym
poziomie, na który nieingerujący (bezpośrednio) w ‘rzeczywistość’ antropolog
ma mniejszy wpływ. Mamy tu do czynienia, jak sądzę, z bardzo podobnym problemem do tego, który nieco inaczej chciałem ukazać w odwołaniu do „trzeciego

Por. Crawford i Turton 1992, X. Zob. też przyp. 8 w tym rozdziale. Użyte wcześniej słowo tekst
wskazuje z kolei na trwałe inklinacje semiotyczne.
16
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głosu” Barbary Myerhoff i kwestii montażu vel redakcji (editing). Powraca tu też
zagadnienie spektaklu (por. rozdział o wizualności). Antropologia (film antropologiczny) na różne sposoby stara się dystansować wobec możliwości tworzenia z kwestii reprezentacji Innego spektaklu. Temu służy właśnie m.in. wymóg
zostawiania ‘znaków obecności’ antropologa w filmie (Crawford 1992a; MacDougall 1998). Crawford pisze też wprost, że punkt widzenia krajowca ‘wchodzi
w skład’, powinien być częścią opowieści antropologa (1992a, 71).
Rozważania wiodą go do wyodrębnienia pewnych opozycyjnych cech związanych z filmem i tekstem. Podaję je w parach opozycji, choć nie sądzę, aby
intencją Crawforda było nazbyt esencjalne ich czytanie. Rozumienie versus wyjaśnienie; zmysłowość versus zrozumiałość (intelligiblility); semantyczność versus
podporządkowanie syntagmie; ekspresja rzeczywistości versus jej artykulacja
(1992a, 70). Te podziały Crawford wywodzi, wychodząc od analogiczności i ikoniczności medium filmu.
Crawford wyróżnia też siedem kategorii filmów etnograficznych. (1) Niezmontowany materiał filmowy (footage). (2) Film badawczy — stworzony dla
celów badawczych i przeznaczony dla „wysoce wyspecjalizowanej akademickiej
widowni.” (3) Dokument etnograficzny, który ma konkretne odniesienie do antropologii, wchodzi w obszar filmu dokumentalnego; zazwyczaj jest to film długometrażowy (‘large format’), przeznaczony dla szerokiej (również profesjonalnej)
publiczności. (4) Etnograficzny film telewizyjny (zazwyczaj finansowany przez
i robiony dla telewizji) dla szerokiej, niesprecyzowanej publiczności, zazwyczaj
krótszy (‘small format’). (5) Filmy edukacyjne i informacyjne: do wyświetlania
w klasach jak i dla ogólnej widowni. (6) Inne filmy niefabularne (non–fiction),
reportaże, kroniki, trawelogi, robione przede wszystkim dla telewizji. (7) Filmy
fabularne (fiction), inscenizowane dokumenty (drama documentaries).
Taki podział wydaje się tyleż całościowy i wyczerpujący, co jednocześnie trudny do zoperacjonalizowania, z czego zdaje sobie sprawę Crawford, zauważając,
że filmy mogą mieścić się w kilku kategoriach jednocześnie. „Zdecydowałem się
nazwać te wytwory filmami etnograficznymi, kategorią, z której można wydzielić jeszcze co najmniej siedem kategorii w zależności od formy, treści, celu, przewidywanej publiczności, metod, związku z antropologią.” (1992a, 74) Ale czy
łatwo byłoby przyporządkować filmy poszczególnym kategoriom? Tak naprawdę tylko pierwsza da się sztywno utrzymać. Omawiany dalej film Celso i Cora
(Kildea f1983) to z pewnością dokument etnograficzny, ale dlaczego nie miałby
to być również film badawczy. Podobnie jest z nowszym filmem Gary’ego Kildei
i Andrei Simon, Koriam’s Law (f2005) czy The Curse of the Hedgehog Dimitru
Budrali (f2004). Czy filmy o szkołach i dzieciach MacDougalla nie są również
filmami badawczymi (jak również bardzo ciekawym i przemyślanym sposobem
prezentacji badań, analogicznym — paralelnym, co nie znaczy podobnym —
do monografii etnograficznej). Antropolodzy zwykle narzekają na współpracę
z telewizją, z uwagi na koncesje, które się z tym wiążą (Crawford 1992a; MacDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Dougall w wywiadzie z Macfarlane’em v2007), niemniej Jane Lydall zauważa, że
jej współpraca z różnymi telewizjami układała się bardzo różnie (2008). Filmy
Steefa Meyknechta trafiły do telewizji holenderskiej, choć Tobacco, Truths and
Rummikub był wyświetlany w trzech częściach (co wydaje mi się dość osobliwe
— informacja osobista, Tartu 2011). Czy taki częściowo inscenizowany dokument (który sam nazywałem performatywnym), jak Gyumri (Ševčiková f2008;
zob. dalej moją interpretację filmu) mieści się rzeczywiście w siódmej kategorii?
(Umieściłbym ten film w drugiej i w trzeciej, choć przecież radykalnie różni się
np. od filmów Kildei czy MacDougalla.) Co zrobić z tak ciekawymi i eksperymentalnymi dokumentami, jak Z32 (Mograbi f2008), w którym były żołnierz
izraelski zmaga się z wyznaniem własnych traumatycznych doświadczeń, czy
Walc z Baszirem (Folman f2008), który podejmuje podobny wątek, choć sięga
do animacji. (Dwa ostatnie przykłady, odwołując się do zabiegów fikcjonalizacji, próbują radzić sobie także z kwestiami etycznymi związanymi z pokazaniem
trudnych doświadczeń na ekranie, i mogłyby stać się ciekawymi wzorami/przykładami dla antropologów.)17 Gdzie umieścić w końcu króciutki dokument Lisy
Jackson Suckerfish (2005), w którym, korzystając z animacji i fotografii, próbuje
ona opowiedzieć o swoich zawiłych relacjach z matką, jak też o kłopotach z własną tożsamością (Jackson jest Rdzenną Amerykanką, Ojibwa). Ten podział jest
ciekawy, gdy traktujemy wymienione kategorie bardziej opisowo. Gdy próbujemy potraktować je klasyfikacyjnie, okazuje się, że mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, jak w przypadku totemizmu według Claude’a Lévi–Straussa.18
Niemniej dowodzi on także, że stosowanie klasyfikacji, tak niegdyś popularne, staje się być może coraz trudniejsze. Żyjemy w czasach rozmytych granic
(Geertz 1998). Warto też zauważyć, że nie pojawia się tu w ogóle odwołanie do
twórców filmów.
Crawford przyznaje, że być może lepiej tym samym odwoływać się do modalności i stylów — sam sugeruje trzy: klarowny (perspicuous), związany z doświadczeniem (experiential) i ewokujący — które mieściłyby się w trzeciej i czwartej
kategorii. Niestety Crawford w ogóle nie podaje przykładów filmów należących
do drugiej kategorii (z siedmiopunktowego podziału). Owe style nakładają się
na trzy filmowe podejścia, „kategorie deskrypcyjne”: muchy–na–ścianie (the–
fly–on–the–wall), muchy–w–zupie (the–fly–in–the–soup) oraz muchy–we–mnie
(the–fly–in–the–I). Pierwsza kategoria stylistyczna jest dość pojemna i obejmuje

W zasadzie brak takich filmów w antropologii — o interesującej eksperymentalnej próbie ukazania, ewokowania pewnych doświadczeń za pomocą filmu pisał niegdyś Don Fredericksen 1992;
zob. też dalej.
18
„Z totemizmem jest jak z histerią. Kiedy zaczynamy wątpić, czy można dowolnie wyodrębniać
pewne zjawiska i grupować je tak, by stały się diagnostycznymi wskaźnikami choroby lub jakiejś
obiektywnie istniejącej instytucji, symptomy znikają lub stają się oporne wobec scalających je interpretacji.” (Lévi–Strauss 1998, 5)
17
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praktycznie wszystkie filmy oparte na zasadzie realizmu i odwołujące się do wyjaśniania. Druga wiązałby się z próbą wprowadzenia kontekstualizacji (stosując różne podejścia). Ten styl obejmowałby takie filmy, jak np. The Feast (Asch
i Chagnon 1969; gdzie do kontekstualizacji wykorzystane są fotografie i intensywna narracja) czy filmy–sekwencje Johna Marshalla (Crawford uznaje, że
w tym przypadku kolejne filmy niesformalizowanego cyklu są dla siebie wzajemną kontekstualizacją). Trzeci styl wiąże się z ewokacją (to odwołanie do znanego
tekstu Tylera z Writing Culture, 1986). Przykładem staje się tu Gardner, który
zyskał miano czołowego provocateur w świecie filmu etnograficznego (Forest of
Bliss 1985; por. dalej moją analizę filmu), a także Trinh Minh–ha. „Ewokacyjną,
alternatywną wersję wobec reprezentacji filmowej w wydaniu Minh–ha19 można
by opisać jako ‘mucha–we–mnie’, gdzie kamera zostaje użyta do komentowania
i ‘dekonstruowania’ konwencji funkcjonującego na Zachodzie stylu reprezentacji innych kultur. To czysta krytyka ‘zachodniego oka’ (eye) i podmiotu (‘ja’, I).20
Wyolbrzymia ona refleksyjność (zwrotność) do tego stopnia, że granice między
fikcją i niefikcją przestają istnieć.” (1992a, 79) Niemniej Crawford jest sceptyczny co do tego, czy udaje się jej wyjść poza to, co krytykuje, a w co w istocie
sama jest uwikłana.
Tytułem Which Films Are the Ethnographic Films? Marcus Banks (1992) wydaje się trafiać w sedno podjętych tu poszukiwań. Kwestia jest o tyle kłopotliwa,
że, jak zauważa, w większości ‘filmy etnograficzne’ są robione przez nieantropologów. Na zawarte w tytule zagadnienie można spojrzeć z trzech perspektyw:
intencji, wydarzenia i reakcji. W pierwszej perspektywie mieści się całkiem sporo spraw począwszy od tego, kto robi film? Jeśli byłby to antropolog, to oczywiście powstałe dzieło byłby filmem antropologicznym lub etnograficznym. Ale
powstają też pytania: dlaczego film został zrobiony?, dla kogo?, w jakim celu
ma być wykorzystany. Banks polemizuje z niektórymi pomysłami Paula Heidera
(np. dotyczącymi całości) czy jeszcze dalej idącymi pomysłami Petera Fuchsa,
że film powinien przestrzegać „jedności miejsca, czasu, grupy i akcji, łącznie
z restrykcyjnym przestrzeganiem chronologii w końcowej wersji filmu” (Fuchs,
cyt. za: Banks 1992, 119) Zarówno Fuchs, jak i Heider uznają, że dzieło etnograficzne powinno być zaopatrzone w dodatkowy objaśniający tekst pisany, choć,
jak powiada Banks, nie wszyscy autorzy podzielają to zdanie.
Jeśliby uznać, że każdy film dotyczący nie–zachodnich społeczności jest filmem etnograficznym, wówczas, twierdzi Banks, mielibyśmy do czynienia z niezwykłą różnorodnością filmów należących do tej kategorii. To dlatego Heider
obstawał za ‘całością’, uznając, że wprowadzi to pewne formalne zawężenie.

19
20

Powinno być Trinh, bo to jest nazwisko.
Fonetycznie angielskie ‘I’ jest tożsame z ‘eye’. Por. też Geertz 2000, 103–104, przypis.
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Ale stało się to również podstawą do wykluczenia części filmów Roberta Gardnera, ponieważ są one pozbawione kontekstu i wedle niektórych interpretacji
‘zmanipulowane’. Banks pojmuje ‘wydarzenie’ jako wydarzenie filmowe, wiążące się z faktem przyjazdu ekipy i wybrania jakiegoś aspektu cudzego życia,
by ‘umieścić’ go w filmie. Wy d a r z e n i a s ą z a t e m w y w o ł a n e (precipitated)
p r z e z i n t e n c j e. Takie podejście zbliża się do pomysłów Ruby’ego związanych
z refleksyjnym umiejscowieniem. Wymaga zatem od filmu etnograficznego, by
ujawnił szczegóły dotyczące procesu wytwarzania (por. też Ruby 2000, 167 i n).
Banks zastrzega, że Ruby, pisząc swoje wcześniejsze teksty, nie znał wielu późniejszych filmów. W odniesieniu do koniecznych informacji towarzyszących zadaje też podobne pytanie jak w sprawie całości (jak cała ma być owa całość?)
— tu brzmi ono: jak wiele informacji towarzyszących powinien zawierać film,
żeby stać się etnograficznym.
Banks zauważa, że choć antropologia stara się usilnie odróżnić od innych
dziedzin, to jednocześnie zapewnia, że są one dla niej ważne i użyteczne. Twierdzi, że tylko pozornie łatwo odróżnić antropologa od np. pisarza–podróżnika
(m.in. znajomość języka, długość pobytu). Są to raczej różnice stopnia niż jakości. Powiada też, że antropolog zaczyna najczęściej pisać po powrocie do domu,
pisarz–podróżnik zaś jeszcze w trakcie podróży. Jednak do tego rozróżnienia
można mieć pewne zastrzeżenia, zważywszy na nowe pomysły Clifforda (2004a),
definiujące antropologię jako specyficzne spotkanie w podróży oraz ustaleń,
że sam proces pisania zaczyna się jeszcze w terenie (por. też uwagi dotyczące omawianej już fotografii Stephena Tylora — rozdz. o wizualności). Banks
zauważa, że antropolog często zajmuje się rzeczami bardziej abstrakcyjnymi
(np. struktura pokrewieństwa), a podróżnik powierzchownymi. Ale czy dziś
rzeczywiście wysuwa się to na pierwszy plan? Pojawia się też kwestia wykorzystania antropologicznego żargonu (podobnie jak u wczesnego Ruby’ego), lecz
współczesne filmy często pozbawione wyjaśniającego komentarza, już z niego
nie korzystają.
Banks opowiada się za rozróżnieniem (czasem łączonych) nazw: cinéma véri
té (kamera jako katalizator wydarzeń), film bezpośredni (niewidoczna kamera)
i kino obserwacyjne. (Choć jak zauważa, istnieje sporo zamieszania i wariantowości w korzystaniu z tych terminów.) Twierdzi też, że istnieje grupa fundamentalnych przekonań dotyczących filmu etnograficznego: (zdecydowana) rezerwa wobec współpracy z telewizją, raczej podążanie za akcją niż prowokacja,
raczej całe sekwencje niż mniejsze ‘porwane’ kawałki, raczej mniej oczywiste
podmioty (a nie wielkie postaci i historyczne wydarzenia), wiara w ‘magiczne
chwile’ kiedy bohater odsłania się, zrzucając maski… Banks pisze, że wymienia
te opcje z pewną dozą ironii, ale jednocześnie uznaje, że w tych pomysłach daje
się dostrzec wiele podobieństw do tego, co wyróżnia pisarstwo antropologiczne.
To jakość mimetyczna sprawia, że na pierwszy plan wysuwa się kino obserwacyjne, które
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tworzy klejnoty w koronie kanonu filmu etnograficznego, najwyraźniej dlatego,
że etnograficzne jakości błyszczą w kategorii ‘wydarzeń’, procesu [związanego
z filmem], kategorii, którą mamy tendencję uprzywilejowywać ponad intencje
i reakcje, ponieważ wydaje się ona najbardziej obiektywna, neutralna i transparentna (intencja jest w większej części odgadywana, reakcje zaś się różnią).
(Banks 1992, 124)

Banks zapytał Paula Henleya o kryteria doboru filmu na festiwale i nie uzyskał wiążącej odpowiedzi poza stwierdzeniem, że na festiwal (chodzi zapewne o RAI International Festival of Ethnographic Film) bywają przyjmowane
rozmaite filmy.21 Filmy, które cieszą się dużą oglądalnością („Disappearing
World”), bywają kiepsko oceniane przez specjalistów. W konkluzji Banks podaje, że filmy klasyfikujemy jako etnograficzne z różnych przyczyn — „E t n o g r a f i c z n o ś ć nie jest jakąś rzeczą ‘tam’, którą chwyta kamera, lecz rzeczą, którą k o n s t r u u j e m y d l a s i e b i e w naszej r e l a c j i do filmu (…)” (1992, 27).
Autor stwierdza, że zadaniem tekstu nie było sformułowanie jakichś twardych
kategorii (à la Heider), wedle których ocenia się film. Zauważa też, że to, co
przyjmujemy jako etnografię, ulega ciągłej zmianie, jest k o n s t r u k t e m s p o ł e c z n y m . Podsumowując, można powiedzieć, że film etnograficzny (to jak jest
on postrzegany) jest nie tylko wynikiem spotkania filmowca/antropologa z podmiotem/tematem poruszanym w filmie, lecz również naszego (widzów) z owym
problemem/tematem (czyli jest również pochodną naszej wiedzy). Może dlatego Ilisa Barbash i Lucien Taylor na początku swego podręcznika poświęconego
filmowaniu etnograficznemu zachęcają, by krytycznie oglądać możliwie jak najwięcej różnorodnych dokumentów (Barbash i Taylor 1997, 2).
Barbash i Taylor stworzyli świetny podręcznik, o którym Mary Douglas napisała: „Cross–Culture Filmmaking przedstawia antropologię, która osiągnęła dojrzałość” (okładka książki; por. też np. Jhala 1998). Co ciekawe, chociaż
autorzy są antropologami, to jednak nie starają się oni wprowadzić/odnaleźć
silnego rozróżnienia między filmem etnograficznym a dokumentem. Wychodzą
z założenia, że bardzo różne filmy mogą zawierać etnograficzne informacje zarówno na temat opisywanych ludów (podjętego tematu), jak i kultury filmowca.
Nie tworzą klasyfikacji, lecz starają się pokazywać ciekawe problemy. Nie ma
też w książce rozróżnienia na ‘etnografię na własnym podwórku’ i tę tradycyjnie odległą.
Chociaż więc film etnograficzny ma pewne cechy charakterystyczne, to jednak
nie można ich oddzielić od szerszej tradycji dokumentalnej, od której zostały za-

Analogicznie otwartą odpowiedź można znaleźć w wywiadzie, którego Henley udzielił
Carlosowi Y. Floresowi (2009). Kiedy zadałem podobne pytanie Michaelowi Yorke’owi (opiekunowi merytorycznemu i jurorowi festiwalu w Sibiu 2009) o kryteria oceny filmów dokumentalnych
i etnograficznych, również nie uzyskałem wiążącej odpowiedzi.
21
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pożyczone i do której po części przynależą. Jeśli zatem kontekst nie wymaga odróżnienia, korzystamy z terminu ‘dokument’ tak w odniesieniu do etnograficznego, jak i nie najbardziej etnograficznego dokumentu. (Barbash i Taylor 1997, 4)

Najwyraźniej autorzy zdają sobie sprawę z tego, że granice zazwyczaj są tworzone przez ludzi i dotyczy to także granic w nauce (por. Buchowski 2004, m.in.
18 i 106; Clifford 2004a). Sięgają za to do pojęć wypracowanych w nauce o filmie, takich np. jak ‘profilmowy’ czy ‘diegeza’. Podążając (choć nie niewolniczo)
za Billem Nicholsem, wyróżniają też cztery główne style w dokumencie: przedstawiający, impresjonistyczny, obserwacyjny i refleksyjny (pomijają styl performatywny dodany później przez Nicholsa).22
Pierwszy z tych stylów wymieniał już Crawford. Rodowód tego stylu zaczyna się od Johna Griersona i czasem bywa wręcz nazywany ‘griersonowskim’.
Z reguły w jego obrębie istnieje duża skłonność do dydaktyzmu i wykorzystania
voice–over, niemniej autorzy zauważają, że sam voice–over nie jest inherentnie
przypisany temu typowi dokumentów i bywa różnie wykorzystany w filmie. Co
ciekawe, choć styl ten może się kojarzyć z ‘dokumentami z przeszłości’, to jednocześnie Barbash i Taylor podkreślają, że nie musi on należeć tylko do przeszłości.23
Styl impresjonistyczny (Nichols korzysta raczej z nazwy poetycki) jest bardziej liryczny niż dydaktyczny, poetycki niż dowodzący. „Bardziej sugeruje niż
informuje, więcej ewokuje niż twierdzi.” (1997, 20) Do tej kategorii wpisują się
m.in. wysokiej klasy dokumenty ze ‘szkoły Griersona’ — Nocna poczta (Watt
i Wright 1935 — z muzyką Benjamina Brittena i poezją W. H. Audena, czytaną
w rytm — ‘imitowany’ rytm — jazdy pociągu), oraz Songs of Ceylon (Wright
1934) — ale także część (etnopoetyckich) dokumentów Jeana Roucha czy dokument Reassemblage (Trinh 1983), jak też Forest of Bliss Roberta Gardnera.
Niektóre z nich nie wprowadzają wyraźnej różnicy między faktem a fantazją,
dokumentem a fikcją.
Narodziny stylu obserwacyjnego (kino bezpośrednie i cinéma vérité, lata
sześćdziesiąte) autorzy łączą z reakcją na dwa poprzednie style. To podejście
woli być lustrem dla świata niż propagandowym młotem. Co ciekawe, w ten styl
(prehistorię stylu) wpisują oni już Nanooka z Północy Roberta Flaherty’ego,
zauważając, że film składa się z mikroopowieści i nie próbuje budować z nich
jednej sfikcjonalizowanej fabuły. Chociaż Flaherty często łączył różne punkty
widzenia (co pozostaje w niezgodzie z kinem obserwacyjnym), to jednocześnie
czasem operuje dłuższymi ujęciami, ujmując w nich kolejne ważne elementy
przedstawianej sceny. Podrozdział omawiający to kino jest w istocie poświęcony

Por. Nichols 1994b i 2001b, a także Przylipiak 2000.
To podobne podejście do tego, jakie reprezentuje Clifford w swoim opisie stylów pisarstwa
etnograficznego (2000).
22
23

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

128

Próby definicji i przybliżenia teoretyczne

przede wszystkim Nanookowi i jest też świetnym przykładem analizy filmu. To,
co uznają za wielki sukces Flaherty’ego (i jego filmu), to brak z góry przyjętych rozwiązań (preconception). Odwołując się do wypowiedzi Frances Flaherty, żony filmowca, stwierdzają że metoda odkrywania wiązała się z procesem
filmowania. Podążając dalej za jej słowami, można uznać, że jego filmy „nie
perswadują (…). To, co gloryfikują (celebrate), spontanicznie i bez ograniczeń,
w sposób prosty i czysty, to sama rzecz dla niej samej.” (1997, 24) Oczywiście,
jak dodają ze szczyptą ironii, filmy Flaherty’ego (jak wszystkie inne) sławią jego
(Flaherty’ego) pojęcie „rzeczy samej.” Rozwój filmu obserwacyjnego był możliwy dzięki innowacjom technologicznym. Jak to ujął Erik Barnouw: „materiał
zapisany w terenie przemówił” (cyt. za: Barbash i Taylor 1997, 27). O ile twórcy
kina bezpośredniego (Robert Drew, Richard Leacock, i D. A. Pennebaker oraz
Frederick Wiseman) raczej opowiadali się za niewchodzeniem w bezpośrednią
interakcję z ‘obserwowaną rzeczywistością’, o tyle rodzące się cinéma vérité ze
sztandarowym filmem Kronika pewnego lata (Rouch i Morin f1960; zob. też
Przylipiak 2000, 198–203; 2007) opowiadało się za kamerą interaktywną, która
staje się katalizatorem wydarzeń, „katalizatorem, który wywołuje kryzys”24 (Barbash i Taylor 1997, 29).
Barbash i Taylor uznają, że o ile filmowcy bliżsi filmowi obserwacyjnemu czasem nie doceniali własnego wpływu na filmowanych, o tyle ci spod znaku vérité
nie doceniają różnicy między aktorem społecznym a aktorem. Oczywiście nawet
filmowcy, którzy nie odwołują się do voice–over, nie filmują ‘prawdziwego życia’,
dzięki kadrowaniu, selekcji i montażowi wywierają duży wpływ na ostateczny
film. Film obserwacyjny bywał oskarżany o ahistoryczność i abstrahowanie od
szerszego kontekstu. Autorzy uważają, że receptą na to może być wzbogacenie
filmów o wywiady. Czasem rozmówcy mówią w nich więcej niż powiedzieliby
przyjaciołom. Pojawienie się wywiadów traktowane bywa z kolei jako powrót do
stylu przedstawiającego.
Barbash i Taylor zauważają, że styl refleksyjny wyraźny jest już w cinéma
vérité: Kronika pewnego lata zaczyna się od próby wzbudzenia refleksji u przechodniów (pytanie o to, czy są szczęśliwi — to środek wojny algierskiej), by
potem zapytać głównych bohaterów, jak postrzegają siebie w filmie, kończy się
zaś dyskusją między Morinem a Rouchem w Muzeum Człowieka. W etnografii
Słowo kamera–‘katalizator wydarzeń’ stało się ważne w języku filmowców–antropologów. Nie
zawsze też łączy się z silnie rozumianym kryzysem. Daniela Vávrová postanowiła wykorzystać
ten pomysł i uczynić z kamery zasadę budującą relację w terenie (f2008). To nie kamera jest prowokatorem w Kronice pewnego lata Roucha i Morina, najczęściej to Rouch i Morin ‘prowokują’
pytaniami (gdy znajdują się na planie filmowym): jednego z czarnoskórych młodzieńców Rouch
pyta np. o numer wytatuowany na przedramieniu Marceline (to ‘pamiątka’ po obozie), Marceline
z kolei o to, czy jest rasistką (por. komentarz Marceline w: Morin i Rouch 2003). Oczywiście
‘metoda Roucha’ ma związek z pomysłami na badania terenowe Marcela Griaule’a (por. Clifford
2000, rozdz. o Griaule’u).
24
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za kluczowy film refleksyjny uznaje się jeszcze The Ax Fight (1975), w którym
Asch i Napoleon Chagnon jawnie eksperymentują z prawdą tego, co się stało
w trakcie zarejestrowanego incydentu w wiosce Yanomamö.
Opisane style są wykorzystywane w różnych konfiguracjach. „Wyzwanie polega na wynalezieniu i zaimprowizowaniu nowych zwrotów w obrębie starych
stylów, nie tyle dla nich samych, ile raczej w trakcie zmagania się i w odpowiedzi
na podjęty temat.” (Barbash i Taylor 1997, 33)
Podejście Barbash i Taylora wydaje się ciekawe z kilku powodów. Na przykładach pokazują oni — Nanook jako kino (pre)obserwacyjne!, Forest of Bliss
jako styl impresjonistyczny; Nichols wpisuje go w styl performatywny (Nichols
1994b, 93, 95), Crawford w ewokatywny (zob. wyżej) — że w dzisiejszym świecie
trudno znaleźć twarde kategorie i że raczej, jak też sugerowałem, lepiej odnosić się do nich jako do pojęć opisowych niż klasyfikacyjnych. To samo dotyczy
podejścia do granic między antropologią a innymi dyscyplinami. Autorzy raczej
swobodnie czerpią z sąsiadujących dziedzin (vide Nichols; wyodrębnione przez
niego typy dokumentów, style, które ilustrują przede wszystkim etnograficznymi
przykładami). Ich podejście jest również wyrazem signum temporis (przypominam o eseju Geertza na temat „gatunków zmąconych” — 1998|1983), które
charakteryzuje się zmniejszonym wysiłkiem poszukiwania mocnych wyznaczników specyfiki antropologicznego podejścia.
Sarah Pink deklaruje stanowczo: „Żadna fotografia czy film wideo nie muszą
mieć pojedynczej tożsamości i, jak wspomniałam, żaden obraz nie jest w istocie
‘etnograficzny’, lecz dopiero staje się etnograficzny w odniesieniu do dyskursu,
w którym ludzie go opisują i nadają mu znaczenia.” (Pink 2009, 53) Takie silne
odejście od esencjalizacji jest ciekawe, ale jednocześnie może budzić pewien
niepokój. O ile bowiem można się zgodzić, że to sposób użycia (perspektywa)
sprawia, że dany materiał staje się relewantny dla antropologa, o tyle pojawia
się niepokój odnośnie do tworzenia filmów antropologicznych. Czy znaczy to, że
tylko antropolog może tworzyć filmy etnograficzne i że każdy film, który stworzy
jest od razu antropologiczny. Radykalizując bowiem takie podejście można by
łatwo uznać, że liczy się tylko intencja twórcy (w rozumieniu Banksa) i… no
właśnie… kompetencje? wykształcenie? Czy tylko antropolog może wyciągać
antropologiczne wnioski? Ruby napisał, że antropolog to ktoś z akademickim
wykształceniem i najlepiej stopniem doktora (Ruby 2000, 281). Jedyny wyjątek zrobił dla Flaherty’ego. Dlaczego? Flaherty’emu do bycia antropologiem
zabrakło ‘tylko’ formalnego wykształcenia. Czy studenci nie piszą jeszcze prac
antropologicznych?
Pink uczyniła z kamery najpierw fotograficznej (Women and Bullfighting
1997, 2009a), a następnie wideo szczególne medium prowadzenia badań; lecz
wszelkie d a l s z e prace związane są już z pisaniem (Pink wykorzystuje fotografie i wideo tak w swoich książkach, jak i prezentacjach, ale nie próbuje uczynić
z filmów samoistnych wypowiedzi). Zarzuca Barbash i Taylorowi, że nadmiernie
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radykalizują (utrzymujące się stale) rozróżnienie na materiał badawczy i film
(Pink 2009a, 217–218). Jednak, jak sądzę, upraszcza nieco podejście amerykańskich antropologów. Barbash i Taylor piszą o istniejącej praktyce, a nie o własnym podejściu.
Dlaczego jest zatem tak — piszą — że najlepsze obserwacyjne filmy różnią się tak
bardzo od mnóstwa surowych materiałów badawczych (research footage)? Dzieje
się tak z powodu ich dążenia do obiektywizmu. Filmowanie związane z badaniami przyczynia się do braku zaangażowania w sprawy ludzi, co sprawia, że stają się one dla osób uczestniczących rzeczywiste. Pragnienie bycia bezstronnym
powoduje, że filmowanie staje się nieselektywne, a co za tym idzie osoby niewtajemniczone mogą potraktować materiał badawczy jako nieustrukturowany.
Filmowanie badawcze z pewnością może być ważne dla antropologów, psychologów i innych badaczy społecznych. Jednak nie można automatycznie filmować
całościowo i wyczerpująco dla celów badawczych, a jednocześnie oczekiwać, że
da się później opracować otrzymane materiały w postaci filmu, który zainteresuje
innych. (Barbash i Taylor 1997, 78).

Opisane dalej filmowe doświadczenia autorów wskazują jednoznacznie, że
próbują oni ciekawie eksperymentować z doświadczeniami badawczymi i ich
reprezentacją. Sądzę, że Pink zaciera różne poziomy refleksji. Nawet jeśli dziś
notatki terenowe przestały być tabu (rzeczą, której się raczej nie udostępnia),
a sam proces pisania zaczyna się już w terenie (zob. rozdz. o wizualności), to nie
znaczy wcale, że te dwie fazy pisania są tożsame. Podobnie jest z materiałem filmowym. MacDougall, na którego Pink (2007) intensywnie się powołuje zresztą
za pośrednictwem Jayasinhji Jhali (co może znaczące), pisał w eseju Unprivile
ged Camera Style:
Filmowanie może być przewlekłym procesem, z długim odroczeniem pomiędzy
filmowaniem i montażem. Stąd filmowcy mają tendencje by [dojść do] swoich
odkryć w najgorszym możliwie czasie, gdy film nie jest jeszcze skończony, lecz
jest już zbyt późno, by wrócić i sfilmować to inaczej. Tego rodzaju odkrycia mogą
wyjaśniać, dlaczego tak wiele filmów wydaje się być niełatwym kompromisem
albo nową wersją ‘odnalezionego’ materiału. (MacDougall 1998, 199)

Pink, jak sądzę, w gruncie rzeczy traktuje wizualność redukcjonistycznie,
jako materiał dla swoich teoretycznych rozważań (które bywają, chciałbym dodać, bardzo ciekawe). To interesujące, że jeden z ciekawszych przykładów rozwijanej przez nią od dość dawna metody „wędrowania z wideo” (walking with
video) pochodzi właśnie z filmu Davida i Judith MacDougallów Lorang’s Way
(f1979), którzy jednak nie uzurpują sobie wspólnoty doświadczenia (patrzenia)
z Lorangiem, oprowadzającym ich po swoim obejściu (choć, przypominam,
MacDougall uznaje, iż kino obserwacyjne próbuje oddać punkt widzenia filmowanych podmiotów). Nie odbieram oczywiście Pink prawa do obranej praktyki
terenowo–badawczej, niemniej sądzę, że jej podejście nie wyczerpuje możliwoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ści jakie kryje wizualność, a szczególnie potencji filmu jako wypowiedzi antropologicznej. Jej krytykę Barbash i Taylor uznaję za redukcjonistyczną. Wydaje
się, że — idąc za wcześniej wprowadzonym rozróżnieniem na film jako zapis
i język (Vaughan 1992; Crawford 1992a) — opowiada się ona za tym pierwszym
(a jak to pokazuje cytowany powyżej MacDougall, jak i jego filmy), ten drugi
aspekt, język, jest równie istotny. Ujmując to inaczej, o ile traktowanie wideofilmowania jako metody badania relacji ‘ludzi do ich środowiska’ wydaje mi
się ciekawym podejściem, o tyle nie uważam, żeby powstały w ten sposób materiał zaświadczał o wspólnocie doświadczenia, co czasem wydaje się sugerować
Pink.25

Choć Pink zastrzega, że nasze doświadczenia nie muszą się dokładnie pokrywać z tymi naszych
interlokutorów (2011, 115), to jednocześnie dość literalnie to robi (2011, 122, 127). Mój główny
zarzut wobec Pink brzmiałby zatem, że zbyt literalnie i redukcjonistycznie pojmuje doświadczenie, a także, że wydaje się sądzić, iż można je sprowadzić do słów.
25
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Jean Rouch — filmowiec osobny.
Odkrywanie sprawczości

„Dorothy Lamour będzie moją żoną, a ja zostanę aktorem jak Marlon Brando.”
Edward B. Robinson
(alter ego Oumarou Gandy, bohatera Moi, un Noir)
„Do pewnego stopnia ten film [Moi, un Noir] stał się dla mnie miejscem narodzin Afryki, która ma się dopiero stać Afryką. Nie można
w gruncie rzeczy uchwycić żadnej innej Afryki, która znajdowałaby
się za tą właśnie Afryką — z całą związaną z tym alienacją. W rzeczy
samej alienacja, jest tym (…) co robi takie wrażenie w tym filmie.”
Manthia Diawara
„Największym wkładem Jeana Roucha w obszar nauk humanistycznych i kina było stworzenie korpusu dzieł, w których granice tego,
co etnograficzne, są granicami tego, co wyobrażone.”
Paul Stoller

Do Afryki Rouch wyjechał w 1941 roku jako inżynier (to jego pierwsze wykształcenie), by budować drogi w Nigrze. Od tego roku datuje się jego znajomość
z jednym z najwierniejszych afrykańskich przyjaciół. To Demouré Zika (zmarły
w 2009) miał być jego pierwszym przewodnikiem po lokalnej geografii, której
nie da się rzecz jasna sprowadzić do kartezjańskiej wizji świata. „Tak więc, krok
po kroku oddalałem się od społeczności europejskiej, dzieląc pracę i zabawę
z afrykańskimi przyjaciółmi. (…) Nocą można było pojechać rowerem do kina
w Comacico z bujającą się, przytwierdzoną do kierownicy lampką (…). Ale wracać trzeba było główną drogą (…), aby uniknąć «pożerających duszę czarowników».” (Rouch 2003c, 105) Nawiązuje też znajomość z lokalnymi, cieszącymi
się nieograniczoną władzą, bossami. Wybiera jednak przyjaźń ze skazanymi na
niemal niewolniczą pracę robotnikami najemnymi, a nie z ich nadzorcami.
Również dzięki Zice wkracza na ścieżkę etnograficzną. Po tym jak piorun
zabił kilku robotników, Demouré Zika poradził mu, aby spotkał się z jego babką
— czarownikiem i opiekunką rybaków Sorko, która odprawiała obrzędy oczyszczenia. Rouch, jak napisał, był pod takim wrażeniem, że nie zrobił żadnego zdjęcia ani notatek. Kiedy jednak zaistniała ponownie podobna sytuacja, wykonał
już serię zdjęć i opis, które wysłał wraz z tłumaczeniem rytualnych tekstów (zroDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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bionych z pomocą Demouré) Marcelowi Griaule’owi1 Tak zaczęła się współpraca kontynuowana również po wojnie (w 1953 obronił doktorat na temat religii
i magii Songhay’ów, którego promotorem był Griaule).

Punkt zwrotny: Les Maîtres fous
Pierwsze doświadczenia związane z filmowaniem Rouch zdobywał tuż po wojnie. Sfilmował wówczas polowanie na hipopotamy. Materiał został uznany
za bardzo ciekawy przez elitę ówczesnej młodej, francuskiej etnologii (wśród
pierwszej publiczności byli m.in. André Leroi–Gourhan, Claude Lévi–Strauss,
Marcel Griaule, Michel Leiris). Dzięki pośrednictwu Leirisa film znalazł producenta. Wedle jego idei powstała dziesięciominutowa wersja Au pays des mages
noirs (f1947). Rouch miał do niej wiele zastrzeżeń (montaż, tytuł, komentarz).
Niemniej film odniósł spory sukces. Po drodze powstało jeszcze kilka innych,
m.in. Cimetière dans la falaise (f1951), pierwszy film zrobiony wśród Dogonów
(to kolejny ważny poza Afryką Zachodnią obszar badań), Yenendi: les hommes
qui font la pluie (f1952) i Bataille sur le grand fleuve (f1952). Prawdziwym wydarzeniem — i jak się po latach okazało jednym z ważniejszych jego filmów, także
z uwagi na kontrowersje i liczne dyskusje, które wzbudził — był dopiero Les Ma
îtres fous2 (f1956). Stał się on punktem zwrotnym, który wywołał refleksję nad
kwestiami sprawczości, podmiotowości (zob. dalej) i reprezentacji. Niemniej
okazał się także jednym z bardziej kontrowersyjnych filmów etnograficznych,
w znacznym stopniu również z uwagi na niejednoznaczność związaną z kolonialną mimikrą i parodią.
Kilka słów na temat treści.3 Film ma postać klasycznego obrzędu przejścia
składającego się z trzech części. Zaczyna się w Akrze, „prawdziwym Czarnym
Babilonie — jak komentuje w filmie Rouch — (…) gdzie można spotkać ludzi
z wszystkich części Afryki Zachodniej, Nigerii, Górnej Wolty, Nigru, Sudanu.”
W krótkich ujęciach poznajemy reprezentantów różnych profesji niezbędnych
dla sprawnego funkcjonowania miasta (Grimshaw słusznie nazywa film kolejną
symfonią miasta — Grimshaw 2004b). Następnie członkowie sekty hauka udaNa odczytach Griaule’a i Germaine Dieterlen w Musée de l’Homme bywał już przed wojną.
Demouré Zika, wspominając pierwsze spotkania z Rouchem, powiada, że wówczas nie mówił,
lecz jedynie nieco rozumiał po francusku. To Rouch był stroną inicjującą te spotkania (Madsen
i Jørgensen f2007).
2
Tytuł ma podwójne — co podkreślał już sam Rouch — znaczenie: „szaleni władcy” i „szaleni
mędrcy”, samo słowo hauka oznacza zaś właśnie „szaleństwo.” Ponieważ język polski uniemożliwia zachowanie tej dwuznaczności, pozostawiam tytuł oryginalny.
3
Bardziej szczegółowy opis filmu i interesującą jego interpretację można znaleźć po polsku
w tekście Grimshaw (2004b).
1
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ją się samochodami do ustronnego, oddalonego miejsca (praktyki te były wówczas zakazane przez władze kolonialne)4, zagrody kapłana Mountyeby. Rozwieszone nad zagrodą kawałki materii Rouch nazywa Union Jack (flaga brytyjska).
Po powołaniu nowych członków, uczestnicy wyznają swoje grzechy, zostaje
złożona ofiara, a w poszczególnych uczestników wcielają się duchy gubernatora i jego świty. Członkowie sekty ‘parodiują’ brytyjskie ceremonie i musztrę,
paradując z drewnianymi karabinami. W trakcie transu przypalają się ogniem
pochodni, składają w ofierze i jedzą ugotowanego psa5, wyciągają z gotującego
się kociołka gołymi rękami kawałki mięsa — a czynności te nie wyrządzają im
krzywdy, co wskazuje na ich nadludzką moc. W ekstatycznym transie uczestnicy obrzędu toczą z ust białą i czerwoną (zabarwioną krwią jedzonego psa)
pianę. Poszczególne sceny objaśnia komentarz Roucha, w którym tłumaczy on
niektóre zachowania, czasem także poszczególne wypowiedzi.6 Po zakończeniu
obrzędu uczestnicy wracają do miasta. Następnego dnia Rouch ‘odnajduje ich’
w trakcie normalnych, codziennych zajęć. Wszystko jak się wydaje wróciło do
normy. „Ta przepełniona gwałtem gra — komentuje Rouch — jest jedynie odzwierciedleniem n a s z e j cywilizacji.”
Film obrósł legendą. Komentatorzy często przywołują pierwszy jego pokaz
w Musée de l’Homme, w czasie którego Rouch miał komentować film na żywo.
Niemal wszyscy uczestnicy, wśród których był Marcel Griaule, ale także młodzi
studenci i intelektualiści z Afryki, zareagowali bardzo negatywnie. Griaule miał
się domagać nawet zniszczenia filmu. Niemniej obraz trafił na międzynarodowy
festiwal w Wenecji w roku 1957 i zdobył główną nagrodę w kategorii filmów
etnograficznych.7
Na temat powodu wzburzenia Griaule’a pojawiły się różne opinie. Jedna
z nich mówi o obawie przed wzrostem rasizmu. Po pewnym seansie w Paryżu (to

Paul Henley (2009, 117) pisze, że z czasem władze brytyjskie odeszły od tego zakazu.
Co wedle słów Roucha jest właśnie pogwałceniem i przekroczeniem tabu związanego z zakazem
jedzenia tegoż mięsa.
6
„Karabiny, czerwone szarfy zgromadzono wokół ołtarza. Zaczynają się tańce. Pierwszy rusza
Mountyeba. Haukowie muszą ulec opętaniu. Strażnicy otaczają tańczących. Trzymają karabiny
i bicze zrobione z pandanusa. Gerba, jeden z wartowników, chciałby dołączyć do tancerzy, ale
mu nie wolno, ponieważ nie uległ jeszcze transowi. Mountyeba odgania go w stronę buszu. (…)
Zaczyna się trans, powoli, najpierw w lewej nodze, a następnie w prawej. Przemieszcza się do
góry, w stronę dłoni, rąk, ramion i głowy. Pierwszy opętany podnosi się. To Kapral Gardi, podoficer straży. Salutuje wszystkim. Prosi o pochodnię, ogień, którym będzie się przypalał, ma dowieść,
że nie jest już człowiekiem, lecz hauka.” (Przekład na podstawie dostępnej w Internecie wersji
komentarza — zawiera kilka drobnych nieścisłości, które starałem się tu poprawić; Rouch brw
oraz f1956)
7
Warto zaznaczyć, że stało się to już po śmierci Griaule’a (1956), z którym Roucha łączyły dość
ambiwalentne relacje. Paul Henley, twierdzi, że stosunek Roucha do Griaule’a był m.in. pochodną politycznego uwikłania Griaule’a w rządy Vichy (po wojnie został on usunięty z tego powodu
z Musée de l’Homme) — por. Henley 2009, 8–9; por. też Rouch 2003d, 108.
4
5
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również powtarzana historia) Blaise Senghor, reżyser senegalski, opuszczając
kino, miał usłyszeć słowa: „To jeszcze jeden z tych, którzy chcieliby zjeść psa.”
(Stoller 1992, 151) A w 1965 roku inny reżyser senegalski, Ousmane Sembène
podczas dyskusji z Rouchem, stwierdził wprost, że etnolodzy i filmy etnograficzne traktują czarnych jak insekty (Rouch i Sembène brw). Mimo nagrody
i wyświetlania filmu w kinach, Rouch musiał mieć sporo wątpliwości, co do jego
znaczenia i wartości. Nie wspomniał o nim w tekście na temat kina afrykańskiego (napisanym w 1961, a opublikowanym w 1967 — Rouch 2003a), co można
uznać za fakt znaczący. Znaleźli się jednak także gorący zwolennicy filmu. Claude Chabrol miał zapytać Roucha — ten ‘komplement’ ma oczywiście potencjał
do głębszej interpretacji — jak ćwiczył aktorów, by tak znakomicie grali (Marshall i Adams 2003, 192–193). Jean Genet pod wpływem filmu napisał sztukę
Les Nègres, a Peter Brook pokazywał film swoim aktorom w ramach przygotowań do przedstawienia Marat/Sade.
Kontrowersje wokół filmu sprawiły, że na jego początku zamieszczono
ostrzegawczy tekst:
Producent, przedstawiając niniejszy dokument publiczności, bez jakichkolwiek
ustępstw czy udawania, ostrzega przed przemocą i okrucieństwem niektórych
scen, jednocześnie chciałby jednak, by mogli Państwo w pełni uczestniczyć w rytuale, który jest szczególnym rozwiązaniem adaptacji i pokazuje pośrednio, w jaki
sposób c z ę ś ć A f r y k a n ó w p o s t r z e g a n a s z ą c y w i l i z a c j ę.

W komentarzu do filmu Rouch korzysta też ze słowa ‘gra’ — co być może jest
również kwestią retoryki i odpowiedzią na oskarżenia filmu o rasizm i sprzyjanie takim interpretacjom. Niemniej Rouch dokonuje dzięki temu s z c z e g ó l n e j
i n w e r s j i . Patrzymy nie (tylko) na Afrykanów, którzy odprawiają swoje (‘osobliwe’) obrzędy, lecz (także, a niektórzy być może przede wszystkim) na to j a k
A f r y k a n i e p o s t r z e g a j ą i o d g r y w a j ą n a s z ą c y w i l i z a c j ę…
Tak w cytowanym tekście, jak i w komentarzu, a być może szczególnie w słynnym zderzeniu montażowym, gdzie rozbijanie jajek na głowie posągu gubernatora zostaje zestawione z fragmentem sfilmowanej (gdzie indziej i kiedy indziej)
parady Brytyjczyków w uroczystych strojach, z hełmami przystrojonym piórami
itd.8, Rouch sugeruje silne uwikłanie rytuału sekty hauków w relację kolonialną.
Owa relacja materializuje się w rekwizytach (posąg gubernatora, miecz, drewniane karabiny, korkowe hełmy, plakat filmu Zorro itd.), ale uwidacznia się również w istocie wydarzenia — w uczestników wcielają się duchy kolonizatorów
(General, Captain of the Red Sea, Madame Loktoro, Lieutenant Malia, Madame Salma itd.).
To ‘skojarzenie montażowe’ stało się ważnym odniesieniem dla kolejnych interpretacji. Ono
także (wraz z kilkoma innymi) stało się istotną przesłanką, by nazwać film i ‘metodę Roucha’
surrealizmem etnograficznym (zob. m.in. DeBouzek 1992).
8
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Anna Grimshaw zwróciła uwagę na aspekt czasu w tym filmie, który jest
zbudowany z trzech części jak klasyczny obrzęd przejścia. Zaczyna się i kończy
w mieście — w Akrze, nazwanej Czarnym Babilonem, z uwagi na to, że przybywają tam w poszukiwaniu pracy przedstawiciele wielu sąsiednich krajów9,
a jego środkowa część (margines) w ustronnym miejscu — zagrodzie Mountyeby. Ale w tak pojętej strukturze czasowej — ciekawej i ważnej — na drugi plan
schodzi inna kwestia, a mianowicie to, że tym zabiegiem filmowiec p o d k r e ś l a
jedność płaszczyzny czasowej, j e d n o c z e s n o ś ć t e g o, c o d z i e j e s i ę w m i e ś c i e i w u s t r o n n y m m i e j s c u. Rouch wykorzystuje tu również ‘surrealne’
zderzenia czasoprzestrzeni (zob. DeBouzek 1992, Henley 2009). W pierwszej
i trzeciej części pojawiają się krótkie montażowe wstawki z czasoprzestrzeni
obrzędu. Owa ‘synchroniczność’, czy też paralelność czasoprzestrzeni pozwala
mniemać, że zarzut egzotyzacji jest niesłuszny. Egzotyzacja zakłada położenie
nacisku na różnicę (my — oni), podkreślenie odmienności przestrzeni i czasu.
Te same osoby, które poznajemy w różnych stanach, w różnych miejscach nie
dają podstawy, by potraktować je jako ‘tylko’ inne czy ‘pierwotne’. Pokazane
miasto zaś, nawet jeśli rządzi się nieco innymi od naszych standardami, pozostaje miastem. A zatem już ten wczesny film Roucha można uznać za ważny przykład antropologii, unikającej allochronizmu, o który Johannes Fabian oskarżał
mocno naszą dziedzinę (Fabian 1983).10
Grimshaw (2004b), co ciekawe, broni Roucha i zarzuca z kolei Afrykanom
(obecnym w czasie wspomnianego pokazu w Musée de l’Homme) odcinanie
się od własnych korzeni.11 Ale Grimshaw nie dostrzega z kolej, że być może
odpowiedź Afrykanów wiąże się przede wszystkim z kwestią, która została dosadnie zwerbalizowana w przywołanej już wypowiedzi Ousmane’a Sembène’a

Rouch mówi o 50000–100000 młodych chłopców migrujących każdego roku do Ghany, z czego
około 30% miało uczestniczyć w ruchu hauków (Marshall i Adams 2003, 190).
10
Współczesność i równoczesność (coevalness) jeszcze silniej uwidacznia się w innych filmach
Roucha, szczególnie w niektórych etnofikcjach, ale nie tylko. Sztandarowym przykładem mogłoby
być Petit à petit (f1971), gdzie dwóch Afrykanów bada m.in. życie ‘osobliwego plemienia’ Paryżan.
(Warto pamiętać, że film ten o kilka lat wyprzedza Widma wolności Luisa Buñuela.) Część
tych badań to jawna parodia wczesnych wysiłków antropologii antropometrycznej. Nacisk na
współczesność wydaje się dziś silny, pisze o nim np. James Clifford m.in. w odniesieniu do wystaw
(2000; ale także np. Kuligowski 2007 czy Rabinow 2008 i 2010 [por. nowy wstęp]).
11
Oczywiście Grimsham ukazuje złożoność tego zjawiska: „Krytyka Roucha wikła również
czarnych intelektualistów, którzy tak żarliwie potępili film w trakcie pierwszej projekcji. Ich
odpowiedź można rozumieć jako odpowiedź na wyzwanie rzucone przez Roucha ich ambicjom
politycznym, na równi z odrzuceniem obrazów, które postrzegali jako reprezentację dzikiej i irracjonalnej afrykańskiej psyche. W Les Maîtres fous Rouch kwestionuje proste zrównanie wyzwolenia i postępu, nowoczesności i racjonalności — tego, co w napisach otwierających film nazwa
się «cywilizacją techniczną». Sekwencja opętania, [dzięki odwróceniu i] satyrze z hierarchii politycznej, może być rozumiana jako symbol fundamentalnej irracjonalności struktur rządowych, tak
kolonialnych jak i postkolonialnych.” (Gimshaw 2004b, 51)
9
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— patrzenia na czarnych jak na insekty (brw)12 — a także z bardzo mocnym
protestem przeciwko pewnej formie wizualizmu, rozumianego j a k o s p e k t a k l
(część filmów etnograficznych, nawet jeśli nie takie były intencje ich twórców,
t a k w ł a ś n i e m o ż n a o d c z y t y w a ć).13 Henley podkreśla, że na ostateczny
kształt filmu duży wpływ miała montażystka Suzanne Baron. Poszukiwanie pełnej eksplicytności zakłada też możliwość całkowitej racjonalizacji omawianych
kwestii. Warto pamiętać, że owa pierwsza wersja (pokaz w Muzeum Człowieka)
była komentowana na żywo (nie miała więc zapewne różnych neutralizujących
aspektów, które wprowadza późniejszy ‘wielopoziomowy’ komentarz Roucha).14
W nowej interpretacji15 filmu Paul Henley (2009, rozdz. VII) kwestionuje
(czy też może mówiąc łagodniej: neutralizuje) jedną z dominujących ścieżek interpretacyjnych, którą można wywieść z Rouchowskiego komentarza do filmu.
Henley nie zaprzecza wcześniejszej interpretacji. Powiada tylko (i uzasadnia to
m.in. badaniami porównawczymi), że pojawienie się postaci białego–obcego nie
łączy się jedynie z sytuacją kolonialną, że sam obrzęd daje się zinterpretować
w odniesieniu do wymiaru religijnego, a istnienie ‘figury kultury białych’, ich
samych i ich duchów można uzasadnić raczej odniesieniem do obcości religijnej,
której biali i ich kultura stają się fakultatywnym reprezentantem. Rozumowanie
Henleya może być słuszne (w sensie znaczenia dodanego — ten obrzęd nie jest
farsą polityczną, nie jest to też Pomarańczowa Alternatywa), niemniej jego rozważania można również odczytać jako osobliwą obronę brytyjskiej raison d’État,
a nie tylko badawcze poszukiwanie nowej ścieżki rozumienia. Jestem daleki od
tego, aby argumenty Henleya uznać za mało istotne. Brak miejsca uniemożliwia
też zaprezentowanie ich w całej rozciągłości — niemniej mają one, moim zdaniem, także pewne słabsze punkty. Oto niektóre z nich.
Henley korzysta ze strategii wywodu logicznego — „trudno zrozumieć”, powiada, że obrzędy te funkcjonują mimo odejścia białych i ustania „relacji koloStosunek samych Afrykanów do tego zjawiska nie jest jednoznaczny. ‘Mini okrągły stół’ na ten
temat wśród afrykańskich intelektualistów można zobaczyć w filmie Bregsteina. W odpowiedzi na
stwierdzenie Djingarei Maïgi, że chciałby robić filmy na temat w s p ó ł c z e s n o ś c i, Diouldé Laya
(badacz tradycji oralnej) powiada: „Oczywiście, Djingarei, ale przepraszam, nie taka jest rola
kina afrykańskiego. Gdy na przykład przenosisz na ekran takie zjawisko… jak tańce opętania…
Afrykanie wznoszą do góry ręce i mówią: Ale my mamy też inne rzeczy, chcemy innych rzeczy.
Jakby tańce te nie były już od 1977 roku [data kręcenia filmu — dop. SS] częścią rzeczywistości
afrykańskiej! Nawet jeśli jest tak, że nie jest to rzeczywistość, która zajmuje ludzi najbardziej…
jest to nadal część społeczeństwa afrykańskiego!” (Bregstein f1986)
13
Mam tu na myśli kwestie, które pojawiają się silnie w odniesieniu do zachodniej idei poznania
i wiedzy, a które można traktować jako pokrewne względem foucaultowskiej idei panoptykonu
czy voyeryzmu (por. Foucault 1998; Mitchell 2001, a także rozdział o wizualności).
14
Komentarz Roucha próbuje w jednogłosowej narracji połączyć opis zjawiska i jego interpretację, obejmując także tłumaczenia niektórych kwestii wypowiadanych w językach krajowych —
staje się dzięki temu w szczególny sposób wielogłosowy (DeBouzek 1992).
15
Warto nadmienić, że esej ten w swojej pierwszej wersji w 2004 roku został nagrodzony Curl
Essay Prize przez Royal Anthropological Institute.
12
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nialnej” (gdy wiemy, że może istnieć ‘antysemityzm bez Żydów’, nie jest to aż
tak trudne; por. też dalej). Opiera się w swoim wywodzie przede wszystkim na
badaniach Jean–Pierre’a Oliviera de Sardana (opublikowanych w 1993), który
odrzuca rozwijaną m.in. przez Paula Stollera (1984; 1992; 1997) interpretację,
zgodnie z którą kult ten jest formą antykolonialnego oporu przeciw strukturom
władzy. Henley przytacza argument Oliviera de Sardana, że w żadnym z setek
wywiadów z Songhay–Zerma nie pojawia się explicite odwołanie do kwestii politycznych w odniesieniu do tego obrzędu. Zauważa, nadal za nim, że sam pomysł, iż można sobie wybierać duchy, w które się wciela, jest absurdalny; według
hauków — to duchy wybierają medium (ale chyba nikt z autorów, do których
odnosi się ta polemika nie utrzymywał, że obrzędy te są intencjonalną parodią,
ani nawet ‘bachtinowskim karnawałem’, choć odniesienia do Bachtina można
znaleźć w literaturze przedmiotu). W swojej polemice Henley przeciwstawia
też figurę Roucha–Autora (tekstów) — Rouchowi–Filmowcowi. Warto jednak
przypomnieć, że opublikowana później praca doktorska Roucha powstała pod
kierunkiem Griaule’a: a jak twierdził sam Rouch, to właśnie sugestia, że obrzęd hauków jest kontr–hegemoniczną grą, parodią kultury białego człowieka,
miała wzbudzić wściekłość Griaule’a16 (Henley 2009, 104). Kiedy zaś Henley
zastanawia się nad słynnym cięciem montażowym — które zestawia rozbijanie
jaj (według Henleya są one po prostu powiązane z symboliką płodnościową) ze
zdjęciami gubernatora w paradnym stroju z ‘pióropuszem’ — i pisze, że poza
głosem komentarza w filmie brak jakichkolwiek wskazówek interpretacyjnych
wyjaśniających tego typu wybory, to można twierdzić, że opowiada się silnie za
kinem obserwacyjnym i przeciw ‘nadużyciom’ montażowym kina Rouchowskiego (jest oczywiste, że dzięki temu zestawieniu Rouch b u d u j e w ł a s n ą interpretację obrzędu).
To właśnie zasugerowana przez Roucha interpretacja miała przyczynić się do
wprowadzenia zakazu wyświetlania filmu w Wielkiej Brytanii. Przewodniczący
Board of Film Censors na pytanie Roucha, dlaczego film został ocenzurowany,
miał odpowiedzieć: „Spróbuj rozbić jajko na głowie Królowej Angielskiej, a zobaczysz co ci się stanie” (cyt. za: Henley 2009, 443, przyp. 15). Jeśli dystansuję
się do pewnego stopnia wobec interpretacji Henleya, to właśnie z uwagi na to
szczególne wyczulenie na ‘obronę brytyjskości’17… i fakt, że interpretacja HenPotwierdza to też opinia Marca Piaulta, którą podzielił się z Henleyem. Sugerował on, że
Griaule mógł być wstrząśnięty faktem, że film podważał jego długoletnie badania, które dowodziły estetycznego i intelektualnego wyrafinowania kultur afrykańskich (Henley 2009, 443, p. 9).
I jeśli ta opinia jest słuszna, to można by mówić, że mamy do czynienia z jednym z wczesnych
przypadków, gdzie antropologia wizualna zadziałała subwersywnie wobec autorytetu głównego
nurtu antropologii pisanej.
17
Kiedy Henley wyprowadza ciekawy wątek powiązań hauków z islamem — łącząc pojawiające
się często dookreślenia „of Malia” z innym „from the Red Sea”, a to z kolei ze świętym miastem
Islamu, Mekką — to oznajmia triumfalnie: „można zatem konkluzywnie stwierdzić, skąd osta16
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leya wtórnie ‘zamyka’ i izoluje Afrykanów w ich własnym świecie, a tym samym
może sprzyjać egzotyzacji, oddaleniu i szczególnej esencjalizacji (nie muszę dodawać, że nie takie musiały być intencje samego Henleya).
Michael Taussig w głośnej książce Mimesis and Alterity (w której odwołuje się
zresztą do filmu Roucha, podążając w interpretacji za Stollerem) zwraca uwagę
na od dawna silną, choć czasem ukrytą, obecność białych i ich ‘dóbr’ w (dawnym) Trzecim Świecie. Zauważa, że z uwagi na tę długotrwałą obecność, trudno
już dziś mówić o klarownej relacji między tymi światami, jako esencjonalnie odrębnymi bytami: „podobnie jak sam Zachód przestał mieć stabilną tożsamość,
na tle której mimetyczne wariacje (mimetic alters) mogą być z dużą dozą pewności zrozumiane, tak samo owe wariacje mają silną skłonność, (…) by unikać
utrwalenia.” (Taussig 1993, 236) Taussig uważa, że ‘kultury’ białych i czarnych
od dawna interferowały ze sobą na wielu poziomach i że próby esencjalizacji
i poszukiwania czystości są pomysłem chybionym.
Kryzys, który przynajmniej częściowo wywołała dotkliwa krytyka Les Maîtres
fous, sprawił, że Rouch zaczął traktować film jako płaszczyznę pozwalającą na
inny, nowy status wypowiedzi. Utrzymuje się, że Rouch nie robił filmów o życiu
codziennym (według Henleya ok. trzydziestu filmów traktuje o obrzędach opętania — 2009, 57). Niemniej za takie właśnie filmy o życiu codziennym można
uznać (oczywiście ze stosownym zastrzeżeniem) etnofikcje, poczynając od Jagu
ara (do którego pierwsze zdjęcia powstały jeszcze w czasie kręcenia Les Maîtres
fous, choć sam film — ze względów finansowych — został zmontowany dopiero
w 1967) i Moi, un Noir (f1957), po La pyramide humaine (f1961), a nawet Petit
à petit (f1971).18 Rouch wychodzi z założenia, że nie da się ‘odwzorować’ tzw. codziennego życia,19 dlatego kieruje się w stronę i m p r o w i z a c j i , jako tego środka, który pozwala zaistnieć jednostce w pełni. Nawet jeśli uznamy, że w tym zatecznie pochodzi gubernator hauków — z pewnością nie z Turnbridge Wells [stereotyp i archetyp miasta «Middle England» — dop. SS] czy też z jakiegokolwiek innego miejsca, skąd mógłby
pochodzić ów brytyjski oficer w hełmie ozdobnym piórami i salutujący wojsku Akrze.” (Henley
2009, 121) Podobnie dość dwuznacznie brzmi konkluzja–przestrzega przed zrównaniem mimesis
z parodią i satyrą, ponieważ mimesis może „być [również — dop. SS] pochodną najwyższej formy
szacunku, bowiem, jak głosi popularne powiedzenie, naśladownictwo może być najwyższą formą
uznania.” (sic!) (128). Dobre samopoczucie, jak powiedział niegdyś Clifford Geertz (chodziło
mu co prawda o kwestię bezinteresowności antropologa), jest ostatnią rzeczą, którą powinniśmy
demonstrować. Swoją drogą wywód Henleya i wskazanie na silne powiązania obrzędu z islamem,
może sugerować, że jest on kontr–grą uwikłaną w relacje z różnymi rodzajami hegemonii, czy to
politycznej czy religijnej.
18
W dwóch ostatnich przypadkach owa codzienność może budzić spore zastrzeżenia: La pyra
mide… jest śmiałym eksperymentem stawiającym problem segregacji rasowej i rasizmu. Rouch
aranżuje i obserwuje relacje rozwijające się między czarnymi i białymi w szkole.
19
Można się spierać, czy kamera ma wpływ na obrzęd. W skrajnych przypadkach — taki przykład
przywołuje Rouch — miałaby ona mieć wpływ wręcz stymulujący, np. w Tourou et Biti (f1971; por.
też Rouch 2003b, 101). Niemniej zawsze do pewnego stopnia niejasny jest jej status w filmie doDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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chowaniu kryje się pewnego rodzaju nadużycie, to jednocześnie wypada uznać,
że w improwizacji pozostawia się aktorowi całkowitą swobodę i pozwala mu na
zaistnienie z całym jego ‘autorskim ja’. Uwzględniwszy fakt, że Afrykanie sami
byli ‘współscenarzystami i współreżyserami’ części filmów, można twierdzić, że
s t a t u s a k t o r a z b l i ż a s i ę t u d o s t a t u s u a k t o r a s p o ł e c z n e g o . A ukazanie Afrykanów jako podmiotów sprawczych, pojawiło się w momencie, gdy
Afryka była jeszcze skuta okowami kolonializmu. Rouch podkreśla, że w Afryce
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych to kolonialne myślenie było zdecydowanie silniejsze niż we Francji i Europie. I w tej ‘zamkniętej’ przestrzeni Rouch tworzy płaszczyznę wyzwolenia podmiotowości, wyzwolenia Innego, kogoś,
kto dumnie będzie mógł powiedzieć: ‘ja, czarny’.20 Paradoksalnie więc, choć nie
wprost, filmy o prawdziwej rzeczywistości mogły zaistnieć dzięki o d w o ł a n i u
d o w y o b r a ź n i . Rouch odkrywa w ten sposób świat marzeń i aspiracji, prawie
nieznanych wówczas (a jak sądzę, także i później) na Zachodzie.21

Moi, un Noir
W Moi, un Noir kwestia mimesis i Zachodu, ‘sygnałów’ kultury Zachodu powraca w całej rozciągłości, choć na zdecydowanie innym poziomie. Główni bohaterowie noszą imiona postaci z innego świata: Edward G. Robinson, Eddie
Constantin, Tarzan. To ciekawe, że w dwu pierwszych przypadkach pseudonimy
były już uprzednio pseudonimami aktorów, z których każdy miał nieco hybrydyczne pochodzenie.22 Na początku filmu Rouch z dużą etnograficzną wrażliwo-

kumentalnym. Warto zauważyć, że Rouch i David MacDougall zajmują tu dość odmienne stanowiska (z których każde ma swoje racje).
20
Tytuł Moi, un Noir pojawił się już w końcowej fazie projektu. Jest to pierwszy film, w którym
Afrykanin swobodnie mówi we własnym imieniu do kamery (głosy w filmie były w istocie dograne już w studiu radiowym, ale to sprawa ówczesnej techniki). Warto podkreślić, że Rouch był
w szczególny sposób apolityczny, za co bywał oskarżany zarówno we Francji, jak i w Afryce (por.
Bregstein 1996).
21
Notabene prekursor filmu etnograficznego Félix–Louis Renault, lekarz, który przekwalifikował
się na antropologa, pół wieku wcześniej napisał (Le langage par gestes, 1898): „Wszyscy dzicy
o d w o ł u j ą s i ę d o g e s t ó w, b y s i ę w y r a z i ć; ich j ę z y k j e s t b o w i e m t a k u b o g i, ż e n i e
p o z w a l a n a i c h z r o z u m i e n i e” (cyt. za: Rony 1996, 48).
22
W obu przypadkach są to już postaci uwikłane w kwestie tożsamości: Edward G. Robinson
(Emanuel Goldenberg, stąd G.) był aktorem amerykańskim, pochodzenia żydowskiego, który
urodził się w Rumunii, zaś Eddie Constantin (Edward Constantinowsky) — aktorem i piosenkarzem francuskim, pochodzenia rosyjskiego urodzonym w USA. To zapewne nie przypadek,
że wybrane zostały postaci o tak zawikłanym i hybrydycznym pochodzeniu. Mimesis i zmiana
pojawiają się w tym filmie na różnych planach. We wstępie do filmu Rouch oznajmia, że owi
młodzi Afrykanie, zawieszeni pomiędzy tradycją a modernizacją, idealizują gwiazdy boksu i kina.
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ścią kontekstualizuje miejsce akcji zestawiając znaki–odsyłacze (ukazane też dalej w filmie). Wśród znaków–napisów pojawiają się m.in. „Donnerie Chicago”,
„Ville de Paris”, „Pigalle”, „Holly Wood Salon de Coiffure.” Kilkakrotnie powtarzają się też ujęcia (zdecydowanie intencjonalne) numerowanych ulic i alej
(Rue i Avenue) (jak to ma miejsce np. w Nowym Jorku i innych miastach amerykańskich). Pojawia się bar „L’Esperance”.23 Komentując zaś wypadek samochodowy, jaki wydarzył się na ulicy, Robinson (Oumarou Ganda) mówi: „byliśmy
jak Amerykanie, samochód służył nam przez dwa miesiące.” Samo Treichville
zostaje też przyrównane do Chicago.
Film kręcony był bez synchronicznego dźwięku. Ścieżkę dźwiękową buduje strukturujący komentarz Roucha, ale przede wszystkim improwizowane
narracje Gandy i innych uczestników filmu. To osobliwa sytuacja, która sprawia, że ‘ja’ ulega rozdwojeniu i staje się wtórnie refleksyjne. Można by to nazwać szczególnym rodzajem mowy pozornie zależnej, a idąc tropem Gillesa
Deleuze’a uznać nawet, że mamy do czynienia z widzeniem pozornie zależnym
(Deleuze 2008, 404).
W tym filmie Rouch wyraźnie opowiada się po stronie afrykańskiej współczesności. Taka była też idea filmu powstałego z inicjatywy głównego bohatera, Oumarou Gandy, którego Rouch poprosił wcześniej o komentarz na temat
zdjęć do Jaguara. To wówczas miał on zaproponować zrobienie filmu na temat
prawdziwego pracownika–migranta, takiego, jak on sam. „Film był całkowitą improwizacją — twierdzi Ganda. — Mogę powiedzieć, że byłem w mniejszym czy
większym stopniu współreżyserem filmu od samego początku… ponieważ podsuwałem Rouchowi pomysły… a jednocześnie w nim grałem.” (Bregstein f1986)
W tej wypowiedzi (film kręcony był w 1977 roku) nie czuć jeszcze dystansu wobec wspólnego filmu, choć Ganda, który sam stał się reżyserem, z czasem nabrał
do niego rezerwy (por. Ungara 2007; Ganda zmarł przedwcześnie w 1981 roku).
Wraz z Jaguarem, Moi, un Noir i kolejnymi filmami Rouch zaczyna w praktyce
rozwijać wariant antropologii, który nazwie a n t r o p o l o g i ą w s p ó ł t w o r z o n ą , l’antropologie partagée2 4 (to druga połowa lat pięćdziesiątych!). Nawet jeśli

Nie jest dla mnie jasne, czy Rouch mógł mieć wpływ na to ‘zamieszanie’ z imionami; Oumarou
Ganda twierdzi, że przybrał to imię z uwagi na to, że przyjaciele uznali, że jest podobny do gwiazdora, co jak dowcipnie skomentował Henley „is not immediately obvious” (2009, 85).
23
Bar (zwany Nadzieją), w którym Robinson przeżywa początki deziluzji ‘snu o potędze’:
kobiety dostępne są niedostępne z uwagi na brak pieniędzy. W kolejnym, Au Desert, Dorothy
Lamour (zgodnie ze swoim przydomkiem) odchodzi, by spędzić noc z Włochem, który pojawia
się w barze. Tak kończy się marzenie zawarte w słowach: „Dorothy Lamour będzie moją żoną,
a ja zostanę aktorem jak Marlon Brando. Będzie na mnie czekać w drzwiach, ponieważ to będzie
mój dom i będę panem w tym domu…”. Wizyty w kolejnych barach wiodą tylko ku zamroczeniu
alkoholowemu.
24
W różnych miejscach tłumaczyłem ten termin rozmaicie: antropologią podzielaną, dzieloną,
wspólną, być może jednak termin ‘antropologia współtworzona’ jest najzręczniejszy.
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uznamy późne wyznanie Demouré Ziki za nieco przesadzone, to i tak wydaje
się, że pomysły na kreowanie warunków dla rozwoju podmiotowości i sprawczości bohaterów sięgają tu daleko.
[Rouch] Daje nam możliwość wyboru, jak mamy zrobić nasze filmy. Nie mówi:
„Zrób to i to” (…) jak w filmach innych ludzi. Daje nam czas do namysłu i wspólnego omówienia tego, jak zrobić film, który zainteresuje ludzi i sprawi, że będą
się śmiać. To d o n a s n a l e ż y z n a l e z i e n i e p o m y s ł u. — Proponujemy:
„Proszę pana, zróbmy ten film”. A Rouch odpowiada: „Ale jak?”. Spotykamy się
w hotelu Damsi, żeby zjeść i porozmawiać. Dyskutujemy, co trzeba zrobić, gdzie
pójść i z kim się zobaczyć. To nasza decyzja. A Rouch po prostu słucha. Nigdy
nic nie mówi. Dochodzimy do wzajemnego porozumienia i zaczynamy. Mówimy: „Proszę pana, proszę wziąć kamerę!” I zaczynamy film. (Madsen i Jørgensen
f2007)

Powróćmy jednak do kwestii mimesis. Manthia Diawara25, który z dużym
uznaniem, choć, warto podkreślić, niebezkrytycznie odnosi się do Roucha,
w czasie nowojorskiej retrospektywy etnofikcji Roucha (w roku 2000) poruszył
problem kolonialnej i postkolonialnej relacji Zachodu i Afryki. Diawara zauważa, że w Moi, un Noir Rouch opowiedział historię odmienną od oficjalnych wersji modernizmu afrykańskiego związanego ze zmianami zachodzącymi w owym
czasie w związku z ruchami wyzwoleńczymi (Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie
dzieje się Moi, un Noir uzyskało niepodległość w 1960 roku), jak i przemianami
religijnymi (wpływ islamu). Rouchowi i Gandzie udało się też znakomicie oddać
klimat miejsca i czasu, zaś złożone uczucia — w tym również zawiści, zazdrości,
nienawiści i urazy, które odgrywa Robinson — pozwoliły Diawarze identyfikować się z bohaterem, którego stworzył Ganda. Opowiada też o zafascynowaniu Ameryką i i m i t o w a n i u Ameryki (w jego przypadku via Francja). Jest to
jednocześnie czas narodzin nowej Afryki, „miejsce narodzin Afryki, która m a
d o p i e r o s t a ć s i ę A f r y k ą ” (porównaj motto). Sam Ganda miał później
zostać jednym z pierwszych reżyserów afrykańskich, jednym z pierwszych nowoczesnych (modern), jak powie Diawara. W tym opowiadaniu pojawia się silny
wątek związany z kwestią mimesis:
To, co wydaje mi się interesujące w odniesieniu do stylu, to fakt, że mieliśmy
do czynienia z naśladownictwem (copying) na wielu poziomach. Jean naśladował
młodzież, która naśladowała amerykańskie kino klasy B, a wszystko to uległo
nagle p r z e t w o r z e n i u w o r y g i n a l n y s t y l. To z tym mamy do czynienia
w przypadku blaxploitation Tarantino czy innych filmowców. Znaleźliśmy się już
naprawdę p o z a a n t r o p o l o g i ą. Jesteśmy w obszarze sztucznie stworzonym
(in artifice), gdzie również ja sam się znajduję, i co uwielbiam. (Berthe 2001)
Teoretyk kultury, badacz i filmowiec, autor m.in. ciekawego dokumentu Rouch in Reverse
(1995). Urodził się w Bamako (Mali), szkołę kończył we Francji, zaś doktorat zrobił w USA; obecnie pracuje na New York University.
25
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To naśladowanie w istocie nie jest zatem wcale wierną imitacją, lecz t w o r z e n i e m i wiąże się z narodzinami nowej jakości. Na pytanie z sali, czy Afrykanie naśladowali samych Afrykanów, pada również ciekawa odpowiedź, w której
znowu przejawia się ‘festiwal imitacji’, niemniej imitacji twórczych.
W latach sześćdziesiątych (…) młodzi Afrykanie naśladowali Jamesa Browna,
który sądził, że naśladuje tradycyjny afrykański szamanizm. Czerwona czapka Jamesa Browna, sposób w jaki oddychał; nie mówił wiele, jednak poddawał wszystkich egzorcyzmowi — i to następnie wracało do Afryki, gdzie było naśladowane
przez afrykańską młodzież; jeszcze później pojawili się zaś tacy ludzie jak Salif
Keita, który ponownie wyruszał z tym w świat. Dla mnie i m i t a c j a j e s t s ł o w e m p o z y t y w n y m . Na swój sposób kocham alienację. To wszystko zatacza
krąg, a potem kolejny. Nie jest tak, żebym odbierał wszystko Afryce i twierdził,
że nie odgrywa ona żadnej roli w tym procesie. Ale g d y b y n i e a l i e n a c j a n i e
s i e d z i a ł b y m w t e j s a l i p e ł n e j b i a ł y c h l u d z i.” (Berthe 2000)

Odróżnianie i mimikra
Diawara dystansuje się wobec antropologii. Niemniej, jak sądzę, chodzi tu
przede wszystkim o rezerwę do tradycyjnej wersji antropologii, lgnącej często,
jak to ujął, do pewnych nostalgicznych obrazków Afryki. Diawarę i Roucha
w Moi, un Noir interesuje Afryka in statu nascendi, choć owe narodziny nie są
wcale stanem zero, czystą tablicą. (Silny wątek krytyczny wobec Roucha pojawia
się w filmie Diawary Rouch in Reverse [f1995] — warto jednak pamiętać, że to
zawsze również problem perspektywy).
Kwestię naśladownictwa ciekawie podejmuje również Homi Bhabha, m.in.
w odniesieniu do twórczości Frantza Fanona. Zauważa, cytując psychoanalityczkę Annie Reich, że naśladownictwo różni się od identyfikacji. Z imitacją mamy
do czynienia, gdy dziecko „trzyma gazetę tak jak ojciec”, z identyfikacją, kiedy
uczy się czytać. Pozostawmy na boku sprawę tego, czy jest to najlepszy przykład
w tak ‘wra(dra)żliwej kwestii’. Samo rozróżnienie jednak ma znaczący potencjał interpretacyjny. Wydaje się bowiem, że z pewnego punktu widzenia naśladownictwo jest strategią bezpieczniejszą. „Stań się Białym, albo przepadnij” —
komentuje Bhabha tę strategię, ale zauważa też, że tym samym „kolonizator
sam pogrąża się w dwuznacznej paranoicznej identyfikacji, oscylując między
fantazjami megalomanii i prześladowania.” (Bhabha 2010, 52) Jeśli strategia
naśladowania wydaje się bezpieczniejsza, to dlatego, że pozostawia ona większy
potencjał dla subwersji, gry w obrębie identyfikacji i różnicy. Strategia subwersji
miałaby się rodzić z napięć psychicznych i politycznych. Odwołując się do tytułu
jednej z książek Fanona, Bhabha pisze:
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W niepewności tej czai się czarny człowiek w białej masce, a taka dwuznaczna
identyfikacja — czarna skóra, białe maski — umożliwia, moim zdaniem, przemianę tragizmu zamętu kulturowego w strategię subwersji politycznej. (…) Zajmując
dwa — a w przypadku Fanona i trzy — miejsca jednocześnie, zdepersonalizowany i rozproszony podmiot kolonialny może stać się nieobliczalnym przedmiotem,
który dosłownie t r u d n o u m i e j s c o w i ć. (Bhabha 2010, 53)

Subwersja jest groźna nie tylko z powodu trudności w jednoznacznym ulokowaniu ‘czarnego’ — zagraża ona samej idei ‘białości’. Rouch powiada, że kiedy
wyjeżdżał do Afryki (która była wówczas jeszcze bardziej rasistowska niż Francja, przestrzegano go, by „nie sczerniał” (don’t niggerize yourself; Rouch 2003c,
104). Te powtarzające się wezwania, by nie stać się tubylcem (go native), mają
swój odpowiednik również w dbałości o czystość naszej dziedziny.26 Lęk przed
parodią, o którą podejrzewano czarnych w Les Maîtres fous, ale też w ogóle w obrzędach hauków27, można uznać nie tyle (nie tylko) za lęk przed obrazą Korony/
Królowej, ile właśnie jako obawę przed r o z m y c i e m k a t e g o r i i, które w życiu
społecznym (jak i nauce) bywają święte.28 Montażowy chwyt Roucha zestawienia
rozbijania jajek na głowie posągu gubernatora z filmowym ujęciem ceremonii
jest metaforą takiego skalania. Cytowana wcześniej reakcja cenzora brytyjskiego nie musi budzić zdziwienia. Bhabha (2010, 84) zauważa, że w Anglii dominowała tendencja do zdecydowanego odcinania się od jakiegokolwiek wpływu
kolonii na własną cywilizację i kulturę. Przybierała ona formę, którą Gayatri
Chakravorty Spivak ujęła terminem othering (‘odróżnianie’, wyobcowywanie),
rozumianym jako „proces — jak piszą Ashcroft, Griffiths i Tiffin — dzięki któremu imperium może zdefiniować siebie na tle skolonizowanych, wykluczonych
i zmarginalizowanych. (…) Przedsięwzięcia tworzenia wroga (…), które pozwalało imperium zdefiniować siebie dzięki geograficznie i rasowo innym” (2000,
171, 173). Zafascynowanie europejskością i Zachodem przejawiające się m.in.
w postaci europejskich strojów i elementów życia społecznego Godfrey Wilson śledził już na przełomie lat czterdziestych w Północnej Rodezji (Zambia).
„Głównym punktem odniesienia życia społecznego stały się kluby taneczne,
w których pary konkurowały w salach balowych, tańcząc w strojach wieczoro26
Myślę tu o zabiegach Bronisława Malinowskiego, by stworzyć wzór naukowca–badacza terenowego, postać jasno odseparowaną od różnych ‘mediujących wpływów’; owe zabiegi Clifford
zidentyfikował, jako silnie retoryczne (Clifford 2000, 2004a). Pytanie, czy sama idea kultury, jako
odizolowanej wyspy, którą obejmuje w czasowe (przynajmniej) posiadanie antropolog nie jest też
tego pochodną.
27
Pierwsze wystąpienia sekty hauków, które Rouch (komentarz w filmie) umiejscawia około roku
1925–27, wiązały się z aresztowaniami członków ruchu… (por. też Marshall i Adams 2003, 190;
Stoller 1992, 145 i n.). Notabene Henley przytacza jeden przykład jawnie politycznego wystąpienia, które miało miejsce w strefie francuskiej (Henley 2009).
28
W rzeczy samej można też uznać, że Rouch przynajmniej symbolicznie przechodzi ‘na stronę’
Afrykanów (por. Sikora 2011c).
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wych często nawet przed europejską komisją sędziowską (European judges).”
(cyt. za: Ferguson 2002, 552) Można więc chyba mniemać, że dochodziło tu do
ciekawej gry między dwiema strategiami: othering (podejście brytyjskie, i szerzej
zachodnie) i mimikra (podejście afrykańskie).
James Ferguson w tekście o znaczącym tytule Mimicry and Membership (Mimikra i członkostwo) zgadza się w zasadzie z główną interpretacją mówiącą,
że mamy do czynienia z parodią i przywłaszczeniem, ale jednocześnie protestuje przeciw nazbyt prostolinijnie pojmowanemu naśladownictwu, i powiada,
że w takiej interpretacji nie mieszczą się pewne ważne fenomeny i wydarzenia.
Swój tekst Ferguson zaczyna od zacytowania listu znalezionego przy dwóch
chłopcach, którym nie powiodła się ucieczka do innego (lepszego) świata. Znaleziono ich martwych pod pokładem samolotu lecącego z Gwinei do Brukseli
w 1998. Mieli 14 i 15 lat. List napisany w „koturnowym i wyszukanym francuskim” skierowany był do członków lepszego świata i zaczynał się od adresu:
Excellences, Messieurs les membres et responsables d’Europe. A jedno z końcowych zdań brzmiało: „Naszym największym pragnieniem jest zatem, by studiować i prosimy, żebyście nam w tym pomogli, byśmy mogli stać się w Afryce takimi jak wy.” (cyt. za: Ferguson 2002, 552) Owo sformułowanie „stać się takimi
jak wy” staje się ważnym leitmotivem artykułu Fergusona. Cytowany list ma formę apelu i prośby. Ferguson sięga także po inny, napisany przez anonimowego
dziennikarza z Zimbabwe i skierowany do Amerykanów. Ten również apeluje
o zrównanie światów, lecz ma formę żądania. Ferguson stawia ważne pytanie,
jak radzić sobie z ‘obiektem inności’, który odmawia bycia inn y m i który celowo niweczy własną oryginalność? Ale tym samym stawia jasno
kwestię współczesności, z którą antropolodzy długo już się oswajają, i z którą nie
do końca są sobie w stanie poradzić.29
Tragiczny kontekst (śmierć), w jakim pojawia się list chłopców, uniemożliwia odczytywanie go jedynie w kategoriach mimetycznej gry. Ferguson porusza ważny wątek — kontekst realizmu społeczno–polityczno–ekonomicznego.30 Przejście na taką płaszczyznę rozważań znosi, a przynajmniej zawiesza

Por. np. ciekawy film Gugara Andrzeja Dybczaka i Jacka Nagłowskiego (f2008). Przenoszą oni
‘sfolkloryzowaną przeszłość’ w teraźniejszość telewizji i marzeń sennych. To bardzo interesujący
zabieg, choć z punktu widzenia eksplicytności etnologicznej szkoda, że autorzy nie spróbowali
(w tym pierwszym przypadku — telewizji) znaleźć jakiejś formy ‘oznakowania’ tego zabiegu ‘fikcjonalizacji dodanej’ (por. Dudek i Sikora 2009 i Sikora 2009b), co udało się zrobić np. Leonardowi
Retelowi Helmrichowi w Promised Paradise (por. Sikora 2010b).
30
„Młodzi ludzie, którzy zmarli w samolocie mieli całkiem sprecyzowane wymagania: edukacja,
opieka medyczna, żywność, prawa dziecka. Chcieli, by Europejczycy pomogli im «stać się takimi
samymi jak wy dziś». Podobnie jak w czasach Wilsona nie jest to ani szyderczą parodią, ani też
żałosnym kolonialnym naśladownictwem (pathetically colonized aping), lecz nie dającym spokoju
żądaniem równych praw do członkostwa w spektakularnie nierównym globalnym społeczeństwie.”
(Ferguson 2002, 564–565)
29
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kwestię symboliczności gry z własną i cudzą tożsamością i podmiotowością; zawiesza kontekst inności i obcości, który można (i należy) zawieszać (i niwelować) w warstwie politycznej, społecznej i ekonomicznej, ale zapewne nie symbolicznej i (właśnie) tożsamościowej.
Pojęcie alegorii łączy się z mówieniem tego samego inaczej. W przypadku
m i m i k r y mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Polega ona na mówieniu
‘tak samo’, choć znaczenie tego jest inne (‘tak samo’ niekoniecznie znaczy ‘to
samo’). Jedno z rozwiązań, które pojawia się na tej drodze, można by nazwać
ironią. Ironia zakłada jednak doskonałe, a przynajmniej dobre opanowanie kodów i konwencji samego języka. To pozostaje zaś zawsze kwestią czasu.
W pierwszej części Moi, un Noir Edward G. Robinson wprowadza nas w rzeczywistość Treichville (część Abidżanu) — taki też (Treichville) miał być pierwotny tytuł filmu. W tej szczególnej mowie pozornie zależnej, którą można
czasem traktować jako monolog wewnętrzny, często pojawia się odwołanie do
pieniędzy (w ‘zachodnim’ rozumieniu, jako substytutu bezpieczeństwa i potencji). Bohater wymienia to, co ma, i co chciałby mieć: chciałby być championem
boksu, mieć dużo pieniędzy, dom, samochód, żonę. Te marzenia legły w gruzach
w zderzeniu z realiami. Włoch, z którym odpływa Dorothy Lamour i poranny
‘pojedynek’ między obu panami, rozwiewa ostatecznie nadzieje.31 Lecz jednocześnie wiedzie do kolejnej sceny, ciekawej i przejmującej. Robinson opowiada
i pokazuje przyjacielowi, jak walczył w Indochinach i zabijał Wietnamczyków —
ta osobliwa inkorporacja ideologicznych celów białych może być wymowna…
Czy scena ta była w jakiś sposób zasugerowana przez Roucha?

Kwestia współczesności — antropologia współtworzona
Niektóre ze strategii relacji z białymi uwidoczniają się wyraźnie w filmach francuskiego antropologa. Mają one również wymiar retoryczny. Bregstein zauważa, że po odzyskaniu przez państwa afrykańskie niepodległości Rouch wycofał
się z innowacyjnych i często rewolucyjnych filmów, by zająć się filmowaniem
„tradycji afrykańskich” (Bregstein 1996). Nawet, jeśli by uznać to twierdzenie
za słuszne, to na pewno nie wiąże się to z wąsko pojętą tradycją: pamiętajmy
o Petit à petit, którego akcja w znacznej części dzieje się we Francji, a także o zabawnej etnofikcji Cocorico! Monsieur Poulet (f1974). Warto zauważyć, że Rouch pozostaje im współczesny także gdy wraca do ‘tradycji afrykańskich’. Choć,
by ułatwić nam rozumienie tego, odwraca relację mimetyczną: to on naśladuje
Swoją drogą zwieńczenie historii wskazuje raczej, że nie był to scenariusz wymyślony przez samego Robinsona vel Gandę. Niemniej warto zauważyć, że nawet w tej optymistycznej dla białych
wersji (pokonanym jest Ganda), film napotkał trudności ze strony cenzury.
31
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Afrykanów. Dobrym przykładem takiego rozchwiania ‘tradycyjnej’ granicy zarysowanej przez opozycję podmiot — ‘przedmiot’ obserwacji jest słynny dziesięciominutowy film Tourou et Bitti: Les tambours d’avant (f1971). Składa się on
w zasadzie z jednego blisko dziesięciominutowego ujęcia i według streszczenia
chodziło w nim o „ukazanie najważniejszej części rytuału opętania, w trakcie
którego mężczyźni z wioski Simiri domagają się, aby duchy z pustyni ochroniły
przyszłe zbiory przed szarańczą.” Rouch, filmując, zbliża się do miejsca, gdzie
ma się odbywać obrzęd, jednocześnie komentuje w sobie właściwej manierze to,
co widać, i to, co się ma dziać. Mimo ekstatycznej muzyki, medium nie wpada
w trans. Bębniści przestają uderzać; kontynuuje jedynie muzyk, który gra na
szczególnego rodzaju lutni. Rouch, jak słyszymy w jego komentarzu, sam bliski
jest rezygnacji z filmowania. Jednak po chwili, zachęceni pracą kamery — to
nadal komentarz Roucha, który filmuje z bliska, obiektywem o krótkiej ogniskowej — muzycy podejmują grę i w końcu medium wpada w trans. W nieco
późniejszym tekście Rouch uznaje to za ważny przykład wpływu kamery na filmowanych, jak i na sam obrzęd (wywołanie transu). F i l m o w i e c i k a m e r a,
okazują się szczególnego rodzaju k a t a l i z a t o r a m i w y d a r z e ń. O ile w tym
przypadku można mówić, że obecność filmowca i kamery sprzyjają wydarzeniom, o tyle w innych przypadkach staje się on (jak i ona) nawet szczególnym
ich prowokatorem — tak się dzieje w przypadku tzw. etnofikcji. Ale jest to także przykład na to, że sam filmujący nie pozostaje obojętny wobec tego, co się
dzieje. Nie jest już postronnym obserwatorem, lecz — choć szczególnym — to
jednak uczestnikiem wydarzeń (jeśli pozostać nadal przy terminie obserwator
uczestniczący, to tylko pod warunkiem, że akcent pada zdecydowanie mocniej
na drugi człon). Ten rodzaj partycypacji Rouch nazwał ciné–transem, transem
towarzyszącym filmowaniu (Rouch 2003c, 101). To jedna ze znaczących różnic
między kinem obserwacyjnym (czy bezpośrednim) a cinéma vérité Jeana Roucha.
To co się zdecydowanie rzuca w oczy w tej progresywnej zmianie nastawienia,
to p r z e ł a m a n i e z a c h o d n i o c e n t r y c z n e j p e r s p e k t y w y p a t r z e n i a.
Pierwszym elementem było porzucenie statywu (tego z n a k u s t a b i l n e j, wykształconej w Europie p e r s p e k t y w y związanej z obserwacją — niezmienność
kryteriów obserwacji).32 Już w Les Maîtres fous, choć film ten operuje przede
wszystkim krótkimi ujęciami, zestawiane są ze sobą zdjęcia z różnych dystansów,
co sprawia wrażenie zmiany punktów widzenia, ale burzy także poczucie trwałej
przestrzeni (por. Lewis brw). Ale nie buduje też, warto dodać, stałego miejsca

W literaturze pojawia się kilka wersji: jedna mówi, że wpadł do wody, inna, że się zepsuł.
Henley zauważa, że istnieją zdjęcia ukazujące Roucha przy statywie, zrobione już po tym, jak miał
się on zepsuć (Henley 2009, 39). Paradoksalnie, choć za wszystkie wersje odpowiedzialny jest najpewniej sam Rouch, to przecież można mniemać, że zrzucając ‘odpowiedzialność’ na przypadek,
jedynie odejmuje sobie splendoru… choć oczywiście bliższy jest w tym artystycznemu duchowi
surrealizmu.
32
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dla widza.33 Te wczesne pomysły montażowe można łączyć z próbą rozchwiania
‘relacji perspektywicznej’, opartej na idei stabilnego punktu obserwacji: ‘idealna’ perspektywa renesansowa na długo zdominowała również postawę naukową
— por. rozważania Erwina Panofsky’ego Perspektywa jako „forma symboliczna”
(2010; a także T. Mitchell 2001; Sikora 2009a). (Przypominam późniejsze (!),
‘stabilizujące’ pomysły Heidera AD 1976 oraz przywoływaną już dyskusję między Mead i Batesonem). Film ten można odczytywać jako szczególną dekonstrukcję przestrzeni — już nie tylko ‘kubistyczną’ zmianę perspektyw widzenia
(por. Grimshaw 2004b; szerzej 2001a) — a nawet czasoprzestrzeni. Udoskonalenie kamer (możliwość synchronicznego nagrywania dźwięku oraz rejestrowania dłuższych ujęć; wczesne kamery pozwalały na maksymalnie 25 sekundowe
ujęcia) spowodowało zmianę akcentu: ‘kubistyczna’ wielość perspektyw przechodzi w r e l a c j ę r u c h o m e j k a m e r y i r u c h o m e g o o b i e k t u. Jednocześnie — i ten proces zaczyna się zaraz po Les Maîtres fous — kamera staje
się nie tylko obiektem rejestracji, ale często stymuluje zdarzenia. Działanie to
przyjmuje formę być może nieco wyobrażoną jak w Tourou et Bitti, ale również
rzeczywistą jak w etnofikcjach. W przypadku tych ostatnich filmów kamera staje
się poniekąd pretekstem dla performatywnych zachowań czarnych protagonistów. Do życia powołał je projekt filmowy — bez niego one by nie zaistniały. To
szczególna daleko idąca przemiana relacji antropologicznej. Sam Rouch sformułował to następująco: „Dla mnie zatem jedynym sposobem na filmowanie
jest przemieszczanie się z kamerą (to walk with the camera); rozpoczęcie w miejscu najbardziej przekonującym (effective) i improwizowanie pewnego rodzaju
baletu, który dąży do tego, by być tak żywym jak filmowani ludzie.” (Rouch
2003a, 38–39)
Rouch wielokrotnie powtarzał, że zaczął filmować rytuały, ponieważ nic bądź
niewiele z nich pojmował i uznał, że jest to najlepszy sposób, by je zrozumieć.34
W 1973 roku napisał:
Jeśli pojęcie personne — ja, osoby — jest faktycznie jednym z kluczowych czynników zaangażowanych w trans, taniec opętania, magię i czarownictwo, to wydaje się,

Film ten dotyka cieleśnie przynajmniej niektórych widzów, także moim studentom zdarzało się
miewać uczucie dyskomfortu (choć oczywiście raczej z uwagi na treść niż formę).
34
Np. w filmie Bregsteina (f1986) mówi: „…zacząłem robić filmy na temat tych rytuałów, dlatego, że nie nic z nich nie rozumiałem. Nie wiedziałem, co się dzieje. Sądziłem, że ważne jest, aby
zapisać te rzeczy, spróbować wyjaśnić to zjawisko, które jest niewyjaśnialne, [sądziłem], że zapis
dźwiękowy, zapis wizualny może pokazać to, co będziemy mogli później przeanalizować. Ale to
znaczy, że trzydzieści lat później nadal nic nie rozumiem.” To ciekawe, ponieważ w tej wypowiedzi
pobrzmiewa właśnie pozytywistyczne nastawienie. Ocieramy się też o paradoks: film z jednej strony ma skłonność by zajmować się rzeczywistością performatywną, z drugiej zaś istota rytuału —
jeśli traktować film jako ‘widowisko’ i spektakl — umyka filmowi. Istotą rytuału pozostaje wszak
(najczęściej) to, co niewidzialne (najważniejsze są nie tyle same obserwowane zachowania, lecz
to, do czego one prowadzą). (Por. Russell 1999, 226–229).
33
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że byłoby nieuczciwością, gdyby tak pozostawić sprawy, ponieważ ‘j a’ o b s e r w a t o r a, który uczestniczy (attends to) w tych wydarzeniach t a k ż e z a s ł u g u j e n a
k r y t y c z n ą u w a g ę. (Rouch 2003c, 87)

Te słowa padają na początku tekstu, próbującego doprecyzować pojęcie antropologii współtworzonej (anthropologie partagée), ale jak sądzę, tekst ten wpisuje się też w początki debaty na temat antropologii refleksyjnej. Rouch uznaje
Flaherty’ego za prekursora ‘kamery uczestniczącej’ (participating camera; por.
Rouch 2003a, 32; i 2003c, 97–99). Wraz z Dżigą Wiertowem są oni dla niego
prekursorami eksperymentowania z filmem i prawdziwym życiem. Fascynacja
Wiertowem nie jest jednak bezkrytyczna. Rouch zawsze bardzo dystansował się
przede wszystkim wobec pomysłów Wiertowa wykorzystywania u k r y t e j, n i e w i d o c z n e j k a m e r y pozwalającej chwytać życie na gorąco. Jego sposób filmowania przeradza się dość szybko z o b s e r w a c y j n e g o w u c z e s t n i c z ą c y.
Warto przytoczyć kilka uwag na temat tego szczególnego u s y t u o w a n i a filmowca, który zawsze jest integralną częścią „całościowego ruchu rzeczy, i jego
najdrobniejsze reakcje są interpretowane w ramach kontekstu szczególnego systemu myśli, który go otacza.” (2003c, 97) Co ciekawe, Rouch dystansuje się również od literalnego pojmowania prawdy w zaczerpniętym od Wiertowa terminie.
Prawda dla niego nie jest ‘czystą prawdą’, lecz partykularną prawdą zapisanego
dźwięku i obrazów, jest p r a w d ą f i l m o w ą (cinéma vérité). Dodanie dźwięku
do obrazu rozszerzyło ciné–eye (kino–oko) o ciné–ear (kino–ucho), a rozwijający się nowy audiowizualny język, wprowadzał ciné–compris (kino–rozumienie).
Rouch jest świadom, że kamera nie chwyta ‘obiektywnej prawdy’.
Na każdym etapie kina bezpośredniego pojawia się właściwe nastawienie filmowe (ciné–attitude). W przeciwieństwie do filmu fabularnego opartego na scenariuszu, filmowiec zaangażowany w kino bezpośrednie musi być w każdej chwili
gotowy, by zapisać najbardziej efektywne (efficacious) obrazy i dźwięki. Wracając
do terminologii Wiertowa, gdy robię film ‘widzę filmowo’ (ciné–vois), znam ograniczenia obiektywu i kamery; podobnie też ‘słyszę filmowo’ (ciné–entendu), znam
ograniczenia mikrofonu i magnetofonu; ‘poruszam się filmowo’ (ciné–bouge), by
odnaleźć właściwy kąt i zachować najlepszy ruch; ‘montuję film’ (ciné–monte)
w czasie kręcenia filmu, zastanawiając się nad tym, jak te obrazy pasują do siebie. Jednym słowem ‘myślę filmowo’ (ciné–pense). (Rouch 2003c, 98; zob. także
2003a, 39)

Rouch twierdzi, że ‘ja’ filmującego ulega zmianie, ale przede wszystkim utrzymuje, że zmienia się jego usytuowanie w oczach filmowanych ludzi (którzy dziś
są już przyzwyczajeni do kamery). I nawet jeśli możemy mieć nieco wątpliwości,
czy „Dla Songhay–Zarma (…) moje ‘ja’ zmienia się na oczach uczestników obrzędu w taki sam sposób, jak robi to ‘ja’ pochłoniętych transem tancerzy…” —
bo nie bardzo wiadomo, skąd on to wie — to jednak warto zastanowić się nad
retorycznym (przynajmniej) chwytem zrównania i symbolicznego odwrócenia.
‘Dziki’ jest już nie tylko przed kamerą, ale także za kamerą.
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…to ‘trans filmowania’ (ciné–transe), tego, kto filmuje ‘prawdziwy trans’ innych.
Pozostaję wierny własnemu doświadczeniu i wiem, kontrolując wizjer kamery,
[a także] z reakcji widowni, czy sekwencja filmowa jest sukcesem, czy porażką
i czy potrafiłem się uwolnić od teorii filmowych i etnograficznych, by powtórnie
odnaleźć barbarie de l’invention. (Rouch 2003c, 99–100)

Rozwijając (i zmieniając) koncepcję Kinopravdy (cinéma vérité) Wiertowa
oraz wskazując na ‘transowe’ elementy obecne w trakcie tworzenia i oglądania
filmu (kręcenie i komentarz; por. też Bregstein f1986, DeBouzek 1992, Rouch
2003c, 98–100) Rouch podkreśla relację współczesności, zaangażowanie całej
ucieleśnionej osoby (także emocji), a nie tylko umysłu, tak u twórcy (ciné–tran
se), jak i u widza.
Cinéma vérité dość powszechnie kojarzy się z Rouchem, ale warto pamiętać,
że pomysłodawcą Kroniki pewnego lata, której podtytuł brzmi „une experience
de cinéma vérité”, był Edgar Morin. To on miał też podjąć kwestię nowego rozumienia cinéma vérité w artykule dla „France Observateur” (1960 — Morin
2003, 229 i n.), choć to Rouch zaproponował, by operatorem w filmie był (sprowadzony z Kanady) Michel Brault. Wydaje się też, że niektóre pomysły Roucha
dotyczące filmowania zawdzięczają wiele prawie zapomnianej dziś koncepcji
caméra–stylo Alexandra Astruca, który w krótkim, lecz znaczącym wówczas tekście Narodziny nowej awangardy: kamera–pióro (Astruc 2002|1948), dla „Cahier
du Cinéma”, napisał:
Kino staje się środkiem wyrazu takim jak (…) inne sztuki, zwłaszcza malarstwo
i powieść. (…) nazywam ten nowy wiek kina — wiekiem Kamery–pióra. (…) kino
oderwie się (…) od tej tyranii w i d z i a l n o ś c i, obrazu dla obrazu (…) żeby stać
się sposobem wypowiedzi r ó w n i e g i ę t k i m i s u b t e l n y m, j a k j ę z y k p i s a n y. (…) sztuk[ą] otwart[ą] na wszystkie możliwości. (Astruc 2002, 62–63; por.
też w sprawie potencjalnego znaczenia Astruca dla Roucha: ten Brink 2007b)

W późnym filmie Ann McIntosh Rouch z nostalgią przyznaje się do marzenia, aby potraktować kamerę raczej jako subtelny ołówek: „zrobić film, napisać
film, tak jak można by go napisać, nie za pomocą pióra, lecz ołówka, kamery–ołówka. Oto moje marzenie, stale próbuję nad tym pracować.” (McIntosh
f2004) To marzenie tworzenia subtelnych rysunków rzeczywistości.

Kwestia relacji
Wątek współczesności można też próbować śledzić w relacjach, jakie łączą
Roucha i jego przyjaciół, towarzyszy, kompanów. To istotna kwestia, bowiem
wskazuje jasno, jak ważne jest kontekstowe czytanie, od którego dziś czasem
i antropologia odchodzi. To sprawa r e l a c j i, która bywa esencjalizowana dzięki
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nazwie–pojęciu (a tym samym właśnie dekontekstualizowana). W filmie Friends,
Fools, Family: Rouch’s Collaborators in Niger (Madsen i Jørgensen f2007) De
mouré Zika mówi, że „są oni potomkami Jeana, którzy urodzili się w tym kraju”
(Niger). Anne Mette Jørgensen słysząc stale, że Zika mówi o Rouchu per „stary
ojciec”, dopytuje się o rzeczywisty status tej relacji. W Europie, szczególnie Północnej, zauważa, między współpracownikami panuje równouprawnienie: „powinniśmy być równi i nie powinno się w tę relacje wprowadzać pieniędzy. Jak
opisałby pan relację z Rouchem? Czy byliście równi?” Demouré Zika zaprzecza
równości, nawet możliwości równości. „Rouch jest uważany za ojca, dobroczyńcę.” Jego dzieci (Ziki) nazywają go dziadkiem i tak go traktują.
Uważam, że jest on… ważniejszy od prezydenta. Nic mnie nie obchodzi żaden
prezydent. On nic dla mnie nie zrobił (…). Rouch zrobił dla mnie to, czego nie
zrobił nawet ojciec. Wykorzystał wszystkie swoje możliwości, aby pomóc mi
w osiągnięciu sukcesu. To nie łączyło się po prostu z rozdawaniem pieniędzy.
Rozdawanie pieniędzy dla nikogo nie jest przysługą. Rouch nigdy tego nie robił
[choć, warto dodać, płacił za współpracę i dzielił się tantiemami — dop. SS]. On
stworzył mi możliwości, bym mógł poradzić sobie w życiu.

Z tonu Jørgensen można wnosić, że kwestia ta budzi pewną konsternację.
Podobny temat pojawia się też we wcześniejszym filmie Rouch’s Gang (Meyknecht i inni, f1998), który został nakręcony m.in. w Holandii, gdzie — odwołuję
się tu do wypowiedzi Ziki z innego filmu — byli ‘ambasadorami’ Nigru. Kwestia
tej relacji przedstawiona jest w trakcie ukazanej w filmie konferencji. Lam Ibrahim Dia zauważa, że Rouch nie jest ani szefem, ani przyjacielem: to relacja kuzynostwa; Tallou Mouzourane traktuje Roucha raczej jak ojca, Damouré Zika
mówi, że są synami Jeana, ponieważ ich wychowywał. Sam Rouch dystansuje się
wobec tych pomysłów; akceptuje jedynie relację kuzynostwa: „instytucji, której
nie znamy… i do której w antropologii odnosimy się jako do k a t a r k t y c z n e g o
p r z y m i e r z a , r e l a c j i ż a r t o b l i w e j (joking relationship).” (Meyknecht i inni
f1998). W filmie Madsen i Jørgensen Moussa Hamidou opowiada o tej „różnoplemiennej” kompanii, że stanowi j e d n ą r o d z i n ę („We are a family now”).
Nieco odmiennie — ale sens wydaje się tu podobny — mówi Lam Ibrahim,
zauważając, że są oni kuzynostwem z Rouchem, ponieważ mogą go obrażać:
„m o ż e m y g o z n i e w a ż a ć , możemy mu wszystko powiedzieć. On zna się na
ludziach z Nigru. Oni uwielbiają żartować z innych ludzi. To dlatego właśnie
c z u j ę s i ę j e g o k u z y n e m .” (Meyknecht i inni f1998)
Wypowiedzi te jasno wskazują, jak uwikłane mogą być relacje postkolonialne. Mimo wszelkich zmian i ewidentnej bliskości Damouré Zika nie jest w stanie wydobyć się z relacji hierarchicznej. Można mniemać, że jest ona „wpisana
w ciało” (rodzina). Warto też jednak pamiętać, na co zwraca uwagę Henley, że
termin rodzina ma zdecydowanie inny zakres pojęciowy w Afryce niż na Zachodzie, a zastosowanie europejskiej kategorii do zrozumienia tej relacji może
prowadzić do symplifikacji i etnocentryzmu.
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W filmie Madsen i Jørgensen pojawia się uwaga, że joking relationship
nie uwidacznia się w samych filmach Roucha. Ale to kwestia o tyle trudna, że
Rouch, mimo czasem ewidentnej ‘autorskiej’ obecności w filmach, konsekwentnie wycofywał z nich swoją osobę (poza oczywiście Kroniką pewnego lata — to
jednak zdecydowanie odmienny film), wysuwając na pierwszy plan podmiotowość swoich aktorów wystawioną na próbę, co szczególnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych było ewenementem. Zdanie Gillesa Deleuze’a na ten
temat nie wydaje się przesadzone.
Można by wysunąć obiekcję, że Jeana Roucha z wielkim trudem można by uznać
za twórcę reprezentującego Trzeci Świat, ale nikt nie zrobił tyle, co on, by zmusić
Zachód do ucieczki, by samemu uciec, z e r w a ć z k i n e m e t n o l o g i c z n y m
i powiedzieć Moi, un Noir [Ja, Czarny] w chwili, gdy czarni grają role w amerykańskich serialach czy w paryskich eksperymentach. Akt mowy ma wielu rzeczników i krok po kroku zasiewa pierwiastki ludu przyszłości jako mowę pozornie
zależną Afryki o niej samej, o Ameryce czy Paryżu. (Deleuze 2008, 440)

Rouch nie został czarnym, dystansował się zresztą od takiej możliwości: „byłoby głupotą stać się białym czarnym” (Taylor 2003, 138). Z perspektywy czasu,
wydaje się to dobrze wybraną opcją.
Wejście w joking relationship być może można traktować jako jedną z ważnych stosowanych przez Roucha strategii budowania relacji w terenie (widoczna
jest ona w niektórych filmach o filmowcu, w których występuje).35 Inny ważny
trop odsyła nas do terminu pourquoi pas (dlaczegóżby nie?). To nazwa statku, na
którym ojciec Roucha płynął na wyprawę arktyczną. Tam zaprzyjaźnił się z kolegą, którego siostrę poślubił. Rouch powtarzał więc, że jest dzieckiem z Pourquoi
pas… Ale to powiedzonko — dlaczegóżby nie? — stało się dewizą życiową filmowca. W filmie Mosso mosso na wstępie opowiada, jak doświadczenie maja
1968 i wcześniejsze spotkanie z filozofią Dogonów doprowadziło go do przyjęcia życiowej zasady działania ‘jak gdyby’: „Działaj jak gdyby to, co mówisz, było
prawdą.” Wydarzenia ’68 były bardzo autentyczne,
niemniej dla nas były fantastyczne i realne jednocześnie. Działaliśmy ‘jak gdyby’
to była rewolucja. (…) Jedna z ostatnich demonstracji zaczęła się na Gare de
Lyon. (…) Wszyscy śpiewali The Partisant Song (…). A ja zaśpiewałem „Jesteśmy przybyłymi z daleka Afrykanami. Przybyliśmy z kolonii, by oswobodzić twój
kraj…” Wszyscy podjęli tę pieśń. (…) Zdałem sobie sprawę, że całe życie działałem zgodnie z zasadą ‘jak gdyby’. (Fieschi f1998)

***
Choć warto dodać, że Manthie Diawara wydaje się lekko zirytowany tą konwencją. Wolałby
zapewne, by Rouch potrafił krytycznie ocenić własne filmy i sposób bycia z perspektywy dyskursu
postkolonialnego. Siedemdziesięciopięcioletni antropolog temu zadaniu najwyraźniej nie potrafił
sprostać (zob. Diawara f1995).
35
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Jean Rouch zmarł na skutek wypadku samochodowego, który wydarzył się
w Nigrze w nocy 18 lutego 2004. Obrażenia nie były dotkliwe, niemniej, zapewne z uwagi na wiek i ogólne zmęczenie, organizm nie poradził sobie z szokiem. Druga żona filmowca Jocelyne postanowiła nie zabierać go Afryce. Pogrzeb z honorami odbył się w Niamey w obecności prezydentów Nigru i Francji,
i obejmował również elementy rytuału ludu Songhay. Ponad dwa lata później
tradycyjny pogrzeb wyprawili mu także Dogoni, którzy pochowali manekina
przebranego w strój Roucha (Henley 2009, 359). Wcześniej zgodnie z takim samym rytuałem pochowano Marcela Griaule’a, mentora i promotora rozprawy
doktorskiej Roucha. Filmowiec napisał wówczas „Kukła (effigy) została pochowana w niewielkiej skalnej jaskini pogrzebowej. (…) Wedle mojej wiedzy żaden
etnograf na świecie nie doczekał się takiego dobrowolnego hołdu ze strony ludu,
który badał.” (Rouch 2003c, 115)36 Tak zamknął się trwający ponad sześćdziesiąt
lat ‘epizod’ po trosze być może przypadkowego spotkania (a w zasadzie całej serii spotkań) Roucha z Afryką. Choć sam Rouch nie był już spiritus movens tego
wydarzenia, to można chyba potraktować je jako symboliczny, wieńczący gest
opowiedzenia się po stronie Afryki…

36

Podobny symboliczny pochówek miała też Germaine Dieterlen.
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„Pisanie o filmie ma wiele wspólnego z pisaniem o winie: nie można posmakować wina dzięki czytaniu. (…) napotykamy na podobny
problem, gdy pisze się o filmie: nie można zobaczyć filmów na zadrukowanej stronie.”
Richard Leacock
„Kultury nie zatrzymują się już, by nam pozować.”
James Clifford

Richard Leacock jest jednym z wynalazców kina bezpośredniego. On też, wedle
Colina Younga, stale odwoływał się do terminu obserwacja. Jest zapewne sporo
racji w tym, że filmów nie można sprowadzać do (samych) słów: jeśli byłoby to
możliwe, to na czym polegałaby ich specyfika? Jednym z zarzutów, jaki Fadwa
El Guindi (2001) wysunęła przeciwko książce Picturing Culture Jaya Ruby’ego
było to, że nie ma w niej żadnych fotografii. Ale, jak sądzę, dla wielu antropologów piszących o filmach (czy szerzej o wizualności) kwestia ta łączy się z chęcią
ucieczki przed ilustracyjnością. Dlatego Clifford buduje czasem tak wyrafinowane odwołania do fotografii (por. rozdz. Wizualność…). Dlatego też David
MacDougall może powiedzieć, że jego filmy są o tym, co niewidzialne (Barbash
i Taylor 2006). Ten paradoks (kino obserwacyjne o tym, co niewidzialne!) ma
nam unaocznić, że w gruncie rzeczy nie chodzi o prostą naoczność, chodzi o to,
że film (również obserwacyjny) chciałby pokazać nam coś więcej, pragnąłby dawać do myślenia (to sformułowanie nie ma oczywiście na celu porównania go
do symbolu).1 Dlatego ilustracyjny i obdarzony komentarzem serial Indie — do
tyk niesamowitego Sławomira Malinowskiego (f2011) wydaje się krokiem wstecz
wobec Niesamowitych Indii Louisa Malla (f1968, f1969), gdzie mimo istnienia
zsubiektywizowanego komentarza są również tak fascynujące fragmenty, jak
początek Kalkuty (odrębny film, w którym pierwsze niemal dwadzieścia minut
to pozbawiona komentarza obserwacja kąpiących się ludzi), nie wspominając
już o Forest of Bliss Roberta Gardnera (zob. dalej).

1

Chodzi o znane tytułowe twierdzenie Paula Ricoeura „Symbol daje do myślenia” (1985).
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We wcześniejszym rozdziale zarysowałem początki oraz wybrane aspekty
‘filozofii’ etnograficznego kina obserwacyjnego. W sposób oczywisty wykracza
ono poza to, co zawiera się we wczesnych definicjach Waltera Goldshmidta
i Margaret Mead czy koncepcję filmowania z perspektywy siedzącej na ścianie muchy, fly–on–the–wall. W tym rozdziale chciałbym przyjrzeć się bliżej kilku ciekawym przykładom filmów zrealizowanych całkiem niedawno i tym nieco
starszym. Moim celem jest z jednej strony nakreślenie kilku możliwych ścieżek,
po których podąża lub mogłoby podążać kino obserwacyjne, z drugiej zaś przedstawienie jak różnorodne i ważne aspekty może poruszać film oraz jakie obszary
może eksplorować. A także pokazanie tego, że wiedza tworzona dzięki filmom
ma często inny charakter niż ta zawarta w tekstach antropologicznych.
Omawiane dalej filmy — wybrane dość arbitralnie, niemniej celowo — są
przykładami na to, jak można, a nawet trzeba, na różne sposoby przekraczać
‘obserwacyjną ortodoksję’. Są zatem jednocześnie próbą poszerzenia kategorii
filmu obserwacyjnego, który — jak sądzę — bywa kategorią zawężaną i tym samym z góry skazaną na poruszanie się w obrębie referencji pojmowanej stricte
realistycznie.
Wydaje się, że dziś styl obserwacyjny dominuje w filmie etnograficznym (podobnie jak realistyczny styl w etnograficznym pisarstwie). Jednak, jak zauważył
Peter Crawford, nawet styl Roucha można uznać w dużej mierze za obserwacyjny.2 Twierdzenie, że film ma być przede wszystkim sposobem zbierania materiału, może bowiem wprowadzać element ‘naiwności’, sygnalizować powrót do
czasu poprzedzającego krytykę reprezentacji. W filmie bowiem równie istotne
wydają się dwie fazy pracy — w terenie i w domu (montaż), nieco podobnie jak
to zostało powiedziane w odniesieniu do pracy pisarskiej (Geertz 2000). Film
nie powstaje tylko w czasie kręcenia zdjęć, jak być może chcieliby sądzić ci, którzy uznają, że film powinien być wierny ‘rzeczywistości’, ani też na ‘stole montażowym’, jak uznaliby inni. Choć opinie antropologów na ten temat znacząco się
różnią. W niniejszej pracy staram się ukazać, że film ma antropologiczną potencję — tak analityczną, jak i krytyczną. Ograniczanie roli filmowania jedynie do
funkcji zapisu, rejestracji materiału to skazywanie filmu na bycie jedynie doskonalszą formą notatek terenowych (Margaret Mead), innym (być może czasem
lepszym) sposobem zbierania materiału.
Kamera jest często towarzyszem antropologa, a nie tylko bezwolnym narzędziem ‘odpodmiotowionego’ mimetycznego odwzorowania (Alexe f2007;
Budrala f2004; Vávrová f2008; wypowiedź MacDougalla w Barbash i Taylor
Choć Crawford (2008) nie podaje przykładów, rozumiem, że chodzi o filmy przekraczające
‘twardy’ realizm etnograficzny, takie np. jak Jaguar czy Moi, un Noir. Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że dogrywany w studiu komentarz może się tu wydawać nadużyciem, niemniej to pochodna ograniczeń technologicznych.
2
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2006).3 MacDougall sprzeciwiał się też traktowaniu filmu jako jedynie zapisu ze
spotkania, uznając, że ma on większą moc krytyczną — moc konstruowania sensu (Grimshaw i Papastergiadis 1995, 6; MacDougall 1998). Czasem stymuluje,
czasem ułatwia negocjowanie znaczeń. Niewątpliwie film daje większe możliwości reprezentowania głosu Innego niż tekst pisany, ponieważ w przypadku filmu
istnieje, a przynajmniej może istnieć, większy związek między tym, co powstało
w terenie, a ostatecznym rezultatem — gotowym filmem. Film pozwala tym samym na realizację postulatu Fabiana (1990) dotyczącego konieczności współistnienia reprezentacji i obecności w przedstawieniu etnograficznym. Uwzględnia
też kwestie związane z cielesnością mowy. Okazuje się komunikatem, który nie
da się sprowadzić do zafiksowanych i zredukowanych znaczeń językowych —
por. MacDougall 2004 i 2005).
Znaczna część antropologów kładzie nacisk na to, że filmy są ‘p r a c ą z ’
(ludźmi), a nie tylko ‘o’ (nich), nie mówiąc już o ‘mówieniu za’ (nich) (Ruby
2004), choć oczywiście nie zawsze jest to tak zaawansowana i bliska współpraca,
jak to było w przypadku Roucha i jego ekipy (por. rozdział o nim). Antropolog–filmowiec, antropolog z filmowcem czy antropolog we współpracy z innymi podmiotami, bohaterami filmu próbują tworzyć nową jakość. Interesującym
pod tym względem obrazem może być Waiting for Harry (McKenzi f1981), gdzie
dodany czasem komentarz antropologa (Lesa Hiatta, który jest również ważnym protagonistą w filmie), sprawia wrażenie, jakby był głosem ze środka wydarzeń.4 W antropologii wizualnej różnie pomyślana i realizowana kooperacja
jest niemal oczywistością.5 W tym miejscu warto przypomnieć rozważania dotyczące idei „trzeciego głosu” Myerhoff (Kaminsky 1992), który to termin wydaje
się nawet bardziej adekwatny w odniesieniu do filmu niż do twórczości pisanej.
Pokazywanie materiałów/filmu osobom bezpośrednio zainteresowanym i bohaterom jest procedurą niemal standardową.6 Montaż do pewnego stopnia może
się odbywać również ‘tam’ (korzystając z metafory Geertza, 2000).7 Carpenter
Tu też należy przywołać filmy Leonarda Retela Helmricha, który nie jest antropologiem (jest
natomiast pół–Indonezyjczykiem, pół–Holendrem) i robi nowatorskie dokumenty o współczesnej
Indonezji, z których szczególnie cenię Promised Paradise (f2006; por. Sikora 2010b). Grimshaw
i Ravetz (2009, 175) zauważają tylko w przypisie, że wiele kwestii poruszonych przez nie w książce
można by badać, korzystając również z twórczości innych dokumentalistów — wymieniają między
innymi Retela Helmricha i Siergieja Dworcewoja (por. np. znakomity Dzień chleba, f1998).
4
To zapewne zasługa tego, że komentarz jedynie dopowiada pewne kwestie, które padają ‘na
planie’, nie zyskuje znaczenia nadrzędnego, wyjaśniającego głosu. Hiatt czasem przekłada też na
anbara — film jest dwujęzyczny (anbara, angielski).
5
Poczynając od Nanooka Flaherty’ego, przez samego Roucha, po Transfiction Sjöberga (zob.
dalej) — ten postulat jest też wpisany w samą praktykę długotrwałych badań terenowych.
6
Konsultacje i wspólne oglądnie materiałów to już od czasów Flaherty’ego częsta praktyka. Oczywiście
wspólne oglądanie nie przesądza jeszcze niczego na temat rezultatów.
7
Znów pojawia się tu sprawa ‘dramatu reprezentacji’. W klasycznej wersji, w ujęciu Geertza
(2000) ten podział brzmiał: „być tam” — „pisać tu.” Tak dychotomicznie pojmowany podział bywa
3
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(1972) podaje przykład własnego filmu, gdy to krajowcy czuwali nad całym procesem, lecz nie montażem. Montaż, ‘czuwanie nad sensem’ pozostaje najczęściej w rękach filmowca/antropologa. MacDougall (Grimshaw i Papastergiadis
1995, 40–45) dość krytycznie ocenia własne doświadczenia współpracy z krajowcami przy montażu (Australia), przede wszystkim z uwagi na niemożność
dookreślenia kwestii, ‘czyj to głos’. (Przypomina to problemy dotyczące kwestii
‘głosu’ w dziełach pisanych — Clifford 2000, rozdz. I.) Oczywiście dość często
pojawiają się też filmy robione przez same podmioty, przy różnie wyglądającej
współpracy i pomocy ze strony antropologa (cała seria filmów w DER pod nazwą „Indigenous Video Makers”, „Video in the Villages” (Amazonia); por. też
Ginsburg 2002a, 2002b, 2004; Ruby 2004; Turner 1992).
Powróćmy jednak do kina obserwacyjnego.

Trobriand Cricket: pokazać — dostrzec
Dogodnym punktem wyjścia dla zaprezentowania wachlarza możliwości, jakie
rozpościerają się przed filmem obserwacyjnym, może być słynny wczesny film
Jerry’ego Leacha i Gary’ego Kildei Trobriand Cricket: an Ingenious Response to
Colonialism (f1974). Film ten scala dwa podejścia — analityczno–objaśniające
(dokument przedstawiający8 według Billa Nicholsa [1994b, 95]) i obserwacyjne.
Filmowi towarzyszy wyjaśniający komentarz antropologa, lecz jest on zdecydowanie bardziej intensywny w pierwszej części niż w drugiej. Dowiadujemy się,
kiedy i jak krykiet pojawił się na Trobriandach (krajowców gry nauczyli misjonarze w 1903 roku; początkowo zawody rozgrywano na terenie misji, w stosownych strojach i zgodnie z oryginalnymi regułami). W filmie pojawiają się ‘lokalni
eksperci’ — liderzy polityczni, w tym również osoby z wykształceniem uniwersyteckim — którzy dyskutują na temat zmian, jakim podlegała gra. Niemniej
wiodący głos (voice over) należy do antropologa.9 Antropologiczny komentarz
obecnie w rozmaity sposób kwestionowany. Clifford mówi o różnych trybach podróżowania, o etnografii jako spotkaniu w podróży (1997; 2004a). Jak ujawniła to już dyskusja wokół fotografii
Tylera (zob. rozdz. Wizualność…) pisanie również odbywa się ‘wszędzie’. Od dawna też pojawia
się kwestia badania własnej kultury, ‘antropologii na własnym podwórku’ (Clifford 1997 i 2004;
Marcus i Fischer 1986; Strathern 1987; Sikora 2010a). Jasne staje się tym samym, że ta klasyczna
dystynkcja przestaje — przynajmniej powszechnie — obowiązywać.
8
Expository documentary Nichols scharakteryzował jako styl „bezpośrednio odnoszący się do
tego, co rzeczywiste” i „nazbyt dydaktyczny”; zaczyna się on w latach trzydziestych, jest więc niejako kwintesencją dokumentu. Przylipiak tłumaczy ten termin jako perswazyjny bądź „tłumaczący”
(Przylipiak 2000, 75).
9
Leach twierdzi, że wedle początkowego zamysłu, to krajowiec miał wprowadzać widza w arkana ‘trobriandzkiej gry’, ale ostatecznie w trakcie montażu w Londynie okazało się to trudne do
realizacji; Leach 2002.
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w zwięzłych i komunikatywnych zdaniach krótko przedstawia sięgającą średniowiecza historię gry. Opowiada o jej upowszechnieniu oraz wyjaśnia skonwencjonalizowane reguły obowiązujące w Wielkiej Brytanii; następnie staje się kompetentnym, eksperckim głosem, który uzupełnia wypowiedzi krajowców na temat
rozwoju gry na Trobriandach. Instytucjonalizacja współzawodnictwa wiązała się
z próbą wcielenia nowej moralności — gra miała stać się substytutem lokalnych
wojen. Stopniowe modyfikacje wprowadzone przez krajowców dotyczyły wyglądu zawodników oraz diametralnie przeobrażały reguły i ‘filozofię’ samej gry.
Drużyny stały się zdecydowanie bardziej liczne, zaczęły też obowiązywać stroje
i barwy wojenne, a poszczególnym zagrywkom towarzyszyły zrytualizowane tańce. Do gry w krykieta wprowadzono wiele elementów z magii wojennej. Kije dla
zapewnienia im skuteczności poddawane były magicznym zabiegom (podobnie
jak to miało miejsce z włóczniami). Zabiegi magiczne dotyczyły ochrony bramki,
serwowania, drażnienia przeciwników, zmiany toru piłki. Magię mogli stosować
oglądający, gracze, a nawet sędziowie (por. Leach 2002, 9–10).
Pierwsza część filmu jest zdecydowanie bardziej konstrukcyjna, analityczna
i ‘ilustracyjna’: autorzy poza komentarzem zestawiają ujęcia, pokazują skalę zapożyczeń, tak od kolonizatorów, jak i ze ‘świata natury’. Tańce przypominają/
naśladują elementy musztry wojsk brytyjskich, czy też lot drapieżnego ptactwa
— filmowe przebitki mają nam u z m y s ł o w i ć owe podobieństwa. Można je
traktować jako próbę unaocznienia swoistego mimesis. Film — a w szczególności jego druga mniej dydaktyczna część — jasno wskazuje na dużą inwencję we
wprowadzaniu zmian. To, co na podstawie pierwszej części filmu można by traktować jako niemal mechaniczne naśladownictwo, w drugiej jawi się jako b a r d z i e j ś w i a d o m a, a u t o r s k a, c z ę s t o i r o n i c z n a a r a n ż a c j a (pojawia się
np. postać ‘turysty’, który przez drewnianą lornetkę obserwuje grę…) i dotyczy
zmiany reguł współzawodnictwa. To, co było esencją brytyjskości (także w koloniach), co Brytyjczycy uznawali za element cywilizujący, zostało tu przekształcone i nabrało zgoła innego znaczenia. Można to właśnie uznać za t w ó r c z ą
odpowiedź krajowców.10
Gary Kildea twierdzi, że w tym przypadku to antropolog (Leach) narzucił filmowi formę — silny, naukowy zgodny z duchem czasu komentarz — i wyznał, że
Oczywiście to temat na szerszą dyskusję; można też zdekonstruować film, jak to zrobił R. Stuart
Geiger, uznając, że trobriandzki krykiet jest nie tyle pomysłową odpowiedzią krajowców, ile raczej jeszcze dalej idącą — bo w ‘białych rękawiczkach’ — formą ich zniewolenia: „Po poddaniu
trobriandzkiego krykieta głębszej analizie okazuje się, że odrywa on plemiona od ich historii i sił
militarnych, czyniąc ich bezbronnymi i otwartymi na dominację” (Geiger 2008). Choć jego pomysł można uznać za ciekawy, to jednak nie mogę się z nim w pełni zgodzić. Trobriandzki krykiet
wydaje się ewenementem na skalę światową, jeśli idzie o rozmiar przekształceń jakiemu została
poddana gra. Por. rozważania Arjuna Appaduraja na temat krykieta w Indiach, który uległ indygenizacji i stał się jednym z narodowych sportów, nigdy jednak nie doznał tak silnej transformacji
formalnej (Appadurai 2005, szczególnie rozdz. 5).
10
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dziś wolałby zrobić ten film inaczej (rozmowa prywatna, Tartu, maj 2004). Zdecydowanie też preferuje jego drugą, bardziej obserwacyjną część. Warto jednak
zauważyć, że pod tym względem film wciela ówczesne teoretyczne postulaty antropologów: miał wszak realizować zwerbalizowane rozumienie antropologiczne, z dominującym i strukturującym głosem antropologa, a jednocześnie być
efektem bliskiej współpracy z osobami filmowanymi (por. Heider 1976; Ruby
1975). Mimo pewnych zastrzeżeń, jakie można mieć do filmu dziś, współpraca
ta wydaje się zwieńczona sukcesem — zgadzam się z Kildeą, że druga część jest
ciekawsza wizualnie, ale sądzę też, że przede wszystkim niesie ona zupełnie odmienne przesłanie niż pierwsza.
Jak w późniejszej pracy zauważa Jerry Leach, film został zrobiony w czasach,
gdy uwaga antropologów „zogniskowana była na społecznych aspektach zachowań, które niosły komunikat” (Leach 2002). ‘Terror (kulturowych) znaczeń’
— właśnie w jego słownym wymiarze — dominuje w tych wcześniejszych filmach. Z tej perspektywy Trobriand Cricket, który wykorzystuje nie tylko lokalny
dyskurs, ale także zdjęcia obserwacyjne, wydaje się mocno jeszcze mieszanym
podejściem. O ile pierwsza część skupia się na literalnie pojmowanym mimesis,
o tyle druga — akcentuje element poiesis, p o d k r e ś l a s p r a w c z o ś ć k r a j o w c ó w.11 Taka forma filmu — przejście od deskryptywno–wyjaśniającej narracji,
która zestawia ujęcia i strukturuje komentarzem ich znaczenia, do takiej, która
uwydatnia twórcze aspekty odpowiedzi na kolonializm i demonstruje rozmiary
inwencji kulturowej w transformacji reguł i sensu gry — niesie też dodatkowe
znaczenie (niesygnalizowane przez autorów). Odstąpienie od silnego komentarza nie tyle pozbawia widza pewnych informacji, ile raczej p o z w a l a m u d o s t r z e c inne, choć mniej perswazyjne aspekty przedstawianego fenomenu, które tłumi profesjonalny komentarz. Film można traktować jako dobry przykład
tego, jak odmienne znaczenia może nieść opis filmowy.

Celso and Cora: szacunek dla czasu, „fragmenty życia”
Celso and Cora — A Manila Story Gary’ego Kildei (f1983) został uznany za
klasykę gatunku. Peter Crawford nazwał go nawet „kwintesencją i uosobieniem dokumentu obserwacyjnego” (2004, 78–79; por. też MacDougall 1998,
205–207). Film powstał na skutek przypadkowego spotkania (co nie znaczy, że
jest dziełem przypadkowym) z młodym mieszkańcem Manili, do której Kildea
przyjechał z niewielkim grantem i z dość mgliście zarysowanym pomysłem na

11
„Turner przekierunkował myślenie o performansie z mimetycznego na poetyckie (from mime
sis to poiesis)” (Conquergood 1995, 138; por. też Ruby 2000, 270).
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film, który poruszałby problemy życia w dużym postkolonialnym mieście. Po
miesiącu bezowocnych poszukiwań tematu, podczas wieczornego powrotu do
domu, filmowiec spotkał młodego mężczyznę, który sprzedawał papierosy na
deptaku. Rozmowa z nimi zaowocowała powstaniem filmu o młodej rodzinie
i jej życiu w metropolii.
Filmowiec postępował zgodnie z kanonem zasad kina obserwacyjnego: sposób filmowania nie wykraczał poza powszechnie uznane konwencje gatunku.12
Filmowanie rozpoczął dopiero po miesiącu znajomości z rodziną. Przez trzy
następne miesiące Kildea ją filmował. Towarzyszył jej też w trudnych chwilach
i miał okazję obserwować, jakie problemy pojawiają się w jej życiu, z czasową
separacją małżonków włącznie (w tym czasie Kildea zdecydował się towarzyszyć
tylko Celso, uznając, że to on jest jego głównym bohaterem; Cora wraz z dzieckiem zamieszkała wówczas u matki).
Na początku filmu Kildea wprowadza krótkie, ale istotne informacje, które
są kontekstem dla przedstawianej historii. Wykorzystuje do tego zdjęcia w połączeniu z narracją z offu. Narrator przedstawia wszystkich bohaterów, także
ekipę (Kildei towarzyszyła Rowena Katalingkasen — Filipinka, która pracowała
jako dźwiękowiec i tłumacz; filmowiec słabo znał filipiński); nadmienia też, że
został ojcem chrzestnym dziecka Celso i Cory, co zdecydowanie zmieniło jego
status.
Film składa się z czasem długich, wyodrębnionych ujęć, z których część realizowana jest w ciasnej przestrzeni zamkniętych pomieszczeń. Pomiędzy poszczególne ujęcia Kildea wprowadza ‘szare wstawki’, które podkreślają puryzm formy
(z nich, jak wyznał, wolałby dziś zrezygnować — rozmowa prywatna w Tartu, maj
2004), ale też jednoznacznie uwydatniają iluzję ciągłości czasowej, tak często
poszukiwanej i kreowanej przez filmowców. Film jest tyleż opowieścią o życiu,
co toczącym się życiem, które w kolejnych epizodach odsłania się przed kamerą.
We wspomnianej krótkiej narracji z offu Kildea nazywa owe epizody „fragmentami życia”, choć jednocześnie owe szare przerywniki stale przypominają nam,
że to nie jest ‘samo życie’.
Filmowiec obserwuje to, co dzieje się w rodzinie, ‘przysłuchuje’ się rozmowom małżonków, jak również zwerbalizowanym interpretacjom ich własnego
życia. Czasem dyskretnie zaznacza na planie swoją obecność, np. zadając pytania. To klasyczny przykład historii o d n a l e z i o n e j , a n i e w y n a l e z i o n e j.13

Por. artykuł Davida MacDougalla pod znamiennym tytułem When Less Is Less: The Long Take
in Documentary (1998).
13
Jeszcze w roku 1992 Crawford (1992a) sugerował, że filmowiec (ekipa) powinien zostawiać
w filmie dyskretne ślady swojej obecności. Miało to być remedium na zarzucaną czasem filmowi
‘przezroczystość’ i ‘czystą referencyjność’. Dziś wydaje się to już postulatem przebrzmiałym, choć
warto przytoczyć wyznanie Andrzeja Dybczaka, który stwierdził, że jeden z reżyserów, oglądając
Gugarę (Dybczak i Nagłowski f2008) miał powiedzieć, że poczuł się oszukany gdy jeden z bohate12
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Być może do takich filmów najbardziej pasowałoby to, co za Barbarą Myerhoff
należałoby nazwać „trzecim głosem” (Kaminsky 1992).
Crawford zauważył, że dla określenia kina, które reprezentuje film Kildei
(oprócz niego trzeba by tu wymienić przynajmniej Davida i Judith MacDougallów, a w rzeczy samej sporą część filmowców–antropologów), ważnym słowem
jest s z a c u n e k (respect — poszanowanie, respekt):
Każdy, kto zobaczy ten film, zgodzi się zapewne, że chodzi tu o szacunek na różnych poziomach i w różnych znaczeniach tego słowa. To kwestia szacunku, który
filmowiec ma dla swoich podmiotów; szacunku, który owe podmioty zachowują
wobec niego (…); szacunku, jakim Celso i Cora darzą życie, które pozwala im
żyć godnie mimo wszelkich przeciwności losu; szacunku, jakim filmowiec darzy
widza i, w końcu — co być może najważniejsze — tego, co opisałbym (zapożyczając wyrażenie od Gary’ego) jako „s z a c u n e k d l a c h w i l i.” Zachowanie
szacunku dla chwili sprawia, że historia może zostać w filmie opowiedziana. Bez
szacunku, ktoś mógłby próbować innych sposobów opowiedzenia tej samej —
choć w istocie nigdy nie byłaby ona taką samą — historii i ryzykowałby zrobienie
filmu dydaktycznego na temat życia w slumsach, w którym ktoś opowiadałby nam
historię, podczas gdy niekoniecznie oglądalibyśmy związane z nią obrazy, albo
też ktoś napisałby tę historię, a następnie ją sfilmował, na przykład w formie filmu fabularnego (fiction).14 (Crawford 2004, 84–85)

Wolałbym mówić w tym przypadku o s z a c u n k u d l a c z a s u — ‘chwila’
może budzić skojarzenia z terminem fotograficznym ‘decydujący moment’, a ta
asocjacja mogłaby z kolei wieść do fałszywych konkluzji. W trakcie dyskusji na
temat różnic między filmem dokumentalnym a etnograficznym, kiedy powołałem się na znaczenie czasu dla filmu etnograficznego, Zbigniew Benedyktowicz
zauważył, że w dokumencie niekiedy dla ‘zaoszczędzenia czasu’ skraca się nawet
przerwy między słowami w wypowiedzi (cięcie na oddechu) (Benedyktowicz,
Kopczyński i Sikora 2010, 210–211), a jest to, jak sądzę, pochodną (poza ‘zaoszczędzeniem czasu’) właśnie respektu jedynie dla ‘twardych znaczeń’ wypreparowanych z tkanki życia.15
Crawford pisał także, że w dziełach takich jak film Kildei, nie mamy do czynienia z próbą wyjaśniania przedstawianych zjawisk — co było jeszcze wyraźnie
widoczne w pierwszej części Trobriand Cricket — lecz raczej z położeniem nacirów ‘z planu’ odzywał się do członka ekipy filmowej, ‘ujawniając’ tym samym jej obecność (Dudek
i Sikora 2009).
14
Warto tu przypomnieć przytaczaną wcześniej i opowiadaną przez Younga anegdotę na temat
nauki Davida MacDougalla, a dotyczącą zbyt pośpiesznego wyłączania kamery.
15
Wystarczy obejrzeć takie dokumenty, jak np. Lorang’s Way MacDougalów (f1979), Bury the
Spear! Ivo Streckera (f2003) czy Duka’s Dilemma Jean Lydall i Kairy Strecker (f2001), żeby
zrozumieć, jak istotny może być sposób mówienia. Ciekawe jest też przyglądanie się temu, jak
antropolog, ucząc się innego języka (Ivo Strecker), musi też nauczyć się jego rytmu i całej stosowanej retoryki mówienia.
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sku na kwestię ich rozumienia (Crawford 2004, 88–89).16 Można by zatem rzec,
że dają nam one poczucie wglądu w daną rzeczywistość.
Filmy etnograficzne coraz częściej poruszają kwestie związane z bliskimi obszarami i klimatami kulturowymi. Przykładów filmów opartych przede wszystkim na obserwacji — niepozbawionych jednak elementów interakcji i ‘interwencji’ ze strony filmowca — można znaleźć więcej. W On edge (tytuł oryg. A flor
da pele, f2006) Catarina Mourão przypatruje się zachowaniom dzieci w czasie
mistrzostw Europy w piłce nożnej (Portugalia 2004). Historia ukazana w filmie
niemal w całości rozgrywa się w lokalnej przestrzeni publicznej. O ile prywatne
życie dorosłych obraca się wokół śledzonych w telewizji mistrzostw, o tyle dzieci prowadzą swoje życie na obrzeżu (na krawędzi, marginesie — on edge) oficjalnego świata pochłoniętego igrzyskami. To na dzieciach koncentruje uwagę
Mourão:
wszyscy skupieni byli na stadionie, graczach i rozgrywanych meczach, a ja postanowiłam odwieść moje spojrzenie i przyjrzeć się temu, co dzieje się kilkanaście
centymetrów obok: dorastające dzieci, dzieci, które wdają się w bijatyki, dzieci,
które udają dorosłych, i dorośli, którzy zachowują się jak dzieciarnia, a wszystko to w kraju pogrążonym w recesji i oczekującym na cud, który podbuduje ich
dumę (…), choć w końcu nic się nie zadziało, a życie toczyło się dalej. (cyt. za:
Runnel 2006, 68)

Można uznać, że zainteresowanie Mourão skupia się na ‘m a ł y m’, c o d z i e n n y m c z a s i e, w trakcie trwania ‘dużego czasu’, w którym pogrążony jest świat.
Owa kontroficjalność wydaje się dotykać tego, co etnografia obrała za jedną ze
swych differentia specifica. To uroczy film, pozbawiony jednak wykrystalizowanych, silnie ‘kulturowych’ znaczeń. Mourão nim zajęła się filmem, studiowała
filozofię, ale od lat współpracuje z Catariną Alves Costą (która z kolei kończyła
Granada Centre, a kilka jej filmów doczekało się uznania antropologów — por.
np. The Architect and the Old City).

A Hospice in Amsterdam: sprawy trudne do zwerbalizowania
Pozostając nadal na gruncie europejskim i jak najbardziej w obszarze tematów
społecznie (i kulturowo) istotnych, warto przywołać film holenderskiego antropologa Steefa Meyknechta A Hospice in Amsterdam (f2005), który podejmuje
trudny temat: oczekiwanie na zbliżającą się śmierć. Meyknecht skonstruował
film z ‘codziennych zdjęć’ filmowanych w niewielkim hospicjum w Amsterda-

To odwołanie odnosi się przede wszystkim do rozróżnienia na rozumienie i wyjaśnianie
Wilhelma Diltheya. Por. też rozwinięcie tego rozróżnienia u Paula Ricoeura (1989, 156–179).
16
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mie, w którym jednorazowo przebywa jedynie czterech nieuleczalnie chorych
pensjonariuszy. Zatrudnił się w nim jako jeden z licznych wolontariuszy, by po
ponad dwóch latach pracy za zgodą wszystkich przebywających tam osób —
w tym rodzin i personelu — rozpocząć filmowanie. Zdjęcia do filmu powstały
w ciągu czterech miesięcy i stały się, moim zdaniem, bazą dla dokumentu niezwykłego.
Sam Meyknecht deklaruje, że bliska mu jest etnograficzna postawa obserwacji uczestniczącej.17 Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie filmowania. Kamera towarzyszy codziennym sytuacjom w hospicjum, skupiając się na wybranych konkretnych przypadkach. Nie ma tu mowy o chorobach pensjonariuszy,
a jeśli już, to w kontekście tego twardego progu, jaki dzieli życie od śmierci,
i tylko wówczas, gdy oni sami się do nich odwołują. W tym ‘rodzinnym hospicjum’, do którego ludzie trafiają z różnych powodów — zbyt małego mieszkania,
konieczności pracy i zajmowania się również własnymi sprawami przez pozostałych członków rodziny, konieczności intensywnej i bardziej profesjonalnej opieki medycznej — pozostaje bardzo dużo przestrzeni dla bliskich, silnie współkreujących atmosferę tego miejsca. Od początku też obserwujemy podmiotowe
traktowanie ‘pacjentów’.18 Jeśli medyczny wywiad prowadzony jest z rodziną, to
tylko za zgodą głównego zainteresowanego i tylko w takiej sytuacji, gdy mówienie sprawia mu trudność. To pensjonariusze decydują (współdecydują) o tym,
czy chcą brać leki spowalniające rozwój choroby, ale tym samym potencjalnie
wydłużyć ten trudny stan zawieszenia między życiem a śmiercią. W samej zaś
wstępnej rozmowie–ankiecie pojawiają się między innymi trudne pytania o eutanazję, lęk, akceptację własnego położenia.
Choroba (a w końcu śmierć) staje się zjawiskiem zwyczajnym i niezwyczajnym zarazem. I tak jest od samego początku filmu, gdy wraz z jednym z wolontariuszy oglądamy fotografie byłych pensjonariuszy: osób, które odeszły.
Padają imiona, czasem zdanie deskrypcji–charakterystyki. To zdjęcia członków
rodziny, a nie pacjentów ujętych w statystyki, kategorie czy studia przypadków.
Brak tu dystansu i chłodu, który często towarzyszy profesjonalizacji. Atmosfera
szczególnej bliskości i ciepła nie przeradza się jednak nigdy w ckliwość. W filmie jesteśmy świadkami kilku odejść. Mr. Hollender, którego przybycie otwiera film, pozostał tam tylko jeden dzień… Nie widzimy jednak ani momentów
agonii, ani ciał zmarłych. Kamera Meyknechta, choć jawna i zawsze w pobliżu, pozostaje d y s k r e t n a, pozwala zachować ludziom intymność (co wcale nie
znaczy, że nigdy nie konfrontuje widza z momentami emocjonalnie trudnymi).
Niepublikowany (?) krótki tekst–credo nadesłany przez Meyknechta (2006), który odczytałem
przed pokazem filmu w trakcie IV edycji festiwalu „Oczy i Obiektywy” (Państwowe Muzeum
Etnograficzne w Warszawie, 2007).
18
Słowo to miewa pejoratywną konotację: tu korzystam z niego tylko w odwołaniu do łacińskiej
etymologii, odnoszącej się do cierpienia i wskazującej na osobę cierpiącą.
17
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Nawet wówczas, gdy widzimy osoby w stanie ciężkim, odczuwamy szacunek dla
ich człowieczeństwa. Człowieczeństwa w c i e l o n e g o w te właśnie u ł o m n e już
ciała. Nikt nie przypatruje się ‘ciału’ bez zgody jego właściciela. Do tego położonego w zaułku normalnej dzielnicy mieszkalnej hospicjum–mieszkania, karawan przyjeżdża po zmierzchu. Życiu towarzyszy milczenie śmierci, bez prób
epatowania nią.19
W tym pełnym szacunku i dyskrecji filmie jesteśmy również świadkami scen
bardzo intymnych, np. wówczas, gdy kamera towarzyszy kilku wypowiedziom
umierającego na raka Hansa (to on mówi o własnej chorobie i świadomej decyzji nieprzyjmowania lekarstw, które mogłyby wydłużyć, ale raczej nie uratować
mu życia). Gdy jednak opowiada o tym osobliwym fenomenie nieadekwatności,
o c z e k i w a n i a na przedwczesną i nieuchronną śmierć, spokój twarzy zostaje
zburzony. Podobnie, gdy mówi o przeprowadzce do hospicjum, separacji z żoną
(świadomej decyzji obojga), o tym, że najgorsze są noce, gdy nie dzieli już z nią
łóżka. Kamera wytrzymuje te chwile, kiedy załamuje się codzienność, a na twarzy
zarysowuje się grymas rozpaczy i trwogi, pojawiają się łzy — namiastka dotykania granicy rozumienia, namiastka tego, co trudno adekwatnie nazwać. Jesteśmy
świadkami doświadczeń, stanów, odczuć, których nie da się łatwo bez redukcji
ubrać w ‘kulturowe znaczenia’, którym trudno odebrać jednak głęboki antropologiczny sens.20 Przez te wyjątkowe doświadczenia prześwieca wyraźnie owa
chybotliwa granica, która oddziela istnienie od nieistnienia.21 Pozwala to widzowi przynajmniej częściowo być świadkiem owego granicznego doświadczenia,
zrozumieć to, co — choć jest fenomenem dogłębnie ludzkim — jednocześnie
umyka wyjaśnieniu i nie poddaje się łatwo próbie uogólnień i typizacji, ponieważ zawsze pojawia się podejrzenie o nadużycie.22 Warto podkreślić, że kamera
‘wchodzi’ tylko tam, gdzie zostaje wpuszczona, nie ma w sobie nic z kamery, któ-

Można by przytoczyć wiele przykładów na to, że nasza dzisiejsza zachodnia kultura z trudem
daje sobie radę z fenomenem „pornografii śmierci”, by skorzystać z tytułu głośnej pracy Geoffreya
Gorera (1979; por. też Aries 1989, rozdz. XII) swego czasu przełomowej w myśleniu o śmierci
w kulturze Zachodu — nieadekwatności jej braku przy jednoczesnej nadobecności. Wystarczy
przywołać dyskusje, jakie towarzyszyły publikacji zdjęć ciał zastrzelonych w Iraku Waldemara
Milewicza i Mounira Bouamrane’a. Nieco szerzej na ten temat zob. też Sikora 2008a.
20
Dotykamy tu trudnej w nauce kwestii emocji. Coraz częściej pojawiają się głosy, które
nie tylko mówią o wadze poznania emocji, ale też o wadze emocji w poznaniu, w rozumieniu
i doświadczaniu obszarów trudnych. Por. np. prace Renato Rosaldo (1993), Ruth Behar (1996),
Michaela Jacksona (2004) czy np. teksty zgromadzone w zbiorze The Shadow Side of Fieldwork.
Experiencing the Blurred Borders between Ethnography and Life pod redakcją Atheny McLean
i Annetty Leibing (2007), a z dzieł filmowych np. Gyumri (Ševčíková f2008) — zob. dalej.
21
A powtarzana czasem w uproszczonej wersji Epikurejska prawda, że nie powinniśmy się przejmować śmiercią, bowiem dopóki jesteśmy jej nie ma, a kiedy ona jest, nie ma już nas, wydaje się
mało adekwatna.
22
Por. np. krytyka popularnej swego czasu koncepcji kilkuetapowego stosunku chorego do własnej śmierci sformułowanej przez Elisabeth Kübler–Ross (Szabo 2007).
19
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ra łamie tabu, czy wkracza z ‘narzuconym przez siebie sensem’. Poznajemy tylko
wypowiedzi Hansa, ale jest oczywiste, że są one wynikiem raczej rozmowy niż
‘dziennikarskich’ dociekliwych pytań. Nawet jeśli nie słyszymy głosu filmowca,
jest absolutnie jasne, że pewne kwestie musiały zostać przez niego sprowokowane, choć niekoniecznie bezpośrednim pytaniem.23 W tym odsłonięciu ‘twarzy
rozpaczy’ nie ma, jak sądzę, odczucia obnażenia, cienia pornografii, ale też nie
ma pruderii. Jesteśmy świadkami rozmów — tych codziennych, zwyczajnych,
ale też tych trudnych — między pensjonariuszami i wolontariuszami. Krótkie
wypowiedzi ostatnich dotykają istoty i sensu ich pracy. Kamera Meyknechta n i e
p e n e t r u j e, n i e o b n a ż a, l e c z n a p o t y k a, u k a z u j e, t o w a r z y s z y… Nie
bez znaczenia jest to, że w tym filmie zdecydowanie dominują stabilne kadry,
kręcone jednak z ręki (statyw byłby tu dodatkowym, niepotrzebnie formalizującym i dystansującym elementem). To również, można by rzec, lekcja, którą wnosi współczesne kino antropologiczne. K a m e r a j e s t ‘ c z ę ś c i ą ’ c z ł o w i e k a ,
który się nią posługuje: tę prawdę zrozumiał i uzmysłowił innym Jean Rouch.

La mémoire dure: wiedza ucieleśniona, bagaż kultury
W odniesieniu do wszystkich wymienionych dotychczas filmów można z całą
pewnością mówić również o aspekcie badawczym. Objawia się on przede wszystkim w tym, że nie prezentują one pewnego zdobytego wcześniej i niejako odtwarzanego dla celów filmu stanu wiedzy (taki do pewnego stopnia jest tylko Tro
briand Cricket), lecz raczej próbują twórczo i badawczo podchodzić do obecnej
‘tu i teraz’ rzeczywistości. Na pierwszy rzut oka mogą się one czasem wydawać
mniej sproblematyzowane i podporządkowane teoretyzującej interpretacji, często można by je traktować po trosze jako ‘opisy pełne’ — tak gęste, jak i rzadkie
(w znaczeniu: bardziej i mniej eksplicytnie nastawione na chwytanie znaczeń)24
— poszczególnych epizodów.
Choć jest to odległe skojarzenie, warto przywołać w tym miejscu film Marcela Łozińskiego
Żeby nie bolało (f1998). To refleksyjnie krytyczny, filmowy powrót po latach do bohaterki
wcześniejszego dokumentu tego reżysera pt. Wizyta (f1974), który wmontowany został (obszerne
fragmenty) w ten późniejszy film. Zestawione tym samym są — choć może nieco karykaturalnie
— dwa podejścia do prowadzania wywiadu: ‘wiwisekcyjne’ i rozumiejące (współodczuwające).
Film ten jest doskonałą ilustracją tezy, że w zależności od podejścia uzyskujemy o d m i e n n e
r o z u m i e n i e drugiego człowieka. W tej swojej podwójności film jest nie tylko krytycznym
przykładem dwóch typów dziennikarstwa (jak również robienia filmów), ale także, chcę wierzyć,
przykładem na ‘antropologizację rzeczywistości’. Oczywiście pojawia się tu również mocno
kwestia etyki. Por. też rozmowę z Marcelem Łozińskim (Jabłońska 2000). W pewien sposób film
inaczej stawia zagadnienie, które ujawniło się już przy omawianiu Trobriand Cricket.
24
Trudno uciec od kategorii znaczenia, niemniej można zapewne utrzymywać za Michaelem
Jacksonem, że istnieją znaczenia bez znaków (przytaczam za: Csordas 1993, 136; por. też Herzfeld
23
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Dobrym przykładem etnograficznego, badawczego kina obserwacyjnego, realizowanego w nowym stylu może być film Rosselli Ragazzi La mémoire dure
(Memory resists, f2001).25 Jest on rezultatem dziewięciomiesięcznej obserwacji
i filmowania (1998) w wyrównawczej klasie specjalnej (szkoła podstawowa Houdona w Paryżu). To klasa dla dzieci, które trafiły do Francji, a których doświadczenie szkolne często było zerowe, podobnie zresztą jak znajomość języka francuskiego. Film jedynie zarysowuje wcześniejsze losy bohaterów. Ibrahim z Mali
tylko przez kilka dni uczęszczał do szkoły koranicznej, a przyjechał do Francji,
korzystając z paszportu kuzyna, i znalazł się pod opieką wujka. Alpha mieszkał
w jednym z miast w Liberii — jego rodzina uległa rozproszeniu w czasie działań
wojennych — on również przyjechał do Francji, korzystając z fałszywego paszportu. Nawel, pochodził z Algierii, i został wysłany do Francji przez członków
dalszej rodziny, która została przymuszona do jego adopcji. Film śledzi naukę
i zabawę, trudności, jakie często niesie ta pierwsza, ale przede wszystkim interakcje z nauczycielką Pascale w różnych szkolnych sytuacjach.
Choć Ragazzi konstruuje film jako pewną całość, to nie jest to całość podporządkowana linearnej, rozwijającej się opowieści. To raczej zbiór obserwacji,
znaczących epizodów z życia szkolnego. Osiemdziesięciominutowy film powstał
z ponad sześćdziesięciu godzin materiału. Ragazzi koncentruje się na ważnych
momentach i obserwuje zderzenia kulturowe na mikropoziomie. Kamera wydaje się tu wrażliwym i czułym instrumentem zapisu stanu rzeczy (taka jest jej
dominująca rola, choć czasem staje się ona również kamerą interaktywną). Ragazzi wydobywa ciekawe zdarzenia, relacje i nieoczywiste znaczenia, wydaje się
być znakomicie wyczulona na niuanse. Tak na przykład śledzi niezamierzony
rasizm przejawiający się czasem w wypowiedziach.
Ragazzi wybrała świetny temat: w tym przypadku obserwacja dzieci26 wkracza w obszar tradycyjnie zarezerwowany dla antropologii, w przestrzeń zderze2004, 412). Można tu też przypomnieć wielokrotnie powtarzane przez Rolanda Barthes’a twierdzenie, że fotografia jest komunikatem bez kodu (Barthes 1996, 158).
25
Obecnie Ragazzi uczy m.in. na uniwersytecie w Trømso. Prezentowane badania stały się podstawą doktoratu.
26
To oczywiście temat niemal klasyczny, choć nie aż tak częsty w antropologii. Na uwagę
zasługuje przede wszystkim monumentalna seria filmów MacDougalla (w ramach Doon School
Projekt [f2000–2004], jak i innych ośrodkach związanych z wychowaniem dzieci w Indiach — zob.
filmografia). Do klasycznych można zaliczyć, np. dawne polskie dokumenty Ireny Kamieńskiej
czy Danuty Halladin. Z nowszych przykładów przytoczyć warto niemiecki dokument Sophie Narr
The Amount of Small Things f2008) czy film Nicholasa Philiberta Być i mieć (f2002), który odniósł
światowy sukces. Warto też zwrócić uwagę na podejmowanie tematów związanych z nauczaniem na
pograniczu inności i odmienności związanej z niepełnosprawnością w obrębie pewnych obszarów:
słuchu — DeafKidsLand Stefano Cattiniego (f2009) czy wcześniejszy film Philiberta In the Land
of the Deaf (f1992) — i wzroku — intrygujący i ‘paradoksalny’ dokument, który opowiada o kursie
fotografii dla niewidomych i niedowidzących (!), zrealizowany przez Marcina Latałłę Un autre
regard (f2006).
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nia z obcością i odmiennością. Wyjątkowość tego filmu polega również na tym,
że nie tylko my zderzamy się z obcością, lecz mamy możliwość wglądu, jak różne
obcości ścierają się ze sobą — dzieci pochodzą z odmiennych kultur i kontynentów. Wiele z zarejestrowanych sytuacji konotuje znaczenia, które zapewne nie
zawsze są nawet do wychwycenia, kiedy rzeczy się dzieją.27 Dobrym przykładem
może być tu sytuacja, w której nauczycielka (jej ‘całościowa’ postawa zasługuje
na szacunek) dopuszcza się sformułowań, które można odczytać jako co najmniej niepoprawne politycznie, a nawet ocierające się czasem o ukrytą formę
rasizmu.28 Wprowadza np. silnie nacechowane wartościowaniem porównania
Francji i kraju rodzinnego Ibrahima (Mali) odnośnie do tego, jak wyglądają
w tych krajach szkoły i nauka:
Pascale: …Ibrahim! Dlaczego nie siedzisz w ławce? M a s z s z a n s ę przebywania
w szkole, gdzie są ławki i krzesła, a pracujesz w ten sposób? Na stojąco? Czy wiesz,
że jest wiele dzieci, które n i e m a j ą tak ładnych klas (…). Czy miałeś ławki i krzesła w Afryce? (…) Gdy chodziłeś do szkoły koranicznej, to stałeś czy siedziałeś?
Ibrahim: Siedziałem.
Pascale: Gdzie?
Ibrahim: Na ziemi.
Pascale: Ale teraz jesteś we Francji, masz ławkę i krzesło i pracujesz na stojąco?
Ibrahimie! Czy wiesz, że są kraje, gdzie nie ma pieniędzy na krzesła, ławki i książki, takie jakie tu mamy (…).

To wydawałoby się subtelny przykład. Inny nauczyciel (kurator?) mówi o konieczności wspinania się (tym razem chodzi o Alphę), tj. doskonalenia i postępu.
Uwaga jednej z dziewczynek, że sądziła, iż chodzi o wspinanie się po ścianie, sprawia, że ów nauczyciel dodaje: „On nie jest małpą! Wspinanie się jest tu obrazem,
metaforą (…). Zrozumieliście?”29 Być może w innym przypadku porównanie pozostałoby neutralne, tu jednak wydaje się takim nie być. Pierwszy przytoczony przykład może też wskazywać na wagę c i e l e s n o ś c i . Wśród tych subtelnych obserwacji znajdziemy także interakcje między samymi dziećmi: w i d a ć w nich wyraźnie,

Daleki jestem od nieuznawania wagi tego, na co Mead i Hastrup zwracały uwagę (a wcześniej
m.in. Collier 1976|1986 i inni), a mianowicie, że kamera czasem widzi lepiej. Tyle tylko, że jak się
wydaje wspomniani autorzy czasem sprowadzają wizualność niemal wyłącznie do tej roli.
28
Warto jednak mocno podkreślić, że pole na którym pracuje Pascal, to pole minowe. Na szczęście — odmiennie niż saper i na przekór purystom — ona czasem możne się mylić.
Stwierdzenie, że przywołany dalej epizod może mieć nieco rasistowską wymowę, jest zapewne
zbyt mocne. Jednak stopień wyczulenia na wszelkie (potencjalne) formy hierarchizowania i wartościowania wydaje się obecnie bardzo duży. Gdy pisałem do „Visual Anthropology Review” na
temat The Other Side of Istanbul Döndü Kiliç (f2008), redaktorka tekstu usilnie nastawała na
przeredagowanie lub zastąpienie wszelkich sformułowań, które mogły nieść sugestię porównywania i wartościowania postaw wobec homoseksualizmu w różnych kulturach (co oczywiście nie było
moją intencją — por. Sikora 2011a).
29
To ciekawe, ale wypowiedź zacytowana w tekście straciła ostrość, z którą uderzyła mnie w filmie.
27
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że np. walka (zaczepki, które przechodzą w siłowanie się) może być sposobem szukania i nawiązywania kontaktu, budowania relacji. Wi d z i m y też, jak w praktyce
uczenie się języka staje się całościowym w d r a ż a n i e m w s y s t e m ‘ e u r o p e j s k i c h ’ n o r m i w a r t o ś c i , czasem w sposób, który ewidentnie narusza kulturowe tabu innej kultury, czego Pascale wydaje się być na początku mało świadoma.
Edukacja to proces przystosowania się do innego, w domyśle — lepszego, życia.
Dopiero z upływem czasu nauczycielka nabywa bardziej refleksyjnego podejścia do
nauczania i uczniów (por. też Ragazzi 2006, 192). Jeden z bardziej interesujących
przykładów dotyczy oporów, jakie Alpha ma przed patrzeniem w oczy dorosłej osobie.30 (Przytoczony dialog nie oddaje w pełni wszystkich niuansów interakcji.)
Pascale (do Alphy, chłopca z Liberii, którego życie wyjątkowo ciężko doświadczyło): Podnieś wzrok! Masz takie piękne oczy, spójrz więc na mnie! Dlaczego, kiedy mówisz… Alpha! Tłumaczyłam ci wielokrotnie! We Francji patrzymy prosto w oczy… W Afryce mówiono ci, żebyś spuszczał wzrok… (…) Od
pierwszego dnia mówiłam: patrzcie na mnie bezpośrednio! Ale kiedy na mnie
patrzysz, twoje oczy obiegają dookoła moją twarz i nigdy nie spoglądasz mi
w oczy… (…) ‘Tam’ [Down there — konotuje też na dole]31 nie masz prawa zwracać się do dorosłych po imieniu. 					
Kadouatu [stojąca obok czarnoskóra dziewczynka wtrąca]: Jako dziecko po prostu nie możesz. 							
Pascale: Co zatem mówisz? 		
Kadouatu: Zwracasz się inaczej, Pascale! Po prostu nie możesz wypowiadać imienia. Imienia czy nazwiska? Imienia. 					
Pascale: Nie możesz go nim nazwać?
Kadouatu: Zależy! Na przykład: „Pascale” — nie możesz.

Nauczycielka kontynuuje rozmowę, pytając o to, czy kiedy Alpha rozmawia z rodzicami, to patrzy im w oczy. Co prowadzi do wyrażonego wprost przez chłopca
oporu: „Nie lubię patrzeć w oczy, Pascale, to nie jest dobre.” A gdy nauczycielka
dalej naciska, uczeń wyraża sprzeciw i mówi: „Kiedy widzę, że ktoś patrzy w ten
sposób, to myślę: olbrzym zje któregoś z nas.”
Przytoczony fragment poza wszystkim innym jasno pokazuje, że wiedza ucie
leśniona zakorzeniona jest znacznie głębiej niż ta, którą da się przekazać słowem.
Alpha nauczył się zwracać do nauczycielki po imieniu, nie jest jednak w stanie patrzeć jej w oczy i przezwyciężyć normy zachowania ‘wpisane’ w ciało. W tekście,
który omawia doświadczenia związane z pracą przy tym filmie, Ragazzi (2006) przywołuje znaczenie tytułu filmu: La mémoire dure to m.in. „pamięć, która trwa”, „pamięć, która podąża dalej”, ale też „pamięć, która stawia opór”, „pamięć nieustepliwa,
Przy okazji wydaje się to właśnie interesującym przykładem antropologii wizualnej, ale też
przykładem na cielesny (czyli też widzialny) wymiar norm kulturowych.
31
Zaimek ‘tam’ jest często waloryzowany pejoratywnie w stosunku do ‘tu’ — por. np. przytoczoną
przez Yi–Fu Tuana anegdotę z komentarzem na ten temat Bertranda Russella (Tuan 1987, 67).
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odporna” i w końcu twardy dysk w komputerze. Tej wieloznaczności francuskiego
wyrażenia, jak powiada Ragazzi, nie da się oddać w pojedynczym wyrażeniu angielskim; podobnie jak i w polskim — i o tę wieloznaczność jej też chodzi. W istocie,
pamięć (kulturowa) jest jednym z głównych tematów filmu. Można sądzić, że chodzi
o pamięć po obu stronach tej relacji. Przykłady ‘potknięć’ Pascale (wolę ich nie esencjalizować i nie stygmatyzować, czego nie czyni też Ragazzi, mając oczywiście ich
świadomość) wskazują, jak skomplikowany bywa proces mierzenia się z kolonialną
(i postkolonialną) przeszłością (a może przede wszystkim, ogólniej, z obcością), ale
także jak proces edukacji uwikłany jest (lub przynamniej bywa) w dyskurs władzy
i język wartościowania — nauczycielka mimo przygotowania i praktyki w wielokulturowym środowisku, nie potrafi poradzić sobie z ucieleśnionym językiem władzy.
To, co m.in. Michel Foucault (1998) i Timothy Mitchell (2001) śledzili na poziomie
makro (instrukcje i dyrektywy — por. rozdz. Wizualność…), w filmie Ragazzi obserwujemy na poziomie mikro — ukazane w konkretnych sytuacjach, które w całej
swojej pojedynczości wydają się wykraczać poza przypadkowość i pokazują ‘faktyczność przypadku’, który jest jednocześnie świadectwem.
Przynajmniej niektóre omawiane w filmie historie (nie tylko te, pokazujące, jak
trudno wyzbyć się kategoryzacji, porównywań i operowania językiem, który może
być kojarzony z postawami rasistowskimi) skłaniają do głębszych przemyśleń i do
zadawania pytań o problem wiedzy i imperializmu kulturowego. Nawet jeśli trudno
całkowicie go wyeliminować, to jednak można się zastanawiać, jak neutralizować
jego działanie. Film pokazuje daleko idącą interferencję systemu władzy i wiedzy
(edukacji) oraz ich wpływ na jednostkę. Może też mówić o zjawiskach, które trudno
jednoznacznie sklasyfikować ontologicznie. Ten przykład również dotyczy Alphy.
Ragazzi umieszcza go zaraz po tym, jak chłopiec zostaje, rzecz jasna nie wprost,
porównany do małpy. Uczeń podczas rysowania zaczyna opowiadać o psie, który
nazywał się Medor. Był dzielny i wspaniały. Został zabity przez złych ludzi. Poszczególne wątki historii nie są całkiem spójne i każą domyślać się pewnych spraw.
Nauczycielka dopytuje się, czy Alpha widział wojnę, przed którą uciekł z Liberii
do Gwinei. Chłopiec potwierdza. Opowiada o strasznym człowieku, który zabijał
innych i zostawiał ich ciała psom na pożarcie. Z nim właśnie walczył Medor i, choć
nie jest to jasne, wydaje się, że po tym jak ugryzł tego człowieka ‘umarł’. Poszczególne fragmenty narracji mają siłę traumatycznych wątków, którym czasem brakuje
syntaksy. Mimo że Pascale Lanteri dopytuje o Medora, chłopiec porusza kolejny
kwestie: mówi o człowieku, który miał strzelbę i przyszedł go (Alphę) zabić. Kazał
mu się pożegnać z rodziną i z życiem. Wówczas zjawił się ojciec Alphy i uderzył
tego człowieka. Potem już codziennie pojawiali się jacyś ludzie, którzy bili Alphę.
Byli to starsi od niego chłopcy (miał wówczas pięć lat).
Bili mnie stale. Potrafiłem widzieć rzeczy w taki sposób, że jak coś się miało zdarzyć, to ktoś mi mówił to na ucho… Kiedy powiedziałem to matce, odpowiedziała: „Nie, to nie może być prawdą!” Ale każdego dnia, jak coś miało się wydarzyć
„on” mi mówił. Któregoś dnia powiedziałem mamie: „samochód będzie miał
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wypadek…” Odpowiedziała: „to nie może być prawdą”, tak się jednak stało i w
końcu ona powiedziała: „tak, miałeś rację.” (…) Widziałem to na własne oczy
(into my eyes). Od dzieciństwa widziałem rzeczy, których nie wiedzieli inni… (…)
Jeśli coś miało się zdarzyć, to słyszałem też, o tym. Ktoś przychodził mi powiedzieć na ucho. Nikt więcej tego nie słyszał. Tak działo się każdego dnia. Teraz to
się skończyło.

Historia ta może prowadzić do pytania o status różnych form wiedzy, które
się wykluczają. Nawet jeśli podamy w wątpliwość wiarygodność tej opowieści
z całym jej ‘nadrealistycznym’ — w naszym pojmowaniu — bagażem, do czego
wcale się nie skłaniam32, to nadal pozostaje pytanie o stosowanie twardych reguł
wychowawczych, które w procesie socjalizacji znacząco (nawet w tym wydawałoby się łagodnym wydaniu) ingerują w normy innej kultury i w ludzkie ciało (narzucanie obowiązku patrzenia w oczy, usztywnienie ciała u innej dziewczynki).
Tego typu przypadki wykraczają poza to, co można uznać za wiedzę milczącą
(tacit knowledge: poczynając od wiedzy praktycznej aż po tę niezwerbalizowaną): wskazują na potencjalną wiedzę, którą Zachód w swoim głównym nurcie
stara się ignorować (a wcześniej często aktywnie zwalczał). Nawet jeśli uznamy
tę historię za wymyśloną, to i tak mówi ona wiele o poczuciu sprawczości i jej
utracie. Ostatnie przykłady wskazują na ucieleśnienie wiedzy (podobnie zresztą
jak film Meyknechta).
Ragazzi uznaje, że to niedookreślenie daje asumpt do postawienia licznych
hipotez (2006). Ale jednocześnie film świetnie obrazuje (ucieleśnia?) słowa Davida MacDougalla, które Ragazzi umieściła w motcie do własnego tekstu:
Filmowanie dzieci pociąga za sobą fundamentalne problemy. Jakie przymioty
człowieczeństwa mają dzieci, których m u s z ą s i ę o d u c z y ć, a b y s t a ć s i ę
d o r o s ł y m i? I o tyle, o ile staramy się być jako dorośli coraz bardziej ludzcy,
jakich przymiotów musimy się z powrotem nauczyć? Czy filmy o dzieciach dają
nam wskazówki na temat rozmiaru ludzkich możliwości? (MacDougall 2006, 91;
Ragazzi 2006, 186)

Film Ragazzi może być doskonałym przykładem tworzenia wiedzy antropologicznej. Wnosi całą masę subtelnych obserwacji nie tylko z obszaru uczenia się
i relacji, lecz także dotyczącą wiedzy stricte kulturowej. To zazwyczaj wzajemnie
powiązane obserwacje, w których ‘wyłuskaniu’ na pewno pomaga wiedza antropologiczna, ale które też ją tworzą.
Wydaje się, że coraz częściej antropolodzy, skłonni są — nawet jeśli nie zawsze expressis verbis
— przyjmować tego rodzaju historie z dużym kredytem zaufania (a nie tylko już zawieszeniem
niewiary, co może być bardziej tradycyjnym stanowiskiem). Por. Hastrup (1987), Stoller (1992).
Przywołałem tu autorów, którzy mówią o podobnych doświadczeniach z pierwszej ręki. Stoller,
który sam przeszedł wtajemniczenie, opowiada np. o tym, jak jego nauczyciel (który nigdy nie
opuszczał Afryki) opisał mu jego mieszkanie w Nowym Jorku (1992). Ragazzi też zdaje się nie
rozstrzygać tych wątpliwości, traktuje je raczej jako impuls do dalszych pytań (2006).
32
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Film ten pokazuje również, jak dzięki wyborowi–montażowi obserwacja
przeradza się w pracę antropologa, jak zestawienia tworzą sens, nawet wówczas, gdy nie próbują wprowadzać elementów metarefleksji stricte teoretycznej
(komentarz słowny). Inaczej rzecz ujmując, to nie tylko słowo niesie znaczenie.
Sposób w jaki Ragazzi prowadzi badania z użyciem kamery i pracuje nad
filmem charakterystyczny jest, jak sądzę, dla jednej z ważnych współcześnie odmian kina etnologicznego, która stara się znaleźć ciągłość pomiędzy doświadczeniem obserwacji, a tworzeniem przedstawienia. Montaż wydaje się próbą
tworzenia nowych znaczeń dzięki zagęszczaniu ‘opisu’ (narracji) i zestawieniom.
Antropolog korzysta z mowy cudzej (trzeci głos), tworząc nowy sens. To rodzaj
redakcji (podwójności angielskiego słowa editing — redakcja i montaż — nie
da się jej łatwo oddać w języku polskim). W pracy antropologa–montażysty–
redaktora kryje się potencja nowych pomysłów na antropologię, która oddaje
głos podmiotom (co wydaje się wciąż ważnym, choć niejednoznacznym zadaniem antropologa). Praca ‘montażysty’ przypomina koncept Clifforda (2000), że
antropologia jest sztuką zestawiania, choć owo zestawianie niekoniecznie musi
mieć surrealistyczny akcent. Ruby (2004) zauważył, że antropolog dziś w pierwszej kolejności może być kimś, kto ułatwia działania (wspomaga sprawczość)
podmiotów, z którymi stara się współpracować.
W opisanych dotychczas przypadkach daje się też, jak sądzę, bez trudu d o s t r z e c ‘rozumienie antropologiczne’. To, upraszczając, umiejętność odszukania znaczeń, choć nie zawsze muszą być to znaczenia łatwe do werbalizacji; wydaje się, że często bywają one bliższe temu, co za Barthes’em można by nazwać
„znaczeniami otwartymi” (Barthes 1982b). Filmów tych zdecydowanie nie da
się sprowadzić do zestawu informacji (nie są w tym znaczeniu dydaktyczne),
nie porządkują wiedzy w ustrukturowane, dobrze zoperacjonalizowane i wyodrębnione kategorie. Jak zauważył MacDougall, ujęcia w kinie obserwacyjnym
nie są ‘zwykłymi ujęciami’, czasem bywają one silnie skonstruowane, w sensie
k o n c e p t u a l n e g o p r z e m y ś l e n i a . Takie właśnie ujęcia znajdziemy np.
w filmach J.P. Sniadeckiego.33

Doświadczenie czasu (Chaiqian i Kale and Kale)
Konceptualną ramę widać już w Songhua Sniadeckiego (f2007) — to zestaw
rozmyślnych ujęć, często nieruchomych (choć kręconych z ręki) ukazujących
życie na nadbrzeżu rzeki Songhua. Wyrafinowane ujęcie otwiera także jego film
Chaiqian (Demolition) (f2008). Zaczyna się ono od nieruchomego kadru, który
Należy on do grona uczniów Luciena Castaing–Taylora i jest absolwentem jego warsztatów
Sensory Ethnography Lab (Uniwersytet Harvarda).
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ukazuje młodego jeszcze mężczyznę, ubranego w niebieską koszulkę polo i białe
rybaczki. Mężczyzna siedzi na rozłożonym na betonie kawałku materii. Przyglądająca mu się kamera po pewnym czasie budzi w nim uczucie dyskomfortu.
Mężczyzna co pewien czas rzuca w jej stronę zniecierpliwione (?), zaniepokojone (?) spojrzenie. Po blisko półtorej minuty kamera zaczyna z wolna panoramować w prawo. Dopiero wówczas okazuje się, że tak ona, jak i obserwowany
mężczyzna znajdują się na platformie górującej nad placem budowy: ziemia
pokryta jest betonowym gruzem z kawałkami żelaznych prętów zbrojeniowych.
Na bliższym planie widzimy dwie olbrzymie maszyny do prac ‘destrukcyjno’–porządkowych. Wokół znajduje się kilkunastoosobowa grupa robotników, którzy
porządkują teren: osadzonymi na długich giętkich trzonkach młotami rozbijają
kawałki gruzu, wyciągają mniejsze i większe metalowe pręty zbrojenia, gromadząc je na stosach. Robią to ‘w swoim rytmie’, wyraźnie bez pośpiechu. Na dalszym planie widać infrastrukturę nowoczesnego miasta. Kamera bardzo wolno
zatacza pełny obrót. Tym razem mężczyzna w niebieskim polo chodzi i rozmawia przez telefon komórkowy. Całość tego pierwszego ujęcia trwa ponad trzy
minuty. Kolejne długie ujęcia, częściowo kręcone już z ręki, śledzą pracę tak
ludzi, jak i maszyn. Dopiero w dalszej części filmu Sniadecki ukazuje miejsca
związane z odpoczynkiem w trakcie pracy i posiłkiem. Wtedy też dochodzi do
krótkich rozmów z chińskimi robotnikami na temat pracy i życia. Najsilniejszą wymowę mają jednak te pierwsze pozbawione jakiegokolwiek komentarza
ujęcia. Wydają się one niesłychanie sugestywnym wprowadzeniem w paradoks
współczesnych Chin. Budowanie miasta XXI wieku łączy tu zaangażowanie
najnowszych technologii i niemal przedindustrialnych metod (z pewnością niskopłatnej) pracy. W tym pierwszym ujęciu (ujęciach) udało się Sniadeckiemu
stworzyć bardzo przekonujący obraz będący symbolem dzisiejszych Chin.34
Filmy odwołujące się do formy próbują wyostrzyć pewien aspekt rzeczywistości. Kale and Kale Stephanie Spray (2008), zrealizowany również w ramach Sensory Ethnography Lab, także odnosi się do kwestii czasu. To historia o wiejskim
życiu w Nepalu opowiedziana za pomocą długich (choć w moim mniemaniu
wcale się nie dłużących) ujęć. Śledzimy życie toczące się w jednej z nepalskich
wiosek. To, co rozgrywa się przed obiektywem kamery, bliskie jest, w naszym rozumieniu, ‘niedzianiu się’. Młody człowiek pali konopie w ognisku. Sam pali konopie. Pielęgnuje i czyści (ile w tym pieszczoty, niemal czułości) głowę (mordę?)
bawołu. To zawieszenie w czasie/bezczasie znajduje usprawiedliwienie dopiero
pod koniec filmu, gdy okazuje się, że główni (anty)bohaterowie — ojciec i syn
— są wędrownymi muzykami. Opowieść kończy się w momencie, gdy mężczyźni
rozpoczynają wędrówkę, w trakcie której zbierają jałmużnę. Ten film opiera się

W tym przypadku słowo symbol rozumiem jako obraz syntetyczny i wielowymiarowy, trudno
sprowadzalny do prostszych.
34
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silnie na sztuce suspensu. W szczególny sposób odwraca kwestię narracji, kończy się, gdy w naszym rozumieniu coś w końcu zaczyna się dziać. Ale tym samym
wyostrza nasze spojrzenie na odmienne formy doświadczenia czasu. Nazwanie
tego nudą wydaje się w żaden sposób nie oddawać doświadczenia bohaterów.
Ale jednocześnie film ciekawie relatywizuje problem znaczenia. Jest wszak
skonstruowany na ‘braku’ znaczeń.

Tobacco, Truths and Rummikub: splatając to co realne,
z tym co wirtualne — wyobraźnia antropologiczna
To, co Crawford (2004) nazwał szacunkiem (respektem) dla czasu, wiązało się
z u n i k a n i e m przez filmowca w p r o w a d z a n i a struktury dramatycznej do
narracji — winna ona raczej zostać odnaleziona w samej ‘rzeczywistości’.35
Ten ostatni postulat bywa coraz częściej uwzględniany i wydaje mi się nie
kłóci się z nim (nie musi się kłócić) bardziej złożona konstrukcja. Ilustrację tego,
co mam tu na myśli, znajdziemy w ostatnim filmie Steefa Meyknechta: Tobacco,
Truths and Rummikub (f2010).
Przez ponad rok antropolog prowadził badania w cieszącej się niegdyś dobrą
sławą dzielnicy Nieuwland (Schiedam, Holandia), w której zaszły dość znaczące
zmiany. Między innymi na skutek napływu kolorowych emigrantów zaczęła być
ona postrzegana jako zdecydowanie mniej atrakcyjna.
Meyknecht w czasie kręcenia filmu zamieszkał w wynajętym mieszkaniu.
Dało mu to swobodę równoległego obserwowania z kamerą czterech ‘wątków’
filmowej historii: (1) zajęć w lokalnej islamskiej szkole podstawowej, (2) gry
w Rummikub i rozmów na temat kwestii związanych z życiem dzielnicy prowadzonych w klubie, w którym spotykają się starsi mieszkańcy, (3) codziennej
pracy ciemnoskórego Uliego w niewielkim sklepiku (wziętym w ajencję), który stał się miejscem spotkań lokalnej, kolorowej młodzieży oraz (4) wydarzeń
widzianych z perspektywy miejscowej policji, przede wszystkim zaś policjanta
Ferry’ego. W ten sposób poznajemy fragmenty lokalnej rzeczywistości również
w ich mikro–społeczno–politycznym wymiarze. Wszystkie te wątki przedstawio-

I próbą subtelnej ingerencji w nią — to właśnie na tym poziomie szacunek dla odtwarzanego
czasu ma znaczenie. ‘Życie’ jest procesem czasowym, którego bez redukcji nie da się sprowadzić
do informacji. Próbował to wyrazić już Tomasz Mann w Józefie i jego braciach, rozbijając historię
na czas dziania się (przeżywania) i czas opowieści. Przypomniał o tym Zbigniew Benedyktowicz
(2000, 110–111). Pojawia się pytanie czy odczucie czasu, które ukazuje film Kale and Kale jest
raczej odnalezione czy skonstruowane? Zapewne raczej to drugie, ponieważ nie sądzę, żeby mogli
tak to skonceptualizować sami bohaterowie. Moja kategoria nudy, jest tu oczywiście dodana. To
ja jako inne ego — alter ego.
35
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ne są z punktu widzenia osób, których działaniom się przyglądamy i których
wypowiedzi słuchamy — niekiedy ludzie ci komunikują się między sobą, czasem
mówią też ‘do nas’, wygłaszając różne opinie. Te cztery historie, choć nie są od
siebie niezależne, niekoniecznie wprost się ze sobą łączą. Tego splecenia pojedynczych opowieści dokonuje dopiero z kunsztem i wrażliwością Meyknecht.
Wykorzystuje w tym celu humorystyczne muzyczne interludia, które dodają filmowi lekkości i wprowadzają pewien dystans (formę lekkiej ironii, która jest
w tym przypadku jak najbardziej na miejscu).
Z punktu widzenia filmowej narracji, wspomniane wątki nie są równoważne.
Rysuje się między nimi pewna hierarchia. Najbardziej ‘zewnętrznym’ jest temat
szkoły podstawowej, który choć ciekawy sam w sobie, wydaje się najmniej łączyć
z tematem filmu. Niemniej jest on czytelnym komentarzem dotyczącym kwestii integracji imigrantów z Holendrami i roli szkoły w tym procesie, jest zatem
ważnym kontekstem dodanym. (To pozytywny wątek w filmie, który mimo swej
lekkiej formy nie jest zbyt optymistyczny.) Skoncentruję się jednak na trzech
pozostałych.
Jednym z ważnych tematów rozmów w klubie seniorów jest zagrożenie, jakie
wiąże się z pojawieniem się nowych przybyszów. Są to często opowieści z drugiej
ręki, choć nie tylko. Ktoś bał się wejść na klatkę schodową, ponieważ stała przed
nią grupa kolorowej młodzieży. Syn sąsiada miał konflikt z imigranckim nastolatkiem. Opowieści sygnalizują istnienie faktycznych zagrożeń, choć najczęściej
są odzwierciedleniem zagrożeń raczej wyobrażonych.
Poranna odprawa na posterunku policji wskazuje, że mamy do czynienia
z dzielnicą raczej spokojną, choć jednocześnie jest sporo sytuacji, najczęściej
drobnych spraw, w których policja powinna interweniować. Jesteśmy świadkami wykrycia i likwidacji nielegalnej plantacji marihuany, wizyty Ferry’ego u lokalnego samotnego alkoholika, w czasie której rozmowa przeradza się raczej
w mało formalną i w zasadzie miłą pogawędkę dotyczącą kwestii życiowych
(w tym zagadnienia wykupu polisy pogrzebowej). Podobnie w gruncie rzeczy
przebiegają wizyty u Uliego. Choć humor Ferry’ego bywa nieco żołnierski, to
jednak relacje pozostają przyjazne.
Uli stara się zarobić na życie, prowadząc sklepik z tytoniem i napojami.
Odkąd staje się on miejscem spotkań imigranckiej młodzieży, ‘dawni’ mieszkańcy zaglądają tam coraz rzadziej. Rosnące zadłużenie (choć w istocie nie aż
tak wielkie), które prowadzi w końcu do bankructwa, jest w rzeczy samej osią
małego dramatu. Poza młodzieżą tylko policja zdaje się doceniać ‘społeczną’
pracę sklepikarza mimowolnie pełniącego funkcję ‘streetworkera’ i animatora.
Sam Uli wydaje się osobą otwartą i z optymizmem patrzącą w przyszłość. Wspomina o trudnym dzieciństwie i płynącej stąd dużej wyrozumiałości dla odwiedzającej go młodzieży. I wreszcie ostatni bohater — młodzież, która odwiedza
sklep Uliego. Młodzi chłopcy wprowadzają ‘nas’ — raczej dość enigmatycznie
— we własne problemy. Często korzystają też z dystansującego humoru.
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Status quo zakłócają — jak można sądzić całkowicie bezpodstawne — oskarżenia o to, że w sklepiku handluje się również narkotykami. Nie pomaga nawet
interwencja Ferry’ego jako świadka w rozprawie. Splot tych okoliczności wraz
z rosnącym zadłużeniem (sprzedaż słodyczy i napojów nie pozwala na zapłatę
czynszu) sprawia, że sklepik zostaje zamknięty. Pewne rozgoryczenie wyrażają
młodzi ludzie, którzy się tam spotykali, choć jest to w znacznym stopniu komunikat niezwerbalizowany i ukryty raczej ‘między słowami’. Ferry nie ukrywa
swojego niezadowolenia z takiego obrotu spraw. Zdaje sobie sprawę, że taka
‘lokalizacja’ młodzieży odgrywała zdecydowanie pozytywną rolę.
Historia nie kończy się jednak wraz z pojawieniem się napisów na ekranie.36 Otóż Meyknecht postanowił wprowadzić w czyn, to co w filmie spotkało
się j e d y n i e w i r t u a l n i e. Starsi mieszkańcy obawiali się sklepiku Uliego, bo
stał się on siedliskiem spotkań kolorowej młodzieży. Nie ufali jej. Opowiadali różne mniej lub bardziej drastyczne historie, najczęściej jednak nie potrafili
wskazać takich doświadczeń z życia prywatnego: kolorowy sąsiad zawsze uśmiecha się przy spotkaniu i mówi dzień dobry… Te w i r t u a l n i e w r o g i e s ą s i a d u j ą c e z e s o b ą ś w i a t y udało się Meyknechtowi najpierw w i r t u a l n i e
zestawić w filmie, następnie jednak postanowił doprowadzić do ich spotkania
w ‘r e a l u’ w czasie projekcji filmu i dyskusji po nim. Spotkanie okazało się
udane. Starsi mieszkańcy przekonali się, że kolorowi imigranci nie muszą stanowić zagrożenia. Władze dzielnicy uznały, że chcą pomóc Uliemu wyjść z tarapatów finansowych i reaktywować sklepik. Niestety pomysł interwencji pojawił się zbyt późno. Takich ‘miejsc’ nie tworzy się odgórnie. Młodzież nie była
przekonana do idei reaktywacji. Wolała miejsce przez siebie ‘znalezione’. Na
ten układ sztucznej, dozorowanej rekonstrukcji nie zgodził się również Uli.
Uznał, że sens istnienia sklepu jako miejsca spotkań wiązał się ze spontanicznością działań.
Film wirtualnie połączył to, co realnie istniało obok siebie i było wirtualnie powiązane, tyle tylko, że na zupełnie innych zasadach. Dodana konstrukcja wydaje się jak najbardziej oparta na r o z u m i e n i u a n t r o p o l o g i c z n y m,
a efekty tego rozumienia nabrały materialności i przełożyły się na społeczne
działania. Niestety wartość społeczna projektu wiązała się raczej ze zrozumieniem zaistniałej sytuacji p o f a k c i e niż na faktycznej przebudowie społecznej.
Czy zrozumienie to zaowocuje czymś w przyszłości, pozostaje sprawą otwartą.
Ostatni przykład świetnie pokazuje, jak kino obserwacyjne przekracza to, co
obserwacyjne. Norman Denzin, pisząc o performatywnym wymiarze etnografii,
przywoływał nieco podobny eksperyment. Anna Deavere Smith stworzyła sztuOdwołuję się tu do rozmowy odbytej z Meyknechtem po projekcji filmu, w trakcie festiwalu
w Tartu (marzec 2011), a także prywatnych rozmów w Tartu i w Århus, NAFA Festival 2010. Kiedy
rozmawialiśmy w Århus film był świeżo ukończony, a planowane spotkanie bohaterów dopiero
w fazie projektów.
36
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kę, w której postanowiła doprowadzić do spotkania grup ludzi, które na skutek
wcześniejszych tragicznych wydarzeń nie mogły się spotkać w realnym życiu.
Fires in the Mirror jest „wspaniałym przykładem tego, w jaki sposób sztuka może
konstytuować przestrzeń społeczną postrzeganą przez ludzi raczej jako inspiracja, a nie demotywacja” (s. XIX). W ten sposób w sztuce spotkali się i rozmawiali
ze sobą czarni członkowie gangu, policja i społeczność żydowska. Sztuka przekracza granice wyznaczone przez rasę. Tekst Smith pokazuje, że „amerykański bohater nie żyje w jakimś konkretnym miejscu, lecz raczej w przestrzeniach m i ę d z y
m i e j s c a m i i w naszej walce o to, by być razem pomimo różnic” (XII). (Denzin
2001, 35)

W obu przypadkach — filmu i sztuki — można zapewne twierdzić, że są one
pewnymi hipostazami, które nie tyle (albo nie tylko) przedstawiają rzeczywistość, ile raczej są wirtualnymi bytami, które mogą na nią oddziaływać.
Film Meyknechta wydał mi się dokumentalną ‘wersją’ Dymu Paula Austera
i Wayne’a Wanga (f1995). Dym (który wyjątkowo wysoko cenię — por. Sikora 2004a, rozdz. V) kończy się pomyślnie dla wszystkich. Życie holenderskich
przedmieść okazuje się częstokroć trudniejsze i choć bardziej prozaiczne, to
jednocześnie bardziej skomplikowane od tego, które zostało ukazane w sfikcjonalizowanych fabułach (chociaż te ostatnie mogą przecież czasem mieć tak
przemożny wpływ na życie).
Narracja w filmie Meyknechta balansuje na cienkiej linii ironii i humoru, ale
nigdy nie przekracza pewnej granicy. Antropolog pokazuje, lecz nie obnaża.
Tworzy ‘opis’ zachowań społecznych, ale też subtelnie dystrybuuje wiedzę antropologiczną. Film pokazała nawet holenderska telewizja (podobnie zresztą
jak wcześniej przywołany obraz reżysera). Tobacco, Truths and Rummikub dość
ortodoksyjnie trzyma się wymogów kina obserwacyjnego — to na poziomie
montażu dochodzi do konceptualnego połączenia światów, do stworzenia wypowiedzi, która jest konsekwencją u r u c h o m i e n i a w y o b r a ź n i a n t r o p o l o g i c z n e j. Ten film (również z uwagi na to, co następiło już po nim w wymiarze
realnym, w ‘realu’) okazuje się subtelną i jednocześnie znaczącą f o r m ą k r y t y k i s p o ł e c z n e j (antropolog jako krytyk) i tym samym dyskretnie wkracza
na pole sugerowane przez George’a Marcusa i Michaela Fischera (por. 1986).
Miejsce (status) kamery w kinie obserwacyjnym nie jest wcale jednoznaczne.
Kamera bywa ‘bezstronnie’ obserwacyjna (Songhau Sniadeckiego), ale często
angażuje się w rzeczywistość. To zaangażowanie bywa nazywane partycypacją
(uczestnictwem). Czasem kamera wydaje się wręcz stymulować wydarzenia,
choć rzecz jasna w różnym stopniu. Mówił o tym Rouch (por. rozważania Roucha na temat Tourou et Bitti — Rouch 2003c, 101), ale podkreśla to również
w odniesieniu do własnego filmu Ragazzi. Zauważa, że k i n o o b s e r w a c y j n e
jest szczególnym p o ł ą c z e n i e m k i n a b e z p o ś r e d n i e g o i c i n é m a v é r i t é
(Ragazzi 2006, 194).
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Pod tym względem pouczającym przykładem może też być film Dimitru
Budrali The Curse of the Hedgehog (f2004). Film otwiera wprowadzenie, które umiejscawia filmowca–antropologa w ramach filmowanej społeczności (nieco podobnie jak w Celso and Cora). Antropolog ukazuje m.in. wyprawę grupy
Romów w celu pozyskania gałęzi na miotły i inne wyroby. Rozmowa o życiu
— najpierw w trakcie wędrówki, a następnie pracy — wprowadza w ich świat
i problemy. Uderzające jest to, jak wielkie emocje wzbudza ta praktycznie jednostronna rozmowa. Kamera (człowiek z kamerą, antropolog–kamera) staje się
k a t a l i z a t o r e m całej wielogłosowej dyskusji m.in. o poziomie życia, stosunku
do polityki i lokalnej, ‘biednej’ ekonomii. Mamy tu ponownie emocje ukazane
w działaniu. Nie jest to wykład na temat ubóstwa, lecz wizja ‘praktykowanego
kosmosu’ (Herzfeld 2004). (Notabene kulturowe reguły są tu mocno zakorzenione: mimo skrajnego ubóstwa, nie można np. wrócić do domu z niesprzedanym towarem — zostaje on spalony.)
Kolejne przykłady jeszcze bardziej rozszerzają kwestię filmu obserwacyjnego
i są próbą zastanowienia się nad tym, czy film obserwacyjny musi być realistyczny. Być może przekraczają też to, co zwykło się traktować jako obserwacyjność,
choć przecież są one jak najbardziej mocno oparte na obserwacji.

Cannibal Tours: kamera w podróży… z innymi kamerami
Peter Loizos (1997) uznał, że Cannibal Tours (f1988) Dennisa O’Rourke’a nie
jest filmem obserwacyjnym. I ma rację — choć nie do końca. Brytyjski antropolog wskazuje na obecność konstrukcji w filmie, ale przede wszystkim na fakt, że
miejsca, w których toczy się akcja, nie są klarownie przedstawione. To słuszny
komentarz, choć może nieco upraszczający sprawę. Tematem filmu jest bowiem
podróż37 i to w c a l e n i e r e a l i s t y c z n a p o d r ó ż . Nie chodzi o konkretne
miejsca, lecz o zagadnienie: turystykę. To niebanalny przykład antropologii
wielomiejscowej, który stawia wiele pytań. Czy turyści spotykają się z realnymi miejscami i poznają ‘prawdziwe’ życie tubylców, czy też wręcz przeciwnie,
w k r a c z a j ą w p r z e s t r z e ń w y k r e o w a n e j f i k c j i, k t ó r ą s a m i a k t y w n i e w s p ó ł t w o r z ą? Czy film ukazujący w y t w a r z a n i e f i k c j i m o ż e s i ę
o d w o ł y w a ć d o ‘ r e a l n e j ’ p r z e s t r z e n i i c z a s u, czy też wręcz przeciwnie powinien podążać właśnie za wyznacznikami owej s f i k c j o n a l i z o w a n e j
c z a s o p r z e s t r z e n i? Czy film obserwacyjny musi być realistyczny?38 Realni
Por. nową, ukutą przez Clifforda, definicję antropologii jako spotkania w podróży, jak i jego
rozważania na temat (zaniedbanej) wagi podróży w antropologii (2004a; 1997).
38
Pytanie, na ile Loizos (2007), gdy utyskuje na dominację kina obserwacyjnego, sam nie wpada
w sidła obowiązku opisu stricte realistycznego? O’Rourke nie ucieka się do żadnych ‘eksperymen37
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i poważni są tu jedynie spotykani en face krajowcy–świadkowie (o tym dalej). To
inny przykład, gdzie forma filmu doskonale konweniuje z wybranym sposobem
przedstawienia.
Cannibal Tours wszedł do klasyki filmu antropologicznego, choć O’Rourke
dystansuje się wobec antropologii, której studiowanie zarzucił. Niemniej jego
filmy poruszają się po ścieżkach jak najbardziej antropologicznych. Na różnych
poziomach dotykają pogranicza kultur, tego co globalne i lokalne, tropiąc jednocześnie uwikłanie w kwestie neokolonializmu, z czym można łączyć np. fenomen masowej turystyki (czy też prostytucji, jak w The Good Woman of Bang
kok, f1991). W przypadku jego filmów — podobnie jak w świetnych i społecznie
zaangażowanych filmach Kim Longinotto — gorset antropologii nie krępuje
wypowiedzi.39
W Cannibal Tours O’Rourke podąża drogą konstruowania znaczeń dzięki
zestawianiu. W rzeczy samej filmowiec nawet nie tyle (a przynajmniej nie zawsze) sam aktywnie zestawia, ile umiejętnie korzysta z zestawień, które pod
suwa mu ‘rzeczywistość’. Cannibal Tours to film o masowym w zachodniej kulturze fenomenie turystyki40: poszukiwaniu egzotyki i ‘prawdziwej natury’. To
film o głębokiej potrzebie członków cywilizacji Zachodu poszukiwania Innego,
obcości najdalszej: człowieka natury i kanibala. Z pewnego punktu widzenia ‘człowiek natury’ i ‘kanibal’ to awers i rewers tego samego konstruktu.41
O’Rourke rozmyślnie gra stereotypami i jednocześnie je rozpracowuje. To niejako ‘świadoma kamera’, która wybiera się na wycieczkę z innymi — w domyśle —
‘nierefleksyjnymi’ kamerami i aparatami fotograficznymi. To te ostatnie narzu-

talnych środków’: przyspieszony ruch, szybki montaż, deformacja obrazu, zmiany kolorystyczne
— nic z tych rzeczy, jedyne co robi, to zamiast pokazywać cały kontekst opisywanego zjawiska,
skupia się na znaczących detalach, wypowiedziach, zestawieniach; interesują go bardziej ludzie
i interakcje niż ‘okolica’.
39
Wcześniejsze filmy Longinotto zrealizowane w Japonii dotykają kwestii konstruowania płci
kulturowej; często nie obywa się to bez przemocy symbolicznej (Longinotto i Williams f1993;
f1995; f2000). Wątek feministyczny, z jeszcze bardziej wyeksponowanym tematem przemocy wynikającej z nierówności płci, pojawia się w filmach z Afryki (f2002; f2005; f2008).
40
Obecnie zjawisko to nie przynależy oczywiście już tylko do Zachodu. Od dawna daje się obserwować fenomen masowej turystyki Japończyków, a ostatnio także obywateli innych państwach
azjatyckich, i nie tylko. Christopher Pinney (1997) i MacDougallowie (f1991) ciekawie analizują
na przykład fenomen fotografii turystycznej w Indiach.
41
Można by na różne sposoby uzasadniać ich zbieżność. Ten motyw pojawia się też expressis ver
bis w filmie, gdy włoscy turyści (zapewne sprowokowani pytaniem filmowca) rozważają fenomen
prymitywizmu i kanibalizmu. Rozmawiają o życiu zgodnie z prawami natury, które, według specjalistów, zapewnia szczęście. Młoda dziewczyna mówi: „To było symboliczne [kanibalizm — dop.
SS]. Konieczne do przeżycia, ale też symboliczne. To wiązało się z symboliką, gdy odcinali oni
głowy białym badaczom. Nie z powodu złośliwości (malice), ale ponieważ było to częścią symbolicznej tradycji.” Jednym słowem to, co się działo, mimo symboliczności, było naturalne (por. też
MacCannell 1994, 110).
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cają sposób bycia turystom, są tu siłą sprawczą (odwołuję się tu do pomysłów
Alfreda Gella).42
Motto, jakie pojawia się na początku filmu, brzmi: „Nie ma nic bardziej
osobliwego (strange) na obcej ziemi (strange land) niż obcy (stranger), który ją
odwiedza.” Pod tym względem paradoksalnie film jest jeszcze silniej skonstruowany niż omawiany nieco wcześniej film Meyknechta. A wrażenie takie pojawia się, jak sądzę, również za sprawą wprowadzenia elementów teatralizacji.
To elementy retorycznie ‘dodane’, choć (poza skonstruowaną częściowo ścieżką
audialną i dodaną muzyką) w zasadzie nieinscenizowane. Film otwiera ujęcie
otchłani wodnej: kamera unosi się powoli, ukazując obraz odległego lądu, wyspy na oceanie. Towarzysząca temu muzyka Mozarta, wydatnie uwzniośla obraz. Ujęcie jest na tyle długie, by ‘przylgnęło’ do nas jako obraz zatrzymany,
uwypuklony i przestrzenny (słowo „stereotyp” pochodzi od gr. stereos — czyli
właśnie „przestrzenny”). Ale jednocześnie jest to obraz przełamany43: wkrótce
pojawiają się trzaski związane z wyszukiwaniem kolejnych rozgłośni radiowych;
potem już liście palmy i obraz młodego c h ł o p c a p a t r z ą c e g o n a n a s zza
ogrodzenia. O’Rourke’owi udaje się dokonać osobliwego odwrócenia: to raczej
on patrzy na ‘nas’ nieco zdziwionym (i chyba zaniepokojonym) wzrokiem, a nie
my na niego. (Zapewne wiąże się to z tym, że jest częściowo skryty za płotem.)
Wśród odgłosów kolejnych radiostacji i różnych języków słyszymy również
rozgłośnię rosyjską: w tym lokalnym zaułku objawia się świat globalny. Kolejne
ujęcia wprowadzają już ‘obraz–zderzenie’: niemiecki turysta, ewidentnie zadowolony z siebie starszy już pan, rozmawia z krajowcem. Wyspa była dawniej
kolonią niemiecką. Turysta jest ciekawy, krajowiec poważnie odpowiada na pytania i opowiada o rytuałach. Rozmowa dotyczy kwestii nie tak znowu dawnych
aktów kanibalizmu.44 Krajowiec pokazuje, gdzie zabijano ofiary, przez obcięcie
im głów. Turysta proponuje, żeby sobie zrobili wspólne zdjęcie przy wystającym z ziemi kamieniu, przy którym dopełniano owych rytuałów. Zadowolony
Takie ‘upodmiotowienie’ rzeczy może prowadzić do ‘odpodmiotowienia’ ludzi (w odniesie
niu do Gella lepiej byłoby mówić o sprawczości). Moją intencją nie jest oskarżanie przedmiotów
(nawet tych wywodzących się z cywilizacji Zachodu), jak to symbolicznie (w mojej interpretacji)
uczyniła Hastrup (por. rozdz. Wizualność). Aparat fotograficzny i kamera być może są nawet lepszym przykładem niż ten, który przytacza Gell: żołnierza, którego broń ‘przymusza’ do strzelania.
Aparat i kamera, gdy już się pojawiają, ‘rzeczywiście’ wymuszają na turyście określony sposób
bycia i określone działania (por. Gell 2006, 21; Barański 2007, 107).
43
Czyż nie jest to definicja symbolu? Wedle jednej z nich, symbol był pierwotnie rzeczą
przełamaną na pół, co miało ułatwić wzajemne rozpoznanie osób, które były ich posiadaczami (por. np. Benedyktowicz 2000, 104–105). Do istoty spotkania należy otwarcie na drugiego
człowieka. Trudno oczywiście zaprzeczyć, że mamy do czynienia ze spotkaniem, niemniej obie
strony osobliwie mało do siebie pasują. To właśnie f e n o m e n ‘n i e – d o – p a s o w a n i a’ stał się
przedmiotem zainteresowania O’Rourke’a.
44
W kwestii tego, że często nie były to aż tak odległe praktyki, por. opis u MacCannella (1994,
106–110).
42
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turysta ustawia jeszcze ostrość w aparacie, a zdjęcie wykonuje być może sam
O’Rourke.45 Turysta dopytuje, czy niemieccy koloniści byli dobrymi ludźmi, choć
pobrzmiewa tu raczej retoryka zdania twierdzącego: „Spotkałem tubylca — ciągnie bez cienia refleksji — który był kimś w rodzaju naczelnika (mayor); wyjaśnił
mi, jak jego wioska miała się pod rządami Niemców, i jakie to były dobre czasy!”
Obie strony wydają się głęboko zanurzone w rytuale spotkania, i chyba, zważywszy na kontekst, inaczej być nie może. Ta k i j e s t w ł a ś n i e r y t u a ł t y c h
s p o t k a ń. Krajowcy pozują (za drobną opłatą), turyści namiętnie fotografują,
kupują maski i rzeźbione figurki, zazwyczaj targując się przy tym. Turyści są
szczęśliwi. Czasem nieco rozczarowani roszczeniową postawą autochtonów.
Krajowcy zachowują powagę. Kilka zasłyszanych, czasem zapewne sprowokowanych rozmów: banalne dialogi o kaloriach, tubylcach, ich życiu zgodnie
z naturą i prymitywizmie. Nieskazitelny brzuch opalającej się kobiety i krokodyl
sunący majestatycznie w wodzie. ‘Prymitywne’ rzeźby kobiety i mężczyzny z silnie wyeksponowanymi narządami seksualnymi… Pojawiające się czasem elementy muzyczne dyferencjują ujęcia: podkreślają odrębność, wprowadzają element refleksji, czasem grozy, a może tylko osobliwości (np. przy okazji ukazania
wspomnianych rzeźb). W filmie pojawia się też kilka punktujących wypowiedzi
krajowców. Filmowiec operuje wówczas frontalnymi zbliżeniami: to kontakt
spersonalizowany. Najczęściej poważne twarze, czasem nawet wyglądające na
gniewne, poruszają ważkie kwestie. Opowiadają, na przykład, o pierwszym budzącym lęk spotkaniu z białymi, których uznali za zmarłych. Jeden z mężczyzn
opowiada o tym spotkaniu: „Przybyli nasi zmarli przodkowie”, ale po chwili
z lekkim uśmiechem dodaje: „Teraz kiedy widzimy turystów, mówimy, że nasi
zmarli wracają. Tak mówimy. Nie wierzymy naprawdę, że to nasi zmarli przodkowie, niemniej tak mówimy!” W innym miejscu pojawia się dłuższa wypowiedź
na temat tego, że oni (autochtoni) niczym się nie różnią od białych, a jedyną
różnicą są pieniądze, które ma tylko jedna strona. Kolejny protestuje przeciwko elementowi targowania się; zauważa, że gdy idzie do sklepu, to musi płacić żądaną cenę. (To jeden z przypadków umiejętnie wydobytej ‘orientalizacji’,
traktowania wszystkich Innych dokładnie tak samo.) O ile krajowcy formułują
opinie i sądy, które zmuszają do zastanowienia, o tyle turyści pogrążeni są błogo
we współczesnym karnawale, jakim obecnie jest fenomen wakacyjnych wypraw
w poszukiwaniu doczesnych rajów.

Ten rytuał fotografowania wydał mi się głęboko niestosowny i wzbudził silne skojarzenia ze
zjawiskiem nagminnego fotografowania się przedstawicieli różnych narodów i kultur koło pieców
krematoryjnych ukazanym w filmie Beautiful Dachau (Marcus f2006). Dean MacCannell posuwa się w swej interpretacji jeszcze dalej: zastanawia się, na ile ów ‘ulubiony niemiecki turysta
O’Rourke’a’ mógł mieć związki z wiadomą ideologią. Turysta ma zapewne ok. 60–65 lat, film zaś
powstał w 1987 roku.
45
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Można odnieść wrażenie, że to właśnie krajowcy wychodzą obronną ręką
z tej konfrontacji. W wydają się też bardziej skłonni do refleksji.46 Turyści zaś
w większości pokazanych sytuacji pozostają kompletnie bezrefleksyjni. Nawet
wówczas, gdy przed kamerą rozważają poważne kwestie — fenomen prymitywizmu i kanibalizmu — nie wychodzą poza stereotypowe poglądy. Jedyna z niewielu refleksji, którymi się dzielą, dotyczy wydawanych pieniędzy (i tym samym
procesu targowania się).47
Film kończy się symbolicznym obrazkiem: turyści z pomalowanymi w ‘barwy
wojenne’ twarzami pozują do zdjęć: są zadowoleni, czasem odgrywają ‘dzikich’
i ‘walecznych’. W tym zestawieniu, niejako zgodnie z surrealistycznym odwróceniem, ostrze (antropologicznej) krytyki48 skierowane jest w stronę przedstawicieli kultury Zachodu. Pod tym względem O’Rourke patrzy na nas, tyle tylko,
że gdzie indziej — w czasie trwania współczesnego święta, tego osobliwego wynalazku współczesności: w trakcie wakacji. Jak przystało na k a r n a w a l i c z n e
ś w i ę t o w s z y s t k o u l e g a t u o d w r ó c e n i u: turyści odgrywają rolę ‘dzikich’,
‘dzicy’ są zaś (czasem nawet wyniośle) poważni. I wszystko byłoby dobrze, gdyby
nie fakt, że dzisiejszy zglobalizowany świat (albo raczej jego krytycznie nastawiona część) źle znosi takie symboliczne i pozaetyczne odwrócenia. Symboliczny c h a o s n i e n a p r a w i a j u ż ś w i a t a49, obnaża tylko jego ‘chore’ struktury
i normy…50
O’Rourke nie jest oczywiście pozbawiony ironii, która działa także w drugą stronę: kiedy pokazuje starszą kobietę, która narzeka na turystów, że nic nie chcą kupować i że to tylko oni dysponują pieniędzmi, powoli zjeżdża kamerą na wyłożony ‘towar’ — tak się składa, że sznury muszelek, którymi handluje, były tradycyjną lokalną walutą (por. MacCannell 1994, 103). Ta ironia
ma jednak drugie dno. To w gestii turystów pozostaje decyzja, czy ta waluta jest wymienialna, i czy
krajowcy zostaną dopuszczeni do ‘unii walutowej’.
47
MacCannell (1994) zauważa, że w myśleniu turystów o samym procederze targowania się
można dostrzec element ‘umoralniający’, a mianowicie niezwerbalizowaną sugestię, że im mniej
krajowcy dostaną pieniędzy, tym mniej będą zdemoralizowani. To w istocie dość perwersyjne myślenie. Warto jednak pamiętać, że również antropolodzy (nie tak znowu dawno) mieli skłonność
do podobnego wyodrębniania i ‘skansenalizacji’ Innych, choć niekoniecznie w skrajnej formie,
o której pisze Baudrillard (1998; por. też Barański 2010, 21–24).
48
Przypominam tytuł i postulat głośnej książki George’a E. Marcusa i Michaela M. J. Fischera
Anthropology as Cultural Critique (1986). Film Dennisa O’Rourke’a mógłby zapewne być
doskonałym przykładem w klasycznym już dziś tekście Clifforda na temat pokrewieństwa między
etnografią a surrealizmem: „Surrealizm jest cichym wspólnikiem etnografii — na dobre i na złe
— w opisie, analizie i w poszerzeniu obszaru dwudziestowiecznej ekspresji i znaczeń.” (Clifford
2000, 137; por. też Ruoff 1998). Sam O’Rourke najprawdopodobniej nie zna tekstów Clifforda
(por. np. O’Rourke 1999), choć dla widzów filmów Luisa Buñuela to skojarzenie z surrealizmem
wydaje się zapewne dość oczywiste.
49
Odwołuje się do znanych teorii ‘pierwotnego święta’, które świetnie opisali w swoich książkach
Mircea Eliade, Gerardus van der Leeuw czy Michaił Bachtin (1975), a syntetycznie ujął Umberto
Eco (2002).
50
O’Rourke jest sceptyczny wobec wizji turystyki jako narzędzia, które pozwala na budowanie porozumienia: „propagowana idea turystyki, jakoby prowadziła do ‘dialogu między kulturami’ jest,
46

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

182

W kręgu kina obserwacyjnego. Twórcze kontynuacje

Warto też dodać, że O’Rourke jest doskonale świadomy faktu, iż film nie
jest rzeczywistością: „W początkowym akcie wyobrażenia sobie filmu, a następnie filmowania i montażu wszyscy bohaterowie utracili własną oryginalność/
autentyczność jako jednostki i stali się zmanipulowanymi bohaterami w wykreowanym teatrze (drama). Autentyczność filmu, jego ‘prawda’, jest całkowicie
subiektywna.” (1999) Słów konstrukcja (manipulacja) i subiektywizm nie należy
rozumieć dziś jako antonimów prawdy obiektywnej. Ruby zauważa, że ‘obiektywizm antropologiczny’ wiąże się ze ‘skrajną subiektywizacją’, czyli próbą dokładnego opisu własnych procedur postępowania, co można by też traktować
jako szczególną ‘obiektywizację subiektywizmu’ (por. Ruby 2000, 152).51
Filmom Dennisa O’Rourke’a trudno odmówić wnikliwości. Filmowiec uważnie przygląda się temu52, jakimi obrazami obcości posługują się współcześnie
biali albo raczej różnym problemom, jakie rodzą się na styku nie tyle nawet kultur, ile szerzej — cywilizacji.53 Zazwyczaj mamy do czynienia z kamerą zwróconą
‘w drugą stronę’, na nas. To nie pierwsze takie odwrócenie. W 1971 roku Rouch
w Petit à petit czyni z Afrykanina (symboliczną) postać etnologa, który bada cywilizację białych (por. rozdział poświęcony Rouchowi). Taki zabieg, o czym już
pisałem, wykorzystał także Antonioni w słynnym filmie Zawód reporter. Symbojak sądzę, mitem; ponieważ istnieje tak wielka rozbieżność ekonomiczna i kulturowa pomiędzy
protagonistami, że każde ludzkie spotkanie jest nieuchronnie zafałszowane. Innym oczywistym
powodem jest fakt, że faktyczne spotkania turystów z danym ludem, który tworzy daną kulturę
jest zbyt k r ó t k o t r w a ł e , skompresowane do trzytygodniowych wakacji, ‘dni wolnych na zakupy’ zanim wróci się do domu.” (O’Rourke 1999, 13–14) O’Rourke twierdzi, że jego film nie jest
oskarżeniem samych turystów, a także że niektórzy z tych, którym zdołał pokazać film, byli zadowoleni, dopóki nie przeczytali w prasie zjadliwych komentarzy krytyków pod własnym adresem.
Filmowych przykładów antropologicznego badania obszarów turystyki można znaleźć więcej.
Warto tu przytoczyć takie filmy, jak np. In Pursuit of the Siberian Shaman Anyi Bernstein (f2006)
czy Shaman Tour Laetitii Merli (f2009). W obu przypadkach mamy do czynienia z ciekawym
i uważnym przyglądaniem się fenomenowi odradzania szamanizmu (nie tylko w kontekście) turystyki.
51
Ważna niegdyś opozycja subiektywne — obiektywne uległa zdecydowanemu stępieniu i w znacznym stopniu utraciła swoją moc klasyfikacyjną. Por. rozważania Clifforda na temat etnografów–
surrealistów (2000). Oczywiście sam film O’Rourke’a nie zawiera takiej wnikliwej analizy własnego podejścia, ale też nie mógłby nie tracąc swojej retorycznej siły. Wywiady z autorem (Lutkehaus
1989, to w zasadzie tekst autorski, niemniej bazuje on bardzo mocno na wywiadzie z filmowcem,
co sygnalizuje podtytuł). Teksty O’Rourke’a pozwalają poznać szczegóły jego nastawienia do filozofii filmu — O’Rourke 1999). Por. też inne teksty zamieszczone na jego stronie internetowej
<http://www.cameraworklimited.com>. Jeden z nich zaczyna się od słów: „W świecie idealnym
mógłbym sobie pozwolić na nieomawianie formy i stylu moich filmów. Jest rzeczą nie do uniknięcia, że każde moje wyjaśnienie będzie aroganckie i pedantyczne zarazem.” (O’Rourke brw [2006])
52
Tekst Nancy Christie Lutkehaus nosi wiele mówiący tytuł „Excuse Me Everything Is Not All
Right” (1989), który jest cytatem z wypowiedzi O’Rourke’a.
53
Half Life (f1985) ukazuje np. cynizm, z jakim władze USA przyglądały się skażeniu, na jakie
narażeni zostali mieszkańcy Wysp Marshalla na skutek radioaktywnego opadu po próbach nuklearnych, które tam wykonano.
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liczne odwrócenie zmusza do refleksji nad k w e s t i ą r e l a c j i, a w konsekwencji
prowadzi do kryzysu tożsamości pytającego. Antonioni — nie po raz pierwszy
przecież, choć tu czyni to w zetknięciu z Innymi ‘zewnętrznymi’ — podejmuje
temat kryzysu tożsamości, albo raczej zastanawia się nad kruchością europejskiej tożsamości, jak również nad kwestiami etycznymi, jakie rodzą się na styku
kultur.54 Są one obecne również w filmach O’Rourke’a.

In and Out of Africa: „Rozpoznaj zawartość wszystkich
połączeń, a kontekst zjawi się sam” (Bruno Latour)
Film, jak starałem się pokazać, może być bardzo ciekawym środkiem eksploracji
granic kulturowych we współczesnym świecie. Pozwala bowiem wnikliwie (choć
czasem mniej konkluzywnie i rozstrzygająco) przyglądać się granicom między
tym, co globalne i lokalne, albo raczej różnym poziomom p r z e n i k a n i a s i ę
tego, co lokalne i globalne; pozwala na obserwowanie ruchów dośrodkowych
i odśrodkowych. Znakomitym przykładem takiej eksploracji może być dokument o rynku sztuki afrykańskiej In and Out of Africa (f1992) Ilisy Barbash i Luciena Taylora.55 Filmowcy tworzą dzieło pod pewnymi względami podobne, ale
jednak znacząco różniące się od filmu O’Rourke’a. Starają się ukazać sposób
funkcjonowania rytualnych masek i rzeźb afrykańskich we współczesnym świecie. Sztuka afrykańska zaczęła być popularna w Europie i Ameryce na początku
XX wieku.56 Dzisiaj kolekcjonowanie tej sztuki stało się zjawiskiem niemal powszechnym i przyczyniło się także do powstania rynku, w który zaangażowany
jest znaczny kapitał. Warto zauważyć, że przedsięwzięcie Barbash i Taylora to
antropologia wielomiejscowa avant la lettre.57
Tak zapewne daje się odczytywać wszystkie filmy reżysera, włącznie z Powiększeniem, które
można traktować jako film o kryzysie władzy poznania, która tak bardzo zdominowała myślenie
i naukę zachodnią (Sikora 2004a, rozdział I).
55
Wśród autorów filmu wymienieni są również Gabai Baaré, który jest głównym bohaterem i poniekąd przewodnikiem ‘w dziedzinie’, oraz Christopher Steiner — badacz tej sztuki.
56
Szerzej na temat fenomenu sztuki afrykańskiej (‘prymitywnej’) por. np. Clifford (2000)
i Torgovnick (1990).
57
Podstawowa praca teoretyczna George’a Marcusa dotycząca etnografii wielomiejscowej
(wielostanowiskowej) pochodzi z roku 1995. (Preferuję nazwę wielomiejscowa — angielskie
słowo site zaczęto tłumaczyć w etnografii polskiej jako ‘stanowisko’ dopiero wraz z pojawieniem
się terminu multisited ethnography.) Etnografię wielomiejscową można traktować również jako
pochodną kryzysu pojęcia kultury (pojmowanej jako zamknięty zunifikowany system zgodny
z modelem zaproponowanym jeszcze przez poprzedników Malinowskiego). Marcus sugerował,
aby badacz przyglądał się określonemu zjawisku, rzeczy czy osobie w wielu miejscach, w których
one się pojawiają i wskazywał tym samym na heterogeniczność zjawisk i brak, o czym mówiono
już wcześniej, spójnych tożsamości, które można by im przypisać. Badanie ‘wędrującej’ sztuki
54
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Historia zaczyna się w Afryce od rozmowy, w czasie której czarny handlarz
sugeruje konieczność nabycia ‘paszportu’: niewielkiej rzeźby, służącej w ‘dawnych czasach’, gdy nie znano jeszcze pisma, do zwoływania zebrań. Antropolodzy
(Barbash i Taylor) dopytują się, czy to aby historia prawdziwa. Niezależnie od
tego, czy damy się przekonać sprzedawcom, opowieść ta wprowadza nas od razu
w sedno zagadnienia. Sztuka afrykańska nie jest taką samą ‘sztuką’ (w oczach
Zachodu), jak każda stale inna. Jest (ma być) związana z dawnością, tradycją,
rytuałem, magią.58 To ‘bardzo stare’ — stale powtarzają czarni sprzedawcy.
Rzeźby i maski są też permanentnie nazywane bois (wood, ‘drewno’), a znaczenie terminu antropolodzy skrupulatnie wyjaśniają (plansza) na początku filmu.
Wydaje się, że inwencja Afrykanów wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu ludzi
Zachodu. Poznajemy całe spektrum opinii wygłaszanych przez czarnych sprzedawców, pośredników i wytwórców, ale też białych marszandów, kolekcjonerów
i specjalistów, które wzajemnie się uzupełniają i ukazują, jak niejednoznaczne
jest to zjawisko. Kolejne głosy odnoszące się do autentyczności, dawności i tradycyjności rzeźby (bois) antropolodzy zestawiają nie tylko ze sobą, ale także ze
zdjęciami, które ukazują wytwarzanie ‘drewna’ (poddawanie go różnorodnym
zabiegom, nadającym mu odpowiedni wygląd, czyli doprowadzającym obiekt
do stanu, w którym spełnia on podstawowe wymogi dotyczące ‘autentyczności’
i ‘tradycyjności’, czyli wygląda, jak przedmiot kultu) oraz transakcje z nim związane. To wielowątkowa opowieść, która w zamierzeniu ma pozostawić widza
nie tyle z poczuciem pomieszania, ile wskazać na złożoność i niejednoznaczność
zjawiska, choć, podobnie jak w przypadku omawianego filmu O’Rourke’a, można odnieść wrażenie, że sympatie filmowców są po ‘stronie afrykańskiej’.
Strategie autentyfikacji są różnie realizowane. Mam tu na myśli raczej dyskurs, a nie kwestie technologii. Choć Barbash i Taylor wprowadzają również
opowieści i obrazy, które ukazują procesy technologiczne, to jednak ich uwaga
skupia się na praktykach i strategiach społecznych, ustanawiających i sankcjonujących ten proceder. Jednym z ważnych dla obu stron punktów odniesienia
jest kwestia tego, jak stara jest dana rzecz i czy została wykonana w sposób tradycyjny. Czasem owe strategie dyskursywne są dość przewrotne. Jeden ze sprzedawców, wskazując na sporych rozmiarów drewnianą figurkę stojącą na ladzie
stoiska, mówi: „Dla mnie to są pieniądze, ale dla Baulów to jest bóg. Baul może
umrzeć, jeśli tego dotknie, ale dla mnie to po prostu drewno, jak ten blat. To nie
jest dla mnie fetysz. Gdy patrzy na to kobieta z ludu Baulów, ryzykuje śmiercią.”
Gdy marszandka w Ameryce wyraża sceptycyzm co do autentyczności rzeźbionego stołka, ponieważ jest on w stanie nienaruszonym i wygląda jak nowy, pada

afrykańskiej może być doskonałym tego przykładem. Pomysły Marcusa spotykają się tu z rozwijanymi już od dawna koncepcjami Latoura (2010).
58
Por. czworokąt sztuka — kultura u Clifforda, 2000, rozdz. X.
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wyjaśnienie, że jest on szczególnie cenny, ponieważ siadywał na nim j e d y n i e
król. Dyrektor Muzeum Narodowego w Abidżanie zauważa, że mamy do czynienia ze szczególnym paradoksem, bowiem sztuka afrykańska nabiera zupełnie
nowych znaczeń na Zachodzie. Twierdzi też, że różnica między sztuką ‘lotniskową’ (pamiątkami dla turystów) a autentyczną jest ustalana w sposób arbitralny.
Czarnoskóra artystka i autorka powiada natomiast, że sztuka zawsze była sprzedawana/wymieniana, i że nie ma powodów, dla których sztuka afrykańska nie
miałaby osiągać podobnych cen jak dzieła Van Gogha. Najbardziej bawi ją zaś
fakt, że koraliki, które dawno temu ludzie Zachodu produkowali specjalnie na
rynek afrykański, bywają obecnie odsprzedawane za znaczne sumy jako autentyczny produkt ziemi afrykańskiej.
Poznajemy też opinie znawców i kolekcjonerów — zarówno tych mniej jak
i tych bardziej refleksyjnych.59 Sztuka, która ukazuje wpływy kolonialne (colon
art) jest czasem odrzucana przez znawców i koneserów. Dyrektor Tribal Art Sotheby’s zauważa, że nie wytwarza ona ani duchowych emocji, ani religijnych odczuć, co przypisuje się wielkim dziełom sztuki. Jeden z kolekcjonerów wypowiada się w podobnym tonie. Twierdzi, że jest romantykiem i chciałby, żeby sztuka,
którą zbiera, była poważna i aczasowa, a nie zabawna. To odrzucenie sztuki,
wykazującej kolonialne wpływy jest znamienne. Według jednej ze wspomnianych wcześniej czarnoskórych artystek sztuka ta — ze względu na obecne w niej
ironiczne elementy — jest dla niej świadectwem dystansu Afrykanów wobec kolonialistów, a tym samym również dystansu wobec przeszłości (por. też np. Taussig 1993; Bhabha 2010; a także rozdział o Rouchu). Gabai Baaré twierdzi zaś,
że kolekcjonerzy z Zachodu chcieliby dostawać rzeczy, których wcześniej nikt
nie widział (przechowanie w ukryciu staje się wyznacznikiem autentyczności
i sakralności). Definiowanie autentyczności wiąże się ze stwierdzeniem — jak
przekonuje Dyrektor Tribal Art Sotheby’s — że dany przedmiot został zrobiony
albo przez określony lud (tribe), albo też ich bezpośrednich sąsiadów oraz że był
używany przez tenże lud w obrzędach. Na tę kwestię zwraca też uwagę jeden
z kolekcjonerów i podkreśla, że wszystko sprowadza się do wiary — wytwórców, jak i kupujących — w tak rozumianą autentyczność przedmiotów. Filmowe przebitki ukazują najpierw pracujących rzeźbiarzy, następnie zaś szczegóły
procedury postarzania obiektów. Dużo większy umiar wykazuje Ambasador
USA na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Opowiada o tym, że Afrykanie doskonale
opanowali technikę podrabiania (faking) dzieł, ale także wypowiada się dość
ironicznie na temat możliwości oceny autentyczności rzeźb — czasem jedynym
kryterium jest to, że coś wygląda zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe.

59
Mówiąc „refleksyjnych”, mam na myśli — zgodnie z pewnym rozumieniem refleksyjności w antropologii — przede wszystkim świadomość uwarunkowania własnych sądów.
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Jeden z kolekcjonerów mówi o coup de foudre. Jeśli coś go zachwyci, a zakup nie przekracza jego możliwości finansowych, wówczas kupuje dane dzieło.
Ambasador opowiada zaś o ‘filozofii’ pewnego eminentnego kolekcjonera, który powiedział mu niegdyś, że sprawa sprowadza się do wyrobienia sobie gustu
(basic taste), czy też goût profond, jak miał to określić. Jeśli coś trafia w twój
goût profond, to niezależnie od ceny należy to kupić. Kiedy tworzył swoją kolekcję, kierował się właśnie tą zasadą. Bezpośrednio potem słyszymy (z offu)
stwierdzenie, że gdy się handluje z białymi, to trzeba r o z p o z n a ć i c h g u s t…
i nauczyć się weń trafiać (zdjęcia i późniejszy dialog ukazują spotkanie marszandki z handlarzami). Część opowieści odwołuje się właśnie do takiej umiejętności rozpoznania owych (nie w pełni określonych i skanonizowanych) cech
dystynktywnych. To ciekawe, bowiem wydaje się, że obie strony bazują tu w dużym stopniu na intuicji oraz na sposobach, które nawet nie tyle nie zostają jasno zwerbalizowane, ile nie dają się klarownie określić. Film okazuje się wnikliwym studium k r y t e r i ó w o c e n y dzieł sztuki, a tym samym rynku związanego
z dużymi pieniędzmi i świątyniami zachodniego świata: muzeami i kolekcjami.
Kryteria te powiązane są z tak trudnymi do zdefiniowania pojęciami jak gust
czy smak. Antropologiczna opowieść koncentruje się zatem na tym, co kultura
Zachodu nobilitowała ponad miarę, z czym — jak uznają niektórzy — trzeba
się wręcz urodzić. Ale tym samym film ciekawie i namacalnie potwierdza słowa
Jamesa Clifforda, że
Kulturowe tło nie jest sprawą istotną dla poprawnej oceny i analizy estetycznej
(…) niewiedza na temat kulturowego kontekstu wydaje się niemal warunkiem
koniecznym, który pozwala na ocenę artystyczną. W tym systemie obiektów dzieło plemienne zostaje wyrwane ze środowiska, by mogło swobodnie krążyć w innym, w świecie sztuki — muzeów, rynku i koneserów. (Clifford 2000, 217)

Przytaczane tu w dużym skrócie wypowiedzi zdecydowanie nie odzwierciedlają finezji wywodu. Film jest dobrym przykładem na to, że pewne zjawiska
wymykają się sztywnym ramom definicji. Filmowa opowieść pozostaje w pewnym sensie bezkonkluzywna. Śledzimy ‘rynek’ jako zestaw powiązań, relacji
i dyskursów, których nie da się precyzyjnie dookreślić. Poszczególni aktorzy
społeczni g r a j ą z wielką wprawą, korzystając nie tyle z jasno zdefiniowanych
mechanizmów, ile z wyrafinowanych, choć w znacznej mierze intuicyjnie praktykowanych strategii, które sami definiują. To szczególny bricolage procedur,
mających przede wszystkim działać i w działaniu się sprawdzać. Choć wydaje
się, że ‘strona zachodnia’ jest tu bardziej zracjonalizowana (dyskurs krytyków
sztuki, ekspertów i znawców), to można wyciągnąć wniosek, że to strona ‘afrykańska’ działa bardziej racjonalnie, dostosowując się do pewnych narzuconych
kryteriów, wytwarza produkt, na który istnieje silne ‘społeczne zapotrzebowanie’. Jeden ze sprzedawców, określając cenę konkretnego ‘drewna’, korzysta
z głośnomówiącego kalkulatora. Wynikiem wyliczeń jest precyzyjna cena: 2000
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

W kręgu kina obserwacyjnego. Twórcze kontynuacje

187

dolarów amerykańskich.60 Obie strony są wytrawnymi graczami, obie wydają się
(we własnych oczach) pozostawać zwycięzcami — podobnie jak w przypadku
zmodyfikowanych reguł gry w krykieta na Trobriandach współzawodnictwo nie
sprowadza się tu zawsze do prostej walki o zwycięstwo.
Wyjaśniając pojęcie opisu gęstego, Geertz przywołał przykład nieszczęsnego
Cohena, żydowskiego kupca żyjącego w Maroku, który na skutek różnych zbiegów okoliczności nie tylko popadł w finansowe tarapaty, lecz także o mało nie
stracił życia. Antropolog podczas opowiadania tej historii odwołuje się do metafory pomieszania języków (kodów kulturowych). Film Barbash i Taylora jest próbą ukazania (i analizy) zapewne jeszcze bardziej skomplikowanego przypadku,
który nie sprowadza się do osobliwej historii zasłyszanej w „obcym kraju” (por.
Geertz 2003a, 52; oraz rozdz. Opis…). Film jest raczej próbą zbadania ciekawego fenomenu kulturowo–społecznego, mającego zarówno globalny, jak i lokalny
wymiar. Pokazuje, jak różne dyskursy dopasowują się do siebie, albo raczej jak
czarni wykorzystując dyskurs białych o sztuce, tworzą na jego podstawie własny
dyskurs autentyfikacji. I choć wszystko działa sprawnie, to nie znaczy to wcale,
że obie strony posługują się systemem przejrzystych dla partnera reguł i procedur. Film jest też próbą ś l e d z e n i a p o w i ą z a ń łączących odległe (i zarazem
bliskie) światy. Barbash i Taylor w swojej b a d a w c z e j wędrówce podążają za
konkretnymi obiektami, konkretnymi szlakami i odwiedzają konkretne miejsca
związane z krążeniem owych obiektów, rozmawiają też z konkretnymi osobami: sprzedawcami (detalistami i hurtownikami), kupującymi (przede wszystkim
marszandami, kolekcjonerami, kuratorami kolekcji sztuki), jak i wytwórcami
(to już podróż do świata ukrytego przed zachodnim spojrzeniem — do miejsca,
gdzie wytwarzane jest ‘drewno’). Ten film okazuje się nie tylko świetnym przykładem antropologii wielomiejscowej (Clifford 2004a; Marcus 2003), lecz także
pozostaje bliski zamysłom Bruno Latoura: „główną zasadą [ANT — dop. SS]
jest to, że aktorzy sami tworzą wszystko, włączając w to swe własne ramy, swe
teorie, swe konteksty, swe metafizyki, nawet swoje ontologie…” (Latour 2010,
212) Taki jest też ten film: przedstawia nam opinie poszczególnych podmiotów,
czasem ‘podążając za nimi’, a czasem konfrontując i zderzając z innymi. To opis
gęsty w nowym stylu (por. Latour 2010, 212 i n.), a może raczej ‘p r z e d s t a w i e n i e g ę s t e ’ . Po zamienieniu słowa ‘tekst’ na ‘film’ zaczerpnięte z Latoura zdanie mogłoby stanowić dobre podsumowanie dzieła Barbash i Taylora: „Istnieją
teksty, które udają obiektywność, ponieważ utrzymują, iż naśladują w swoim
mniemaniu sekret nauk przyrodniczych; jednak istnieją także takie teksty, któ60
W innym filmie o podobnej tematyce Je ne suis pas moi–même (Mora i Sanmartí f2007) turystka ewidentnie skonsternowana wysoką ceną maski (€ 3000), proponuje wymianę na swój zegarek, dopowiadając, że jest to bardzo dobry szwajcarski zegarek z białego złota. Tym razem to
czarny sprzedawca wydaje się mieć skonsternowaną minę. Czasami jak widać partnerzy transakcji
potrafią się wzajemnie zaskakiwać.
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re d ą ż ą d o o b i e k t y w n o ś c i, p o n i e w a ż t r o p i ą p r z e d m i o t y ( o b i e k t y), k t ó r y m d a n o s z a n s ę, b y s i ę s p r z e c i w i ć ( o b j e c t ) t e m u, c o s i ę
o n i c h m ó w i.” (Latour 2010, 213)
Geertz uznał, że antropologia (której metodologia nie daje się łatwo zoperacjonalizować) pozwala jedynie sugerować teorie — nie ma mocy, by je ustanawiać (Geertz 2003a, 53). Filmy, jak się wydaje, często pozbawione są wyłożonych explicite teorii i wniosków, potrafią nam jednak mocno, choć najczęściej
implicite dawać je do zrozumienia. Podobną myśl odnajdziemy u MacDougalla,
który podkreśla, że filmy mają raczej moc sugerowania niż twierdzenia (Grimshaw i Papastergiadis 1995, 39). Dzisiejsza antropologia ma raczej skłonność do
opisywania konkretnych przypadków niż przechodzenia do łatwych uogólnień
i tworzenia generalizujących opisów transparentnych norm (‘praw’) kulturowych. Geertzowi zarzucano (korzystając z jego własnego określenia), że ogląda
kulturę tubylców przez ich ramię (Crapanzano 1986; Marcus 2003). Film etnograficzny porzuca w zasadzie postawę ‘chłodnej obserwacji’ i zdecydowanie
pozwala na spotkanie twarzą w twarz. Wydaje się, że jako medium doskonale
nadaje się do tworzenia nieesencjalizujących przedstawień zachowań, niuansów
wypowiedzi, ponieważ umożliwia nie tylko ukazywanie znaczeń wyrażonych słowami, lecz także komunikatów, które ujawniają się na poziomie mowy ciała,
sposobów mówienia, retoryki itd.61 Duża swoboda odczytania, którą pozostawia
film, nie powinna być postrzegana jedynie jako zagrożenie dla stabilności sensu
i znaczeń. Uświadomienie sobie konsekwencji, jakie dla znaczeń niesie wykorzystanie tego medium, jest być może lepszą strategią niż pewność, jaką dają
słowa o ustalonych i kontrolowanych jedynie przez nas znaczeniach.
We wszystkich dotychczas przytoczonych przypadkach można mówić o realizacji postulatu (m.in. Ruby 2000; Heidera 2007|1976; El Guindi 2004), zgodnie z którym film etnograficzny powinien odzwierciedlać, czy też p o d ą ż a ć z a
r o z u m i e n i e m a n t r o p o l o g i c z n y m. We wszystkich też mamy do czynienia
z pracą wykonaną przez samych antropologów (bądź z ich pomocą).62

Nie chciałbym tu zabrzmieć zbyt naiwnie, bo dzisiejsza technika w zasadzie umożliwia niemal
wszystko, jednak ‘znaczenie dodane’ — interpretacja antropologa (i mówię to, zgadzając się w zasadzie z opinią Geertza, że nie możemy wyjść poza interpretację) — jest zdecydowanie większe
na poziomie całego filmu, skrótów i manipulacji sensem na poziomie syntagmatyki wypowiedzi
niż mikrosytuacji, które zachowują wiele ze znaczeń otwartych (w rozumieniu Barthes’a 1982b),
otwartych na interpretację samego widza. Stąd nacisk na długie ujęcia, zapis syntagmatyki wypowiedzi i zachowań. Edward Bruner, chwaląc Cannibal Tours, powiada, że filmowiec mógł zachować
dłuższe sekwencje wypowiedzi, a nie pociąć je ‘metodą filmową’ (Bruner 1989).
62
Wyjątkiem jest tu do pewnego stopnia Kildea. Spora część jego filmów dotyczy stricte tematów antropologicznych. Choć nie ma on formalnego wykształcenia antropologicznego, to jednocześnie jest powszechnie uznawany za człowieka z branży. Jest też wykładowcą i konsultantem
w dziedzinie filmu etnograficznego m.in. na Australian National University w Canberze, Visual
Cultural Studies na uniwersytecie w Tromsø, a także Freie Universität w Berlinie.
61
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Przyjrzenie się przedstawionym w tym rozdziale przypadkom może wieść do
jeszcze jednej konkluzji. Poza pierwszym i ostatnim z omawianych filmów, które
opowiadają o pewnych fenomenach społeczno–kulturowych — funkcjonowaniu
krykieta na Trobriandach i współczesnym rynku sztuki afrykańskiej — pozostałe
koncentrują się na zjawiskach lokalnych, pojedynczych i mniej zinstytucjonalizowanych: na historii pewnej rodziny (Celso and Cora), losach garstki pensjonariuszy hospicjum, ich rodzin i opiekunów (A Hospice in Amsterdam). W tym
ostatnim przypadku tematem jest nie tyle hospicjum, ile raczej życie w hospicjum. Meyknecht pokazuje konkretne osoby, przedstawia ich poglądy i interakcje z innymi. ‘Śmierć’ oglądamy z perspektywy tych właśnie osób, które zechciały mówić o swoim doświadczeniu choroby i śmierci. Podobnie jest w filmie
Rosselli Ragazzi. Poznajemy nie tyle ‘życie szkoły’, ile raczej wybrane historie:
dowiadujemy się, jakie problemy ma Alpha z mówieniem po imieniu do osoby
starszej/autorytetu i patrzeniem jej w oczy, z własną sprawczością i traumatycznymi przeżyciami (?), jak Pascalle widzi swoją pracę i jaki ma do niej stosunek
i w końcu jakie są relacje między uczniami oraz między uczniami a nauczycielką.
W tych filmowych opowieściach przeważa subiektywny punkt widzenia świata,
przedstawiany przez poszczególne jednostki silnie uwikłane w pojedyncze sytuacje i doświadczenia. Nawet w filmie Meyknechta Tobacco, Truths and Rummi
kub przeważa ta spersonalizowana perspektywa. Mniejszą dozę ‘subiektywizmu’
odnajdziemy jedynie w Chaiqian (Demolition) Sniadeckiego. Głównym tematem filmu staje się praca — sposoby i warunki pracy we współczesnych Chinach.
Mimo pewnych interakcji to przede wszystkim bezosobowa narracja. Nieco
trudniej sklasyfikować Cannibal Tours. Chociaż poznajemy fenomen współczesnej turystyki poprzez wypowiedzi i zachowania konkretnych osób, to pierwszoplanową rolę zdecydowanie pełni tu ‘idea’: ludzie (szczególnie turyści) wydają
się być marionetkami, odgrywającymi na scenie teatru społecznego ‘przypisane’
im role (Goffman 2000). Spersonalizowane są tu w zasadzie tylko postaci krajowców. Podobne problemy sprawia In and Out of Africa. Choć poznajemy tam
konkretnych bohaterów, z których większość jest podpisana z imienia i nazwiska, to jednocześnie prezentowane przez nich poglądy są (często) — można
sądzić — mocno uwarunkowane usytuowaniem… Bohaterowie wydają się być
pewnymi typami: marszanda mógłby zapewne zastąpić inny marszand, eksperta
inny ekspert, kolekcjonera inny kolekcjoner, a czarnych pośredników inni pośrednicy. Każdy ‘dubler’ wniósłby zapewne pewną odmienność, niemniej wydaje się, że istota przedstawionego zjawiska i ogólna wymowa filmu pozostałaby
dość podobna.
Etnograficzne kino obserwacyjne najlepiej radzi sobie wtedy, kiedy ma do
czynienia ze zjawiskami w mikroskali, gdy poznajemy świat z perspektywy konkretnych osób. Kiedy próbujemy przedstawić ideę, ta specyfika kina obserwacyjnego opartego na bliskim spojrzeniu się zaciera. Dlatego Loizos mógł powiedzieć, że Cannibal Tours nie jest filmem obserwacyjnym. Ale gdy to powiemy,
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skazujemy kino obserwacyjne na zapis realistyczny. Jeśli więc można myśleć
o wyjściu z ‘kina realistycznego’, to musi się to dokonać albo poprzez rozszerzenie kategorii kina obserwacyjnego albo uznanie, że kino etnograficzne nie może
się do niego sprowadzać. Niektóre filmy Roberta Gardnera są dla mnie wybitnie
obserwacyjne, choć oczywiście nie podlegają kanonicznej definicji kina obserwacyjnego. Szczególnie dotyczy to Forest of Bliss (f1985) i Passanger (f1998).
O tym pierwszym, który niegdyś doczekał się może najbardziej skrajnych ocen
wśród antropologów, będę jeszcze pisał. Ten drugi jest krótką, pozbawioną komentarza (komentarzem jest jedynie muzyka i słowa piosenek Neila Younga,
które puszcza artysta) medytacją nad malarskim procesem twórczym amerykańskiego malarza Seana Scully.63 Tego procesu nie da się zapewne uogólnić. Scully
wydaje się szczególnie ‘cielesnym’ artystą. Odejścia, zbliżenia, medytacje, ćwiczenia — czasem to niemal taniec — a pomiędzy nimi krótkie ‘przemalowywania’ obrazu. Wydaje się, że w tym przypadku akt twórczy skryty jest w procesach
awerbalnych i aintelektualnych (podporządkowanych aktowi intuicji i kontemplacji). Film oparty na montażu optycznym wykorzystującym przenikanie, zdjęcia poklatkowe nie daje nam wglądu w rzeczywisty czas, a jednocześnie wydaje
się dotykać sedna procesu, relacji, napięcia, jakie rodzi się między malarzem
a płótnem. Pojawiają się też ‘refleksyjne’ krótkie wcięcia, obrazy filmującego
Gardnera. Zdjęcia pochodzą z przynajmniej dwóch kamer. W sposób ewidentny
jest to film eksperymentalny, ale czy nie jest to też jak najbardziej film obserwacyjny? W przytaczanej już opozycji patrzenie — widzenie, film ten pozwala
z o b a c z y ć, na czym może polegać akt twórczy. Nieco podobnie jest w Forest of
Bliss, ale o tym dalej.
Bill Nichols wyróżnił następujące gatunki filmu dokumentalnego: przedstawiający (expository, „tłumaczący” bądź perswazyjny według Przylipiaka; funkcjonujący od lat trzydziestych), obserwacyjny (wycofanie komentarza, obserwowanie rzeczy tak jak się wydarzają, do jego braków zalicza redukcję odniesień do
historii i kontekstu; lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte), interaktywny (oparty
przede wszystkim na wywiadach i „historiach odzyskanych”), refleksyjny (re
flexive, kwestionuje formę dokumentalną, „defamiliaryzuje” inne gatunki, lecz
jednocześnie jest zbyt abstrakcyjny i gubi z oczu „rzeczywiste kwestie”; od lat
osiemdziesiątych) i w końcu ostatni — performatywny (podkreśla subiektywne
aspekty klasycznie obiektywnego dyskursu; od lat osiemdziesiątych). (Nichols
1994, 95 i n; 2001; por. też Przylipiak 2000, 75 i n) W ramach tak zarysowanego podziału wszystkie omówione w tym rozdziale filmy najlepiej odnajdują się
jednak w nurcie szeroko rozumianego kina obserwacyjnego. Warto dodać, że
dla antropologicznego kina historia dokumentu obserwacyjnego nie kończy się

Niestety nie znam innych filmów Gardnera poświęconych temu malarzowi: Scully in Malaga
(f1998) i Testigos (f2007).
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z pewnością na latach siedemdziesiątych. Antropologiczne kino obserwacyjne
nie odcina się też od kontekstualizacji, lecz poszukuje nowych strategii tworzenia znaczeń i prezentacji przedstawionej rzeczywistości. W przypadku dokumentu Barbash i Taylora (ale także O’Rourke’a czy Kim Longinotto) można
mówić o braku kontekstu w Latourowskim rozumieniu. Śledzenie samych powiązań stwarza kontekst dla opisywanych w nowym stylu zjawisk. Jest nim nie
rama, lecz raczej system powiązań. Z punktu widzenia antropologii do dokumentów performatywnych można by zaliczyć, jak sądzę, filmy Roucha (Nichols
widzi go raczej w dokumencie interaktywnym). Kwestia dokumentu performatywnego jeszcze powróci.
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„Film etnograficzny jest awangardą filmu dokumentalnego.”
James Hoberman
„(…) granice między fikcją i niefikcją, pomiędzy literaturą i nieliteraturą itd. nie są zdeponowane w niebie.”
Michaił Bachtin
„Rola etnografa (…) nie sprowadza się już do zadawania pytań.
Powinien on czy ona stwarzać okazje, być katalizatorem w słabym
tego słowa znaczeniu i reżyserem, producer (w analogii do reżysera
teatralnego) w mocnym.”
Johannes Fabian

Wyznam od razu, że traktuję zacytowane wyżej zdanie Jamesa L. Hobermana,
krytyka „The Village Voice” jako szczególną prowokację. Prowokację wobec
powtarzanej tu i ówdzie opinii, wedle której film etnograficzny jest długi i nudny
(por. Benedyktowicz, Kopczyński, Sikora 2010, 202–205). Wydaje się ona być
dalekim echem spopularyzowanej odmiany cytowanych już definicji Goldschmidta czy Mead, a pojawia się tak w obrębie dyscypliny, jak i poza nią.1 Jest to
też prowokacja wobec twierdzenia Jaya Ruby’ego nazywającego film etnograficzny „obserwacyjną nudą” i wzywającego do eksperymentowania (2008b). Wywoływane przez Ruby’ego ostre polemiki nie prowadziły do jasnych konkluzji.
I choć nie zgadzam się z niektórymi opiniami Ruby’ego (zarówno w kwestiach
zasadniczych — tym, że wrzuca on niemal cały film etnograficzny do worka z napisem „obserwacyjna nuda” — jak i bardziej szczegółowych — tym na przykład,
że nie uznaje on Forest of Bliss Gardnera [f1985] za film etnograficzny — zob.
dalej), to jednak sądzę, że warto się zastanowić nad możliwością poszerzenia kategorii filmu etnograficznego/antropologicznego, podążając za cytowanym już
na początku niniejszej publikacji postulatem–marzeniem, powtórzonym przez
Definicje Goldschmidta i Mead przytaczam w rozdziale poświęconym początkom teorii filmu
etnograficznego. Poza samym Weinbergerem (1994), który — jak to się starałem ukazać — w swoim ironicznym zdystansowaniu mówi też wiele o rzeczywistych bolączkach filmu etnograficznego. Zbliżone definicje można odnaleźć na różnych stronach internetowych: np. filmówka.pl
<http://www.filmowka.pl/?q=node/40>. Podobne poglądy w obrębie dyscypliny zapewne nie są
już (?) expressis verbis artykułowane (przynajmniej na piśmie), niemniej, jak sądzę, bywają nadal
czasem wyznawane.
1
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Ruby’ego w kilku tekstach (m.in. 2000, 1–2, ; 2001; 2008b). Nawet jeśli uznać
ten postulat za nazbyt śmiały, to jednak wydaje się on być artykulacją pewnego
zapotrzebowania.
Ruby nawołuje do eksperymentowania w ramach filmu etnograficznego. Pojęcia eksperyment i awangarda nie są tożsame, niemniej ich pola semantyczne
są częściowo zbieżne, tak przynajmniej można sądzić na podstawie popularnych
definicji. Słownik języka polskiego (PWN, wersja internetowa) podaje trzy podstawowe znaczenia słowa „awangarda”:
1. „grupa osób, których twórczość lub działalność w jakiejś dziedzinie jest nowatorska i niekonwencjonalna”;					
2. „ogół zróżnicowanych tendencji w sztuce XX w., odznaczających się radykalnym nowatorstwem”;						
3. „oddział żołnierzy ubezpieczający od przodu maszerującą kolumnę.”

Pierwsze dwa znaczenia mocno podkreślają kwestię nowatorstwa, ponadto pierwsza definicja akcentuje sprawę niekonwencjonalności. Jeśli sięgniemy
z kolei do definicji słowa „eksperyment” to, w tym samym słowniku, pojawiają
się dwa podstawowe znaczenia:
1. „próba realizacji nowatorskiego pomysłu”;
2. „doświadczenie naukowe przeprowadzone w celu zbadania jakiegoś zjawiska.”

Ponieważ poruszamy się w obszarze nauki, to bliższe nam będzie drugie sugerowane znaczenie. Nowatorski pomysł nie musi wiązać się z nauką. Nauka
z kolei w zasadzie powinna dążyć do nowatorstwa, choć nie zawsze tak się, rzecz
jasna, dzieje. Drugie znaczenie słowa powinno nam być bliskie, ale czy tak jest
w istocie?
W definicji kultury (a pośrednio także samej antropologii) Clifforda Geer
tza, pojawia się stwierdzenie, że e t n o g r a f i a n i e j e s t n a u k ą e k s p e r y m e n t a l n ą (ponieważ nie poszukuje praw), lecz jest nauką interpretatywną.2
I rzeczywiście, kiedy zajrzymy np. do Encyclopedia of Social and Cultural An
thropology (Barnard i Spencer 2002), to okazuje się, że słowo to nie tylko nie
występuje wśród haseł, ale nie znalazło też miejsca w indeksie rzeczowym. Niemniej pojawia się ono (wraz z wersją przymiotnikową — experimental) niespełna
trzydzieści razy w tej publikacji liczącej ponad 1000 dużych i gęsto zadrukowanych stron; jest obecne między innymi w hasłach poświęconych filmowi, postmodernizmowi czy refleksyjności. Podobnie nie występuje ono wśród haseł ani
w indeksie Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts Nigela Rapporta
i Joanny Overing (2000).
„Koncepcja kultury, której pozostaję zwolennikiem (…) jest w zasadzie semiotyczna. Wierząc,
wraz z Maxem Weberem, że człowiek jest zwierzęciem zawieszonym w sieciach znaczeń, które
sam utkał, pojmuję kulturę jako owe sieci, których analiza nie jest zatem nauką eksperymentalną
poszukującą praw, lecz interpretatywną poszukującą znaczenia.” (Geertz 2003a, 36)
2

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

194

W stronę nowego kina antropologicznego

Warto jednak zauważyć, że eksperyment nie jest całkiem obcy badaniom
etnograficznym. W obszarze antropologii wizualnej zapewne do najbardziej
znanych badań, którym można by przypisać to miano, należał projekt Sola
Wortha i Johna Adaira (zrealizowany wraz z Richardem Chalfenem) Through
Navajo Eyes: An Exploration in Film Communication and Anthropology (1972;
zob. rozdz. Film etnograficzny…). Nie jedyny to oczywiście przykład. Ryszard
Vorbrich (2007) zauważa, że choć antropologia, jako nauka humanistyczna sięga najczęściej do analizy i interpretacji, to jednak czasem odwołuje się
również do eksperymentu. Poza przywołaniem badań dotyczących percepcji
fotografii i filmu (m.in. Barbary Keifenheim) opisuje też własny eksperyment
związany z pokazaniem w wiosce plemienia Daba (Kamerun) filmu nakręconego dwadzieścia lat wcześniej wśród tego samego ludu. Takie eksperymenty
często służą badaniu (wizualnych) kompetencji kulturowych w środowisku poniekąd ‘sztucznie skonstruowanym’, a przedsięwzięciom tym daleko do precyzji eksperymentów w naukach ścisłych. Jak zaznacza sam Vorbrich, często
stawia to badacza w trudnej sytuacji wynikającej z niemożności przewidzenia
i opisania wielości zmiennych (Vorbrich 2007, 84–85). Jeszcze inną sprawą
jest to, że — jak podkreśla Vorbrich — nowe kompetencje bywają stosunkowo
szybko nabywane.
Nieco podobny ‘eksperyment’ przeprowadził Piotr Borowski, który po blisko trzydziestu latach postanowił ponownie odbyć wędrówkę po wsiach północno–wschodniej Polski (Białostocczyzna) i ‘oddać’ ich mieszkańcom (bądź
ich potomkom) muzykę nagraną w czasie wcześniejszej podróży.3 Reakcje ludzi postanowił zaś sfilmować. Tak powstał dokument Koniec pieśni (Borowski
f2008) ukazujący to, jak mogą działać od dawna niesłyszane, ‘przybywające
niejako z przeszłości’ głosy. Ludzie reagowali różnie. Często jednak słuchaniu towarzyszyły silne wzruszenie i łzy… Niektórzy podejmowali śpiew lub
zaczynali grać. W obu przypadkach mamy zatem do czynienia z r e a k c j a m i
u c i e l e ś n i o n y m i. W pierwszym — stricte emocjonalną, w drugim — podjęcie pieśni bądź gry — można mówić o szczególnym ‘cielesnym rezonansie’.
W istocie mamy do czynienia z ‘para–proustowskim’ doświadczeniem bliskim pamięci mimowolnej. Marcel Proust ‘tylko’ je zintelektualizował i ste„Zimą 1980/81 roku wyruszyłem wraz z trójką moich przyjaciół aktorów na «Wyprawę zimową». Przez trzy miesiące pokazywaliśmy nasz spektakl na Białostocczyźnie, w strefie przygranicznej pomiędzy Puszczami Augustowską i Knyszyńską. Chodziliśmy pieszo od wsi do wsi, ciągnąc
nasze rzeczy na sankach. Docieraliśmy do wiosek położonych z dala od uczęszczanych dróg.
Spotykaliśmy ludzi różnych narodowości i wyznań: staroobrzędowców, Tatarów, prawosławnych,
Białorusinów, a także dotarliśmy do enklawy religijnej Wierszalin. / Ci ludzie, w geście wdzięczności za nasze przedstawienie, śpiewali nam swoje pieśni, które utrwaliłem wtedy na taśmach magnetofonowych. / Miałem wtedy nieodparte wrażenie, że na moich oczach gaśnie stary świat. (…)”
cyt. ze strony <http://www.studiumteatralne.pl/koniec_piesni>. Piotr Borowski i jego przyjaciele
związani byli wcześniej z eksperymentalną grupą teatralną „Gardzienice.”
3
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oretyzował (no i oczywiście dostrzegł). Tu pamięć ta pozostaje ona na poziomie cielesności.4
Wydaje się jednak, że antropolodzy odnoszą się z rezerwą do terminu eksperyment, być może z uwagi na oczywiste skojarzenie z naukami biologicznymi
i obawę przed potencjalnymi oskarżeniami podobnymi do tych, które pod adresem Jeana Roucha i filmu etnograficznego wysunął swego czasu Ousmane
Sembène (Rouch i Sembène 1965; por. rozdz. Jean Rouch…). Przede wszystkim
jednak, od kiedy (partnerska) rozmowa stała się jednym z ważniejszych sposobów pozyskiwania informacji, negocjowania znaczeń, uzyskiwania wglądu
w sposób, w jaki rozmówcy pojmują i wyrażają swój własny świat, eksperyment
nie wydaje się najlepszym terminem i nieczęsto pojawia się na ustach antropologów, gdy mówią o własnych badaniach.
Niemniej słowo „eksperyment” zagościło w słowniku etnologów, a wiązało
się to z tzw. k r y z y s e m r e p r e z e n t a c j i i pojawieniem się antropologii refleksyjnej (terminów tych nie należy utożsamiać). Można je odnaleźć w dwóch
zapewne najgłośniejszych książkach kojarzonych z owym kryzysem. Choć nie
występuje ono w indeksie książki Writing Culture. The Poetics and Politics of Eth
nography pod redakcją Jamesa Clifforda i George’a Marcusa (1986), to jednak
można je spotkać w tekstach, przede wszystkim zresztą Clifforda i Marcusa.
Z kolei w książce George’a Marcusa i Michaela Fischera, Anthropology as Cul
tural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences (1986) pojawia
się zarówno w indeksie, jak i w samym tytule.
E k s p e r y m e n t rozumiany jest tu przede wszystkim jako próba p o s z u k i w a n i a n o w y c h f o r m e k s p r e s j i i w y r a z u oraz krytyki dawnych, często
mało samoświadomych realistycznych form opisu, które dominowały w antropologii i etnografii. „Autorzy esejów skłaniają się ku temu — piszą redaktorzy
we Wstępie do Writing Culture — by przechodzić od retrospektywnej krytyki
[pisarskich] konwencji etnograficznych i podejmować dyskusję nad bieżącymi
możliwościami rysującymi się przed pracą eksperymentalną.” (Clifford i Marcus 1986, VIII) W istocie słowo to występuje przede wszystkim w odniesieniu
do poszukiwań nowych form narracji etnograficznej. Clifford zauważa, że tradycyjnie to literatura i sztuka były obszarami, w których pojawiały się wyższe
i nieutylitarne wartości. To one były „domeną odgrywania tego, co eksperymentalne” i wiązały się z „awangardową transgresją.” (Clifford 1986, 6) Choć
od dość dawna mówi się o związkach i podobieństwach antropologii do literatury i sztuki (Geertz 2000, Grimshaw i Ravetz 2004a i b; Marcus 2008b;
Markowski 2005, Radkowska–Walkowicz 2011) to jednak zebrane w książce

Borowski najczęściej sam prezentuje film, na czym projekcje tylko zyskują, ponieważ wzbogacone zostają jego uzupełniającymi komentarzami. W sprawie proustowskiej pamięci mimowolnej
por. np. Poulet 1973; Sikora 2004a.
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eseje5 trudno by było uznać za literaturę. Clifford przestrzega przed zbyt łatwym
zrównywaniem tych dwóch sposobów zajmowania się rzeczywistością. I dzieje
się tak nawet wówczas, gdy uznamy, jak robi to Clifford, że od pewnego czasu dziedzina ulega „opalizującej metamorfozie” (1986a, 5), której rezultatem
są również eseje zebrane w tomie Writing Culture. Są one postantropologiczne
i postliterackie — dodaje. Twierdzi też, że sam pomysł „‘literackiego’ podejścia do dyscypliny, takiej jak ‘antropologia’, jest poważnym błędem” (4).6 „Jeśli
zatem czasem [zebrane eseje — dop. SS] sugerują, że etnografia jest ‘sztuką’,
to sięgają do dawnego użycia terminu — nim zostało ono powiązane z wyższą
i zbuntowaną wrażliwością, z osiemnastowiecznym znaczeniem, które przywołuje Williams: sztuki jako zręcznego modelowania (fashioning) użytecznych artefaktów. Uprawianie e t n o g r a f i i j e s t r z e m i o s ł e m (artisanal) z w i ą z a n y m
z o p a r t ą n a d o ś w i a d c z e n i u (worldly) p r a c ą p i s a n i a.” (Clifford 1986a,
6) Marcus i Fischer podkreślają zaś, że eksperymentatorskie podejście do treści
i formy nie powinno być pojmowane jako „elitystyczna fanaberia.” Nie jest też
tak, że w ramach eksperymentu wszystko jest dozwolone, choć zapewne jest to
obszar o niezbyt precyzyjnie zarysowanych granicach. Nowe strategie tekstualne
nie zawsze pozwalają czytelnikowi na pełne ocenienie i monitorowanie źródeł
informacji (co jest wymogiem tradycyjnej nauki). Domagają się większej dozy
zawierzenia. W tę pułapkę wpadł zapewne Ruby, żądając nowatorstwa i eksperymentu, a jednocześnie wykluczając wszelkie próby, które nie łączyły się z eksplicytnością (pojmowaną w zasadzie jako literalność).7 W późniejszych pracach
Ruby nie przywiązuje już tak dużej wagi do tego, by twórca filmu przestrzegał
wszystkich wymogów stawianych antropologii pisanej (1975), lecz jednocześnie
podkreśla wagę refleksyjności, którą w pierwszym rzędzie rozumie jako metodologicznie dookreślenie i ‘umiejscowienie’ badacza.8 Samo uświadomienie

Na temat eseju powstała bogata literatura; często pojmuje się go — zgodnie z etymologią tego
słowa — jako formę pośrednią, pomiędzy literaturą a rozprawą naukową, i nie w pełni konkluzywną (Adorno 1990, Geertz 2003). Roland Barthes nazwał niegdyś esej powieścią bez imion
własnych (Barthes 1977, 120). To dość przewrotne twierdzenie (por. Sikora 2004a, 122–156). O ile
antropologia w dawnym wydaniu często unikała imion (przysłowiowe: ‘Nuer myśli’), o tyle dziś
pojawiają się one coraz częściej, choć z różnych powodów nie zawsze (ważące są tu np. kwestie
ochrony danych osobowych, udostępniania zbyt intymnych informacji itd.).
6
Geertz nie zrównuje antropologii z literaturą. Pisze jedynie, że (wśród kryteriów, które wyróżnia, znajduje się m.in. kwestia autorstwa) dyskurs antropologii jest bliższy literaturze niż nauce
i odwołuje się w tym do autorytetu Barthes’a i Foucaulta (Geertz 2000).
7
Być może Ruby — wbrew temu, o czym pisał w swojej fantazji na temat filmu — dość literalnie
pojmuje eksperymentowanie. Zob. dalej.
8
„Być refleksyjnym (…), to kłaść nacisk na to, by antropolodzy systematycznie i rygorystycznie
ujawniali swoje metody, jak i siebie samych, jako narzędzia tworzenia owych danych, oraz zastanawiali się nad tym, w jaki sposób medium, dzięki któremu przekazują wyniki swoich badań, czyni czytelników/widzów zdolnymi do konstruowania znaczenia w określony sposób.” (Ruby 2000,
152)
5
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sobie retoryczności łączy się z uznaniem pewnej arbitralności wywodu, a tym
samym zatem jego opcjonalności oraz cząstkowości prawd, które oferuje (i którymi operuje) antropolog (Clifford 1986a; Crapanzano 1986; Scholte 1972).
Czytelnik przychylny eksperymentalnym pracom etnograficznym przygląda się
im — piszą Marcus i Fischer — nie tyle z nadzieją odkrycia nowego paradygmatu, ile raczej z zamiarem odnalezienia nowych pomysłów, retorycznych posunięć, epistemologicznych wglądów i strategii analitycznych generowanych przez
różne sytuacje badawcze. Wyzwalająca atmosfera eksperymentowania wiąże się
z umożliwieniem każdemu czytelnikowi–pisarzowi9 wypracowania coraz to lepszego zrozumienia i wglądu. Poszczególne prace budzą szersze zainteresowanie
zarówno z uwagi na to, co robią tekstualnie, jak i z uwagi na swoją treść. (Marcus
i Fischer 1986, 41)

Każdy c z y t e l n i k – p i s a r z s t a j e s i ę o d p o w i e d z i a l n y z a s w ó j p r o j e k t c z y t e l n i c z y. Oczywiście nie chodzi o eksperymenty dla samych eksperymentów, lecz raczej o poszukiwanie bogatszych i niekoniecznie literalnie
realistycznych prób przedstawienia. O ile tradycyjne, wypracowane od lat dwudziestych i później strategie monografii zostały względnie przyswojone i nabrały
cech gatunkowych, o tyle prace eksperymentatorskie z natury swojej nie mogą
urastać do wyodrębnionego gatunku, pozostając poniekąd ‘poza kanonem’. Nie
mogą zatem stawać się oczywistym ‘modelem’ dla innych prac.10 Nurt eksperymentalny kładzie też większy nacisk na bardziej kompleksowe przedstawienie
doświadczenia samych badanych (od dawna postulowany, choć różnie rozumiany, „tubylczy punkt widzenia”11). „Prace badawcze poświęcone doświadczeniu
próbują obecnie w pełni wykorzystać wiedzę, którą antropolog zdobywa w terenie, a która jest zdecydowanie bogatsza i bardziej różnorodna od tej wydestylowanej w konwencjonalnej monografii analitycznej.” (Marcus i Fischer 1986, 43)
Czasem może wydawać się dziwne, że w tak małym stopniu owe poszukiwania
próbują skorzystać z doświadczeń, jakie w tym zakresie niesie film i wizualność.
Choć filmom, podobnie jak tekstom, najczęściej (choć nie zawsze) strukturę
narzuca antropolog/filmowiec, to jednak ‘kanał informacyjny’ jest zdecydowanie szerszy w przypadku tych pierwszych i nie sprowadza się jedynie do znaczeń
stricte językowych.12

Autorzy używają zwrotu reader–cum–writer, co może wywodzić się z postulowanego przez
Rolanda Barthes’a twórczego czytania, czytania bliskiego pisaniu, czyli czytania poszukującego
i odkrywczego, a nie tylko odtwórczo–biernego. Por. Barthes 1972 i 1998.
10
Warto pamiętać, o tym, że praca etnografa nie daje się łatwo zoperacjonalizować, na co zwracał
uwagę już Geertz (2003a).
11
Malinowski 1981, 57; Geertz 2005, 63–77; Hastrup 2008, 159–173; Sikora 2009a — zob. też
szerzej w rozdziale poświęconym wizualności.
12
Conquergood 2002; MacDougall 1998. Por. rozważania dotyczące „trzeciego głosu” (rozdz.
Opis gęsty…).
9
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Warto dodać, że choć opisywany zwrot odbił się głośnym echem w świecie
antropologicznym i zaowocował kolejnymi pomysłami i kontrpomysłami13, to
jednocześnie — jak zauważył dziesięć lat później Stephen Tylor (uznany przez
Clifforda za jedynego prawdziwego postmodernistę wśród autorów, których
teksty opublikowane były w tomie Writing Culture) — od czasu wydania książki niewiele faktycznie wydarzyło się w tym zakresie (Lukas 1996; por. też James, Hockey i Dawson 1997). Wykorzystanie form eksperymentalnych może
bowiem stawiać pod znakiem zapytania kwestię ‘całościowości opisu’, jak i eksplicytności. Zwracali na to uwagę autorzy przywoływanego już przeze mnie tekstu The Need for Thin Description (Brekhus, Galliher, Gubrium 2005; por. też
Clifford 1986a; Marcus 1998; Scholte 1972). Eksperymenty ‘literackie’ (forma)
mogą jednak pod znakiem zapytania stawiać tradycyjną referencyjność tekstu,
a co za tym idzie, budzić niepokój odnośnie do podmiotowego potraktowania
protagonistów.
Najlepszy znany mi przykład, który plastycznie ukazuje związek między treścią a formą, wywodzi się z filmu fabularnego (fikcji). Filmy fabularne wydają
się pod tym względem podzielać pewne cechy z dokumentem performatywnym
w rozumieniu Billa Nicholsa: najważniejszym referentem staje się w tym przypadku widz.14 Myślę o pouczającym eksperymencie z chronologią wykorzystanym w filmie 5 x 2 (Pięć razy we dwoje) François Ozona (f2004). Dowodzi on
znakomicie, że forma opisu nie jest neutralna — może zmieniać a nawet kreować znaczenia — co jak się wydaje, czasem antropolodzy ignorują.

Eksperyment z chronologią
Choć zapewne wielu filmowców borykało się z montażem (tworzeniem sensu),
to zazwyczaj post factum można tylko czasem usłyszeć, że prace trwały długo
(zdarza się, że nawet w przypadku stosunkowo niedużych produkcji, praca
ciągnie się latami, powstaje kilka bądź kilkanaście wersji montażowych, bywa,
że przy kolejnych wersjach, pracują kolejni montażyści). Widz najczęściej ma
wgląd tylko w ostateczną wersję.15 A jednocześnie myślenie eksperymentalne

Women Writing Culture (Behar i Gordon 1995), After Writing Culture. Epistemology and Praxis
in Contemporary Anthropology (James, Hockey i Dawson 1997), Beyond Writing Culture: Current
Intersections of Epistemologies and Representational Practices (Zenker i Kumoll 2010).
14
Wątek ten jeszcze powróci. Sądzę, że choć pomysły Nicholsa (1994a; 2001a) są jak najbardziej
ciekawe dla antropologa, to jednocześnie rozumienie performatywności różni się nieco w obu
ujęciach.
15
Nie mówię o zabiegach takich, jak np. w przypadku Latawców Beaty Dzianowicz (f2007, 80’),
kiedy to oprócz pełnej wersji powstała także krótsza wersja telewizyjna (skądinąd pierwsza wydaje
13

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

W stronę nowego kina antropologicznego

199

o odmiennych formach narracji jest chyba trudniejsze w filmie (dokumentalnym) niż np. w literaturze z uwagi na stricte czasowy wymiar tego medium. Kiedy
mamy do czynienia z filmami „indeksowanymi” jako dokumenty16, większość
nawet świadomych i wyrobionych widzów zakłada pewien indeksalny związek
z rzeczywistością (i prawdą) (Routt 1991). Eksperyment taki jak choćby Gra
w klasy Julio Cortazara w filmie jest trudny do zrealizowania (oczywiście rozwijająca się technika z pewnością to ułatwia, komputer pozwala już w zasadzie
na podobne doświadczenia).17 Do klasycznych eksperymentów etnograficznych
zalicza się The Ax Fight Timothy Ascha i Napoleona Chagnona (f1975)… i praktycznie niewiele więcej.18
Jeszcze na etapie fascynacji strukturalizmem Roland Barthes zauważył, że
wielu współczesnych (mu) badaczy (wymienia Greimasa, Bremonda i Todorova) skłania się do podpisania pod poglądem Claude’a Lévi–Straussa, że „porządek następstwa chronologicznego można sprowadzić do bezczasowej matrycy
strukturalnej” (Barthes 2004, 30). Inaczej rzecz ujmując, sposób manifestowania się historii nie powinien mieć wpływu na jej znaczenie. Eksperyment, który
stworzył Ozon w filmie 5 x 2 wydaje się godny uwagi, ponieważ pokazuje coś
zgoła odwrotnego. Przedstawia on pozornie prostą (choć ładnie opowiedzianą)
historię małżeństwa wciąż młodej jeszcze pary: Marion i Gillesa. Zamiast jednak wybrać porządek chronologiczny, opowiada ją w pięciu odsłonach niejako
‘pod prąd’. Reżyser obiera drogę — odwołując się do terminu z zakresu retoryki — ordo artificialis. Parę poznajemy w trakcie podpisywania umowy rozwodowej u prawnika. Koniec ich małżeństwa staje się początkiem opowiedzianej
w pięciu odsłonach historii: rozwód — wieczorne przyjęcie — poród — wesele
— poznanie się.
mi się ciekawsza). Skróty poczynione w In Pursuit of the Siberian Shaman (f2006) Anyi Bernstein
wyszły zaś filmowi na dobre. Czasem powstają też oczywiście tzw. wersje reżyserskie.
16
Chodzi o sklasyfikowanie filmu przez stosowne instytucje/społeczności uznające, że mieści się
on w odpowiedniej kategorii (por. Przylipiak 2000, 18).
17
Krzysztof Kopczyński zasugerował, że już niebawem widzowie będą w stanie tworzyć własne
wersje filmów (np. Osiem i pół Felliniego), takie jakie będą chcieli sami oglądać (Benedyktowicz,
Kopczyński i Sikora 2010, 210). W istocie ten sam wątek został poruszony przez Leshu Torchina
w dyskusji na forum VISCOM–u: „To, co ciekawe, jeśli chodzi o rewolucję cyfrową (chociaż to
z pewnością wymaga moderacji), to sposób, w jaki wideo stało się powszechnym sposobem komunikacji pomiędzy pewnymi ludźmi (i tym razem, oczywiście tymi, którzy mają dostęp). Ludzie
biorą swoje ulubione dzieła, miksują je i tworzą w ten sposób nowe znaczenia, które mogą dzielić
z grupami przyjaciół i społecznościami podobnych sobie, którzy odwzajemniają im się tym samym.” (Wątek: What Digital Revolution?, 15.10.2011)
18
Oczywiście przesadzam, ale mimo wszystko wydaje się to temat nie do końca oczywisty. Gdy
zapytałem Paula Henleya o filmy eksperymentalne, miał trudności z przywołaniem jakiegokolwiek tytułu. Jayasinhji Jhala w odpowiedzi na moje pytanie wymienił kilka filmów (o niektórych
tu wspominam). W jednej z dyskusji na forum VISCOM–u o filmach eksperymentalnych Alyssa
Grossman również wymienia kilka ciekawych filmów, choć nie wspominała o własnym (o którym
piszę dalej). À propos filmu Ascha i Chagnona zob. Przylipiak 2000, 165–166.
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Znając skutek — rozwód, opowiadaną historię można by odczytywać jako
poszukiwanie przyczyny. Sprawa jednak nie jest aż tak oczywista i prosta. Kolejne sceny zamiast umożliwiać zrozumienie, mogą prowadzić widza do coraz
większej konfuzji: z kancelarii prawnika eksmałżonkowie udają się do hotelu,
by się kochać. A ekscentryczność tego pomysłu zdecydowanie wzmacnia fakt,
że gdy w pewnym momencie Marion zmienia decyzję i odmawia odbycia stosunku, eksmałżonek bezpardonowo ją gwałci. Podobnie w kolejnym epizodzie
wieczornego spotkania z bratem Gilles’a, Christophe’em, i jego kochankiem.
Jednym z kluczowych momentów jest opowieść Gilles’a na temat jego udziału
w biseksualnej orgii (opowieść, jak można wnioskować z pewnych przesłanek,
jest wymyślona). Opowiadana gościom historia, która wzbudza ekscytację młodego kochanka Christophe’a, jest w rzeczywistości kierowana do Marion; choć
na prośbę męża potwierdza ona prawdziwość zdarzeń, to jednocześnie uważny
widz wyczuwa element gry między małżonkami, choć nie może być (jeszcze)
świadom jej stawki. Jednak prawdziwą konsternację może wzbudzić zachowanie Gilles’a w trakcie porodu. Choć w czasie rozmowy telefonicznej zapewnia
żonę, że wkrótce przybędzie do kliniki, to jednak oddaje się pracy i innym zajęciom — w rezultacie trafia do szpitala już po porodzie. Dopiero kolejny epizod
wprowadza do historii pary element, który pozwala spojrzeć na opowieść z innej
perspektywy. Gdy po weselu Marion przygotowuje się do nocy poślubnej, Gilles
upojony alkoholem (ale i szczęściem) zasypia. Marion przebiera się i wychodzi
z hotelu. Przygląda się ostatniej parze tańczącej na parkiecie — swoim rodzicom — Christophe’owi, który uwodzi kelnera, po czym udaje się nad pobliski
staw. Wkrótce z nadbrzeżnych chaszczy wyłania się młody mężczyzna. Wypalają
papierosa. Gdy Marion chce odejść, nieznajomy powstrzymuje ją. Jej stanowczy początkowo opór szybko słabnie, by przemienić się w aktywny współudział
w miłosnej relacji. Cięcie. W następnej scenie Marion wraca do pokoju hotelowego i zapewnia stale śpiącego męża o swojej miłości. Kolejny epizod znowu
cofa nas w czasie do momentu poznania się bohaterów… Gdy zaniepokojony
tym, co uderzyło mnie w filmie, postanowiłem o nim napisać (Sikora 2007), dowiedziałem się, że ma on również wersję reżyserską, która przy bardzo niewielkich zmianach opowiada tę historię chronologicznie (Ozon f2004).
W wersji chronologicznej, ordo naturalis, scena gwałtu i/lub aktu zdrady wypada aż nadto jednoznacznie. Znikająca za drzwiami hotelowymi Marion (miast
zapewniać męża o swojej miłości), pojawia się na korytarzu kliniki położniczej już
w zaawansowanej ciąży. Reżyserskie cięcie nie pozostawia widzowi żadnych złudzeń. Zupełnie inaczej sprawa ma się w wersji kinowej (ordo artificialis). Z pewnością nie wszyscy widzowie łączą akt gwałtu/zdrady (‘założycielskiego pogwałcenia reguł’) z wszystkimi późniejszymi osobliwymi zachowaniami Gilles’a19,

19

Na podstawie rozmów z widzami, częściowo studentami.
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które mogą być pochodną (ale to domysł) jego fundamentalnej niepewności, co
do ojcostwa dziecka. O ile w wersji chronologicznej reżyser ‘pomyślał’ za nas,
o tyle w kinowej pozwala jedynie domyślać się takiej możliwości. To samo dotyczy opowieści Gilles’a o domniemanej orgii, a sam porozwodowy gwałt można
odczytać tyleż jako akt ukarania ‘niewiernej żony’, jak również osobliwe symboliczne dopełnienie nocy poślubnej. Tyle tylko, że jak już wspominałem, wydaje się, że spora część widzów na skutek dekontekstualizującego retorycznego
zabiegu ordo artificialis nie łączy zachowań Gilles’a z tym pierwotnym aktem
przekroczenia — zdradą Marion.
Maurice Merleau–Ponty już dawno temu zauważył i odniósł to do filmu, że
powinniśmy dostrzegać nie tylko ‘rzeczy same’, lecz także przestrzeń między
nimi (Merleau–Ponty 1972). Narracja chronologiczna zdaje się często zacierać
owe odstępy, ‘odwrócona’ — każe dostrzegać elementy historii w separacji, bierze też w nawias dominujące tak w naszym życiu, jak i w narracjach, myślenie
przyczynowo–skutkowe, czy też — jak to ujął Barthes — swego rodzaju utożsamienie następstwa i wynikania (Barthes 2004). (Warto dodać, że chwytem spajającym dwa odległe ‘brzegi opowiadania’ jest spajający element muzyczny.)
Gdy oglądamy tę prostą historię w ‘porządku naturalnym’, zlewa się ona
w jedną opowiedzianą drogę życia. Co więcej zdecydowanie bardziej zrozumiałe (czyli umotywowane, wpasowujące się w przyjęty schemat — zob. Trzebiński
2001) stają się zachowania Gilles’a. Pierwotne przekroczenie, którego dopuszcza się Marion, można uznać za motyw (co wcale nie znaczy: usprawiedliwienie)
wszystkich osobliwych zachowań Gille’a, które w wersji kinowej mogą budzić
co najmniej zdziwienie, i zapewne najczęściej interpretowane są jako pochodna (mówiąc eufemistycznie) ‘złego charakteru’ bądź innej jego ‘odmienności’.20
Dekontekstualizacja uczynków sprawia, że nie tyle nawet ich nie rozumiemy, ile
r o z u m i e m y j e właśnie ‘aktywnie’ i n a c z e j … jest ona jednocześnie rekontekstualizacją — choć ów nowy kontekst tworzy przede wszystkim zbiór obrazów i stereotypów w naszych głowach.
Widz kinowy może rozpoznać perfidię owej gry, w której Gilles jest w szczególny sposób bezwolnym zakładnikiem własnej nie/świadomości, dopiero gdy
zrekonstruuje całą historię po wyjściu z kina, a tym samym stworzy niejako wersję kinową i reżyserską we własnej głowie. (Ale to nie musi nastąpić!)
Te wersje można by umownie nazwać ‘ ż e ń s k ą ’ i ‘ m ę s k ą ’ . Jeśli mówię
umownie, to dlatego, że w gruncie rzeczy nie poznajemy wprost stosunku bohaterów do wspomnianego ‘pierwotnego przekroczenia’. Reżyser pokazuje nam
tylko wybrane zachowania bohaterów. Obserwujemy zachowania i gry, któOzon eksperymentował również z aktorami: opisywał w zarysie poszczególne sytuacje, ale nie
dawał im wglądu w całą historię. Stéphane Freiss, gdy chciał znaleźć motywacje działania Gillesa,
wyobraził sobie, że bohater, którego odgrywa, jest kryptohomoseksualistą (por. materiały promocyjne do filmu, GutekFilm 2005).
20
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re toczą się ‘obok’, na kanwie, jako reperkusje owej ‘historii założycielskiej’.
A pewność, że Gilles wie, co się dokonało nad jeziorem, opiera się tylko na
tym, że w ten sposób znajdujemy dobry motyw uspójniający jego postępowanie. To oczywiście tylko domysł i interpretacja. Nasza wiedza na temat tego, co
‘tam’ zaszło, tworzy mentalny schemat prowadzący nas do spójnej interpretacji:
wpisuje historię w schemat przyczynowo–skutkowy (‘tradycyjny męski logocentryzm’). W ‘wersji żeńskiej’ — ordo artificialis — Marion jest zawsze ofiarą. Jest
ona również ofiarą (choć ambiwalentną) w owej ‘założycielskiej scenie gwałtu’.
A to, dlaczego zakochana kobieta w tak szczególnej chwili tak szybko ulega namiętności, pozostaje zagadką.21 ‘Wersja męska’ — oskarżycielska — porządkuje
opowieść chronologicznie (ordo naturalis) i obarcza winą kobietę, której inicjalne przekroczenie staje się czynnikiem wyjaśniającym kolejne zajścia.
Tę szczególną grę dekontekstualizacji (w wersji kinowej) można odnieść do
tego, co w etnologii zwykło się, za Cliffordem Geertzem, nazywać opisem gęstym (2003a). To właśnie ten rodzaj opisu uznaje się za właściwy etnologii, choć
stale odżywają dyskusje (Brekhus, Galliher i Gubrium 2005; Descombes 2002,
Kaniowska 1999) co do jego natury, możliwości i sensu. Warto podkreślić trzy
ważne kwestie, które się z nim wiążą: nastawienie na znaczenie; założenie, że
każdy opis kulturowy jest interpretujący i wysoki stopień kontekstualizacji. Wobec takich założeń można zasadnie, ale i prowokacyjnie zapytać, która z wersji
opowieści jest ‘gęstsza’? Zwolennicy prawdy opisu r e a l i s t y c z n e g o , ordo na
turalis, przynajmniej w etnologii, opowiedzieliby się prawdopodobnie ‘z zasady’ za opisem w drugiej (‘męskiej’) wersji. Może się wydawać, że wyjaśnia ona
więcej (na przykład zaburzenie chronologii wedle niektórych koncepcji filmu
etnograficznego było zabronione — por. Heider 1976). A jednak, jak sądzę,
wersja pierwsza jest nie tylko ciekawsza, lecz także w szczególny sposób pokazuje i mówi więcej… m ó w i t e ż c o i n n e g o … nie mówiąc już o tym, że d a j e
w i ę c e j d o m y ś l e n i a . ‘Wersja żeńska’ zdecydowanie bardziej podkreśla też
kwestię ‘ p o m i e s z a n i a j ę z y k ó w ’ (pokazuje więc poniekąd to, co Geertz
zrekonstruował w historii Cohena).22
Można się też zastanawiać, czy wersja druga nie powstała dla tych, którzy
nie do końca pojęli film, żeby wyjaśnić im, o co chodzi. Jeśli jednak mój wywód jest słuszny, to owo wyjaśnienie byłoby raczej dość bałamutne, gdyż zmienia
całkowicie sens opowiedzianej historii. A może wersja ta powstała, by jeszcze
mocniej podkreślić, że niezwykle często zanurzeni jesteśmy w dyskursie, który
opiera się na pomieszaniu języków (czy w tym przypadku p e r s p e k t y w w i d z e n i a ). O ile w pierwsza historia pozwala, by uważny widz odnalazł w niej

Por. w tej sprawie intrygujące opowiadanie Karen Blixen Pierścień ze zbioru Anegdoty o przeznaczeniu (Blixen 1995), gdzie pojawia się nieco podobny epizod.
22
Odwołanie do tej historii pojawiło się już w poprzednim rozdziale (por. też Geertz 2003a).
21

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

W stronę nowego kina antropologicznego

203

obie wersje — jest więc ona tym samym w i e l o g ł o s o w a — o tyle druga pozostaje zawsze przede wszystkim ‘sobą’: literalnym opowiedzeniem historii pewnego zranienia. Literalność, ordo naturalis, p r z e g r y w a tu na całej linii z ordo
artificialis. Zapewne ma więc rację Maurice Blanchot, gdy twierdzi, że f i k c j a to
nie próba „pokazania tego, co niewidzialne, lecz pokazanie rozmiaru, w jakim
n i e w i d z i a l n e t e g o c o w i d z i a l n e, j e s t n i e w i d z i a l n e .” (cyt. za: Rajchman 1988, 195) David MacDougall zachęcał do eksperymentowania z formą
szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z kinem transkulturowym (por.
Barbash i Taylor 1997, 396). W tym przypadku właśnie dzięki eksperymentowi
z formą Ozon doskonale wydobywa ‘ t r a n s g e n d e r o w o ś ć ’ t e j h i s t o r i i.23
Można twierdzić, że tego rodzaju eksperyment narracyjny jest nieprzydatny w nauce, która przynajmniej w myśl oficjalnej wykładni stara się budować
dyskurs eksplicytny i jednoznaczny. Jeśli moja interpretacja filmu Ozona jest
trafna, to należy uznać, że francuski reżyser buduje narrację, która z założenia
jest niejednoznaczna. Michel de Certeau twierdził, że nauka właśnie dlatego
odżegnuje się od literatury, że ta ostatnia stroni od jednoznaczności (por. Clifford 1986, 5). Zabieg Ozona można interpretować jako złożoną grę z uczuciami
widza i rozumieniem zjawisk, które uwikłane są nie tyle w prawdy uogólnione
i abstrakcyjne, ile raczej w prawdy jak najbardziej konkretne i ucieleśnione.24
Takie podejście (rozumienie wiedzy) zbiega się z pomysłami na performatywność:
Tryb performatywny [w dokumencie] — pisze Bill Nichols — stawia pytanie o to,
c z y m j e s t w i e d z a . Co traktujemy jako rozumienie czy pojmowanie? Co poza
faktyczną informacją wpływa na nasze rozumienie świata? Czy wiedzę najlepiej
opisywać jako abstrakcyjną i odcieleśnioną, opartą na uogólnieniach i typowości
zgodnie z tradycją filozofii zachodniej? Czy też lepiej opisać ją jako konkretną
i ucieleśnioną, opartą na specyfice osobistego doświadczenia, tradycji poezji, literatury, retoryki? Dokument performatywny uznaje tę drugą opcję i zmierza do
tego, by ukazać, w jaki sposób wiedza ucieleśniona dostarcza wprowadzenia do
uogólnionych procesów działających w społeczeństwie. (Nichols 2001a, 130–131;
zasygnalizowana tu kwestia, jeszcze powróci.)

Oczywiście opisana w niniejszym tekście opozycja ‘męskie — żeńskie’ nie daje podstaw do
przypisywania płciom jakichkolwiek trwałych cech czy ‘jakości’.
24
Choć antropologia jako nauka stara się unikać niejednoznaczności, to jednak nie udaje jej
się ustrzec przed tym całkowicie. Różniące się interpretacje tych samych kultur są tego dobrym
przykładem. Jedna z najbardziej znanych dotyczy różnic w opisach mieszkańców Samoa przez
Margaret Mead i Dereka Freemana (por. Heimans i inni f1988 oraz Bryman 2001; Geertz
2000). Karl Heider, uogólniając ten przypadek, zatytułował swój tekst Rashomon Effect: When
Ethnographers Disagree (2001), a przywołanie literackiego pierwowzoru — spopularyzowanego
dzięki fenomenalnemu filmowi Akiry Kurosawy (f1950) — może być tu znaczące.
23
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Można sądzić, że film Ozona jest próbą refleksyjnego przekierunkowania
uwagi na proces rozumienia zjawisk, który często, jeśli nie zawsze, charakteryzuje się niejednoznacznością. Wydaje się, że to mieli też na myśli Marcus
i Fischer, gdy utrzymywali, że w nurcie eksperymentalnym chodzi bardziej
o całościową próbę reprezentacji d o ś w i a d c z e ń o s ó b b a d a n y c h (Marcus
i Fischer 1986; Turner 1986; por. także rozdział o wizualności). Druga wersja
filmu Ozona pozwala nam śledzić doświadczenia Marion, gdy wiemy (?), z czym
się one wiążą (zdrada). Mamy też zapewne większą skłonność do relatywizacji
jej doświadczeń (i choćby częściowego usprawiedliwiania Gillesa). Współczesna antropologia stara się być coraz bardziej otwarta na kwestie doświadczenia
i odmienne, czasem skonfliktowane punkty widzenia. Jest też bardziej świadoma retoryczności i alegoryczności własnych wypowiedzi. Sądzę więc, że powinna
również interesować się podobnymi próbami. W (naukowych) pracach pisanych
tego rodzaju strategia może mieć mniejsze zastosowanie, z uwagi na łatwość
wprowadzenia trybu metanarracji, ale już w filmach etnograficznych (właśnie
zważywszy na ograniczone możliwości wykorzystania metanarracji) wydaje się
to opcją bardziej zasadną. Takie ujęcie umożliwiałoby uchwycenie odmiennych
punktów widzenia, czy szerzej — doświadczeń (zdaję sobie sprawę z trudności i problematyczności takiego rozwiązania). Z retoryczną aranżacją materiału
mamy do czynienia np. w Cannibal Tours Dennisa O’Rourke’a; temu służą m.in.
zestawienia oraz wykorzystanie frontalnych, ‘podmiotowych’ rozmów z krajowcami — w istocie w tym filmie to raczej biali ‘są oglądani’. Mocno retoryczną
konstrukcję odnajdziemy również w omawianych już przeze mnie filmach Kale
and Kale (Spray f2008), In and Out of Africa (Barbash i Taylor f1992), czy w takim świetnym antropologicznym (!?) dokumencie jak Serbski epos (Pawlikowski
f1992; por. Sikora 2008c), który jest zarówno portretem Radovana Karadžića, jak również ukazaniem mitycznych korzeni serbskiego nacjonalizmu. Jeśli
jednak przytoczyłem tu szczegółową analizę filmu Ozona, to przede wszystkim
dlatego, by uczulić czytelnika na wagę konstrukcyjnych zabiegów w próbach
ukazania rzeczywistości, która jawi się jako coraz bardziej ambiwalentna i tym
samym coraz trudniejsza do jednoznacznego ‘odwzorowania’. Troska o poszukiwanie sposobów oddania złożonych znaczeń zakłada zainteresowanie nie tylko
elementem mimesis, lecz także poesis.25 Gdyby myśl tę spróbować odnieść do
innych pojęć, pomocne okazałyby się słowa Edwarda Morina, które w trakcie
dyskusji panelowej pod znamiennym tytułem On „Vérité to Virtual: Conversa
tions on the Frontier of Film and Anthropology” przytoczył Michel Brault, operator Kroniki pewnego lata. Zauważył on, że kino nie tylko stara się pokazać
rzeczywistość, ‘pewną prawdę’, lecz także ukazuje je j a k o p r o b l e m (Coover
2009, 236–237). Wagę takich retorycznych kwestii w dokumentalnym filmie

25

Victor Turner: „poesis rather than mimesis; making not faking” (por. Ruby 2000, 270).
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etnograficznym będę starał się jeszcze ukazać na przykładzie interpretacji filmów Gyumri Jany Ševčikovej (f2008) czy Beyond the Forest Geralda Igora Hauzenbergera (f2007) (zob. dalej).

Kino eksperymentalne
W trakcie wspomnianej już konferencji i festiwalu filmowego NAFA w Ísafjörður
(Islandia, 29.05 — 1.06.2008) Jay Ruby wygłosił tekst Towards an Anthropolo
gical Cinema. Tytuł jest powtórzeniem (choć niepełnym) nazwy ostatniego rozdziału z książki Picturing Culture (2000). Referat zaczynał się od przywołania
in extenso znanej już fantazji–marzenia o istnieniu nowego kina antropologicznego (por. Wprowadzenie):
To… moralna przypowieść dla antropologów, fantazja, wedle której kino antropologiczne istnieje — nie filmy dokumentalne na tematy „antropologiczne”,
lecz filmy realizowane według p r o j e k t u s a m y c h a n t r o p o l o g ó w tak, aby
komunikowały a n t r o p o l o g i c z n e i n t u i c j ę i w g l ą d. To k l a r o w n i e
w y a r t y k u ł o w a n y g a t u n e k, różny od pojęciowych ograniczeń dokumentu realistycznego czy publicystyki. Gatunek, który z a p o ż y c z a k o n w e n c j e
i t e c h n i k ę z o b s z a r u c a ł e g o k i n a — filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego i eksperymentalnego. (…) (Ruby 2008b).

Pomimo powtórzeń w tytule i we wstępie, dalsza część referatu zdecydowanie różni się od tekstu z 2000 roku. Ruby proponuje radykalne odejście od tego,
co zwykło się określać jako film etnograficzny i sugeruje „alternatywną drogę
tworzenia ruchomych obrazów przez antropologów.”
Postuluję — pisze dalej — by antropolodzy zrezygnowali z terminu „film etnograficzny” i p o z o s t a w i l i go dokumentalistom, i proponuję by opowiedzieć się
za terminem „Kino Antropologiczne”, aby odróżnić własne próby zwizualizowania (visualize) etnografii od realistycznych obrazów „egzotycznych innych” tworzonych przez dokumentalistów. Ponadto sugeruję, że tworzenie zdigitalizowanej
etnografii multimedialnej może być sposobem wyjścia poza granice, które są być
może nie do uniknięcia w tradycyjnym dyskursie filmowym. (Ruby 2008)

Co ciekawe, Ruby korzysta ze słowa „kino”, choć tekst dotyczy przede
wszystkim jego własnego projektu, który wkracza definitywnie w obszar multimedialności i jest przystosowany do odtwarzania raczej na komputerze
(m.in. teksty opisowo–analityczno–krytyczne, nagrane kamerą wideo–wywiady
z mieszkańcami dzielnicy, zdjęcia, które rozmówcy wybrali z własnych archiwów
domowych i o których opowiadają). Wydaje się więc, że mamy tu do czynienia
z wyjściem p o z a k i n o . W nieco wcześniejszym tekście dotyczącym tego projektu Ruby polemicznie ustosunkowuje się wobec twierdzenia, że pojawienie się
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wideo zmieniło sposób odbioru i stworzyło większe pole do aktywności widza.
Jakościową zmianę dostrzega dopiero w interakcji człowiek — komputer (Ruby
2001).26 Warto pamiętać, że Ruby w innych tekstach zauważa, iż rolą współczesnych antropologów jest już nie tyle realizowanie ‘filmów o’, ile raczej ułatwianie autoreprezentacji poszczególnym ludom, klasom itd.27 Antropologom przypada wówczas w pierwszym rzędzie rola pomocników i ‘ułatwiaczy’ (menager,
facilitator). W zamian za tę pomoc mogliby oni domagać się prawa do obserwacji owych poczynań i wykorzystania materiałów powstałych w ramach danego
projektu (Ruby 2000; 2004). Rzecz jasna jest to jedna z frapujących i godnych
rozważenia propozycji dotyczących miejsca antropologa we współczesnym świecie, w którym stale (czasem radykalnie) zmienia się układ relacji i sił.

Oak Park Stories
W projekcie Oak Park Stories (rozpoczętym w roku 1999 — por. Ruby, Mainta
ining Diversity: An Ethnographic Study of Oak Park, Illinois — Progress Reports,
online; jak również Ruby f2005a i f2005b) to widz/czytelnik decyduje, w jaki
sposób zapozna się z projektem. Ruby traktuje przedsięwzięcie jako szczególny przypadek ‘antropologii na własnym podwórku’.28 Poszczególne projekty
(CD–ROMy) składają się z zestawu powtarzających się części ogólnych (metoda, teoria, kariera Ruby’ego itd.) i różnego typu materiałów empirycznych
(wywiady, rozmowy, zdjęcia) oraz tekstowych opracowań analityczno–interpretacyjnych. Ruby dystansuje się wobec silnie teoretycznych interpretacji. W części ‘refleksyjnej’ opisuje swoje doświadczenia związane z niegdysiejszym mieszkaniem w dzielnicy, jak i własną nie w pełni konwencjonalną ‘karierą naukową’.
Zastrzega też, że materiałów audiowizualnych, choć są one zmontowane, nie
należy traktować jako filmów. We wstępie do projektu Ruby pisze:

Aktywność widza bywa oczywiście różnie rozumiana. Przypomnę tylko, że Barthes dostrzegał
ją już na poziomie twórczego czytania (zależała ona bardziej od czytelnika niż od dzieła). Pisałem
o subwersywności, jaką film może wprowadzać do antropologii: ona również (potencjalnie) wymusza aktywną postawę widza/czytelnika. Pojawienie się wideo, zapisów cyfrowych, a następnie
hipermediów można przyjąć za kolejne kroki w stronę uaktywnienia widza, choć sądzę, że Barthes
nie uznałby zmian spowodowanych rozwojem technologii za kontynuację własnych pomysłów.
27
Te rozważania Ruby’ego są silnie uwikłane w kwestie etyki i reprezentacji. Wynika to oczywiście
z coraz większej aktywności i podmiotowości owych Innych. Ruby zadaje też pytanie, na ile takie
autoprezentacje są rzeczywiście jedynymi dopuszczalnymi (Ruby 2004). Por też ciekawe refleksyjne rozważania Kwame Brauna w jego eseju filmowym Passing Girl: Riverside. An Essay On
Camera Work (f1998).
28
Tytuł tej części projektu Ruby’ego nosi nazwę: A Reflexive Interlude: Being at Home and in the
Field or „Bringing It All Back Home”.
26

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

W stronę nowego kina antropologicznego

207

Jest on eksperymentalny w tym znaczeniu, że nie postępuję zgodnie z tradycyjną
metodą tworzenia książki czy filmu; zamiast tego tworzę interaktywne i nielinearne dzieło, które obejmuje zarówno nagrania wideo jak i tekst. Jest on refleksyjny w tym znaczeniu, że tematem mojej pracy jest moja dzielnica (hometown). Zamiast starać się ukryć ten fakt, próbuję uświadomić czytelnikowi/widzowi, w jaki
sposób moja tożsamość wpływa na badane kwestie. Materiały związane z tym
projektem zostały zdigitalizowane — zapisane na CD z wykorzystaniem filmów
w Quicktime’ie i dokumentów html. Skonstruowałem te Opowieści w formie
nielinearnej, tzn. odmiennie niż w książce czy filmie, nie ma tu zdefiniowanego
początku, środka i końca. Widzowie/czytelnicy mogą z a c z ą ć w d o w o l n y m
m i e j s c u.29 Mogą opuścić wszystko, co nie będzie ich interesować. Wprowadziłem wiele linków do materiałów, które pozwolą każdemu zainteresowanemu pogłębiać wiedzę na dany temat. (…) (Ruby 2005a)

Estetyka multimedialnej płyty Ruby’ego jest dość surowa — prosta grafika
pozbawiona uatrakcyjniających elementów — i podporządkowana silnie realistycznej i eksplicytnej konwencji. Wywiady z poszczególnymi osobami (nawet
jeśli ewidentnie zmontowane z rozmów przeprowadzonych w różnym czasie)
odbywają się w jednym miejscu; kamera ustawiona jest na statywie, rozmowy
nagrane niemal bez żadnych interwencji ze strony operatora. Można je obejrzeć
na malutkim ekraniku w przeglądarce odtwarzającej dokumenty html (wtyczka Quicktime’a). Nawigację pomiędzy poszczególnymi materiałami umożliwia wprawdzie także system linków wewnętrznych, ale w istocie czytelnik/widz
w znacznym stopniu porusza się — można przypuszczać — przede wszystkim
dzięki zewnętrznemu menu głównemu. Pod względem formalnym projekt wydaje mi się mimo wszystko mało eksperymentalny. Poszczególne historie, podobnie jak analityczno–interpretacyjne teksty Ruby’ego są rzecz jasna ciekawe.
Antropolog dystansuje się wobec ‘wielkich teorii’, trudno mu jednak odmówić
tak antropologicznej wrażliwości jak i wnikliwości. Niemniej wyjąwszy medium,
cały projekt, jak już sugerowałem, wpisuje się w ramy etnografii stricte realistycznej (to zarzut umiarkowany i skontekstualizowany cytowanym już ‘marzeniem–fantazją’ Ruby’ego o nowym kinie antropologicznym). Warto zwrócić
uwagę na jeszcze jedną kwestię. Ruby niemal zawsze mocno podkreśla wagę
antropologicznego fachu i antropologicznego myślenia przy tworzeniu filmów.
Budowanie sensu bardzo silnie łączy się ze strukturą wywodu. To antropolog
ma licencję, twierdzi, na ustalenie (w domyśle — właściwych) znaczeń. Według
wcześniejszych pomysłów Ruby’ego w filmie powinna się znaleźć ‘instrukcja’,
j a k widz powinien ‘widzieć’/rozumieć film (por. np. Ruby 2000, 250 i 266). Z tą
nową propozycją wiąże się zatem pewien paradoks. O ile bowiem zaproponowany ‘produkt’ wymaga aktywności od czytelnika/widza, o tyle jednocześnie ze29
W istocie dość trudno operuje się tymi nagraniami — nie ma tam nawet standardowych suwaków, które pozwalają na nawigację.
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zwala mu na n i e k o r z y s t a n i e z kompetentnego, antropologicznego wywodu
(warto zaznaczyć, że właśnie z uwagi na tę dowolność wyboru Ruby powtarza
czasem pewne kwestie). Choć wskazuję tu na pewną niekonsekwencję w myśleniu Ruby’ego, w żadnym razie nie uznaję przekazania większej swobody ‘w ręce’
widza/czytelnika za pomysł chybiony. Sądzę jedynie, że pomysł ten można odczytać także jako sygnał zmniejszenia się nacisku na naukowy rygor, którego
strażnikiem Ruby wydaje się stale pozostawać.30 Może warto tym samym rozważyć również rezygnację z rygorystycznie przestrzeganego, formalnego wymogu posiadania przez twórcę edukacji antropologicznej — na rzecz bardziej
plastycznego mówienia o aspektach rozumienia antropologicznego.31 Wiąże się
to z koniecznością położenia (przynajmniej w domyśle) silnego nacisku na rolę
widza/czytelnika w procesie konstruowania antropologicznego sensu i znaczenia — wymaga też od niego pewnych kompetencji.32
Wykorzystanie multimedialnych możliwości do prezentacji materiałów etnograficznych ma oczywiście więcej zwolenników. Można tu wymienić m.in. Petera
Biellę, którego tekst Beyond Ethnographic Film (1993) należy uznać za prekursorski w tym zakresie (por. także 1996, 2009), czy Sarah Pink (2009a i 2009b).
Autorzy podkreślają, że media interaktywne pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie analizy etnograficznej (Biella 1996, 595; 2009). Biella uważa, że łączenie mediów umożliwia rozwijanie hybrydycznej formy komunikacji antropologicznej, a tym samym ułatwia połączenie tego, co wnosi do antropologii film
i tekstualna praca badawcza (2009, 156). „Hyperlinki — poprzez powiązanie
tekstu i filmu — pozwalają twórcom na gęstą kontekstualizację zapisów etnograficznych. Multimedia dzięki wykorzystaniu filmów innych uczonych otwierają przed antropologami nowe możliwości analizy i nauczania. W przyszłości

Charakterystyczne jest ucinanie dyskusji z ludźmi s p o z a dyscypliny. Ba, można mniemać, że
to na skutek braku zrozumienia dla własnych argumentów (m.in. dyskusja na forum VISCOMu
i z Peterem Crawfordem, 2008a i 2008b), a także braku sprecyzowanych i dookreślonych kryteriów filmu antropologicznego, Ruby wystąpił z końcem listopada 2010 roku z American
Anthropological Association i Society for Visual Anthropology, o czym doniósł m.in. na forum
VISCOM–u.
31
Trochę w analogii do mówienia w kategorii znaczeń kulturowych, a nie kultur jako hipostazowanych jednostek (por. Rabinow i Marcus 2008). Lévi–Strauss mówiąc o antropologii jako powołaniu, zakładał, że nie trzeba studiów, żeby to powołanie w sobie odkryć (1964, 51).
32
Faye Ginsburg (2004) pisze o pracach, które dowartościowują czytelnika i zrównują go z autorem. W istocie do niedawna kwestia kontroli znaczeń i kontekstów, w jakich pojawiają się prace
(filmy) etnograficzne, wiązała się mocno z etyką i możliwością ‘błędnego’ odczytania ‘znaczeń
kulturowych’ przez nieprzygotowaną publiczność. Por. Ruby 2000 (m.in. rozdział o Gardnerze),
a także Loizos (2001). Zostaje tam poruszony problem potencjalnych konsekwencji wyświetlania
filmu Deep Hearts Gardnera (1981) w klubach gejowskich (film dotyczy szczególnego obrzędu–
‘konkursu piękności’, Gerewol, w ramach którego młodzi, ‘zrobieni na bóstwo’ mężczyźni,
ubiegają się o względy kobiet).
30
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media interaktywne niewątpliwie staną się częścią etnografii pisanej.” (Biella
1996, 596) Co ciekawe, Biella uznaje, że hipermedialność w pewien sposób jest
powrotem do nielinearności właściwej książkom (dość to szczególne stwierdzenie, zważywszy na to, że przynajmniej od czasów upowszechnienia się wideo,
film również traci swoją bezwzględną linearność. To widz może w znacznym
stopniu zmieniać sposób i kolejność oglądania wybranych fragmentów, obejrzeć
coś ponownie itd.; cyfryzacja jedynie zdecydowanie ułatwia korzystanie z tych
opcji). Biella przekonująco pisze też o własnych wysiłkach związanych z hipermedialnym rozbudowaniem istniejących już projektów medialnych.33
Przywołane projekty Ruby’ego, jak sądzę, wykraczają poza obszar, który
można by bez zastrzeżeń nazwać filmem etnograficznym (dystansuje się od tego
wszak sam Ruby). Choć multimedialność może pozostawać bliska kinu. Taki
jest np. projekt Stéphane’a Bretona, Eux et moi i Le ciel dans un jardin (f2006)
— dostępne filmy wzbogacone są o materiały towarzyszące, m.in. ważny tekst
omawiający projekt. Być może dotyczy to w jeszcze większym stopniu przedsięwzięcia badawczego i pracy dyplomowej Anne Marie Carty Tir Cyffredin — Sha
red Land: The Creation of Identity, Cultural Tradition and Community in the Dyfi
Valley, Mid Wales (f2010). W obu przypadkach mamy do czynienia z różnymi
projektami nielinearnymi. Praca dyplomowa Carty jest próbą przedstawienia
i zestawienia ze sobą działań kilku społeczności zamieszkujących Dyfi Valley
(Walia). To wspólnoty walijskie i angielskie. Głównym obszarem zainteresowań
autorki są ‘rytualne’ sposoby potwierdzania własnej przynależności, integracja,
a także motywacje związane z zamieszkiwaniem na tym terenie. Carty koncentruje się na kwestiach związanych z organizacją wspólnotowych imprez–festiwali. Projekt nazwany „anthropology at home — with a camera” jest wnikliwie
opisany i skontekstualizowany. Praca dyplomowa składa się z pięciu filmów
i tekstu, w którym autorka analizuje również sposoby wykorzystania kamery,
przechodzenia od trybu obserwacyjnego do opartego w większym stopniu na
partycypacji i wywiadach.
Niewątpliwym osiągnięciem wszystkich tych przedsięwzięć jest zacieśnienie
relacji między wizualnością a tekstualnością. W perspektywie może to przyczynić się do przełamania pewnych oporów przed filmem etnograficznym i wizualnością przez część antropologów. Niemniej wszelkie te próby wolałbym traktować nie tyle jako tworzenie konkurencji dla filmu (jak wydają się to robić
Ruby, Biella i Pink34), ile raczej jako odmienną opcję, alternatywną wobec ‘czy-

Opracował w ten sposób The Ax Fight Timothy i Patsy Aschów i Napoleona Chagnona [1975;
por. wersję demo: http://www.anth.ucsb.edu/projects/axfight/updates/index.html] oraz Maasai
Interactive: An Ethnographic Analysis of Fifteen Hours of Audio and Six Hundred Photographs —
oba projekty opisuje w: Biella 2009.
34
Autorzy na różne sposoby dystansują się wobec filmu. Sarah Pink na przykład kładzie nacisk na
stricte badawcze wykorzystanie wideo i odcina się od ‘tradycyjnego’ filmu etnograficznego (por.
33
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sto’ tekstowych czy filmowych wersji etnografii. Podsumowując: wydaje mi się,
że choć propozycja Ruby’ego bez wątpienia ma istotne walory metodologiczne
i dydaktyczne, to trudno uznać ją za krok w kierunku myślenia o (nowych) możliwościach kina antropologicznego (film eksperymentalny). Ruby wydaje się
mieć trudność z wyjściem naprzeciw sformułowanemu przez siebie śmiałemu
marzeniu–fantazji dotyczącemu filmu etnograficznego. Być może rację ma James Clifford, gdy twierdzi, że powrót do realizmu (chodzi o realistyczne sposoby reprezentacji etnograficznych) jest możliwy tylko wówczas, gdy się uprzednio
tę konwencję porzuciło (1986a, 25). Tego, jak sie wydaje, Ruby nigdy nie uczynił.
Wraz z rozwojem antropologii, stricte teoretyczne ujęcia stają się coraz bardziej złożone. Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z funkcjonowania alternatywnych punktów widzenia, niejasności i niemożności definitywnych rozstrzygnięć.
Pojawia się więc również coraz więcej miejsca dla świadomego wykorzystania
retoryki w próbach konceptualizacji (a nie tylko wizualizacji) pewnych zagadnień. Wspomniani autorzy (Ruby, Pink, Biella) podkreślają zdecydowanie
większą swobodę w wyborze opcjonalnych ścieżek poznania, gdy korzystają
z multimedialnych rozwiązań. Pojawiają się jednak również wątpliwości. Jak
ową opcjonalność (moim zdaniem pożądaną) pogodzić z tym, że film powinien
ukazywać antropologiczny sposób rozumienia rzeczywistości. Jeśli uznajemy za
zasadne twierdzenie, że rzeczywistość etnograficzna składa się nie tyle z obiektywnych faktów, ile raczej z określonych interpretacji — które można by nazwać
też punktami widzenia — to jednocześnie należy uznać, że sposób opowiedzenia historii może nie być obojętny dla jej rozumienia. Dość często (Ševčíková
f2008, Hauzenberger f2007 — porównaj dalej analizę filmów) poruszane problemy i ich filmowe przedstawienia nie sprowadzają się do ukazania ‘zbioru faktów’ — kwestii, które można jednoznacznie zwerbalizować — są raczej obszarem n i e d y r e k t y w n e g o s u g e r o w a n i a. Sposób organizacji materiału i jego
kontekstualizacja wynikające z rozumienia antropologicznego nie muszą wieść
do jednoznaczności (Ševčíková zdecydowanie wykracza poza konwencjonalny
dokument etnograficzny, ale jednocześnie udaje jej się intrygująco poruszyć
trudne kwestie związane z postpamięcią). Film antropologiczny może również
tworzyć inspirującą przestrzeń dla dalszych dyskusji.

Pink 2010). Jak sądzę, takie różnice mogą również wynikać z ‘temperamentu’ badacza. Do takiego wniosku doszedłem po obejrzeniu dyplomowej pracy Pink (Home from Home, 1991, Granada
Centre for Visual Anthropology). Trudno przecież odmówić badawczych aspiracji w omawianej już pracy Ragazzi (f2001), filmom MacDougalla/MacDougallów, Barbash i Taylora (f1992
i f2010), Jhali (f2002) czy Jhali i Powella (f1995a i f1995b) oraz Brauna (f1998), a w rzeczy samej
przeważającej część dobrej etnograficznej i antropologicznej twórczości filmowej.
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Przestrzenie poszukiwania i konstrukcji: kilka eksperymentów
Nawet jeśli zgodzimy się z Rubym, że kategoria filmu etnograficznego jest dziś
nazbyt pojemna, to być może warto raczej — podążając za sugestią Davida MacDougalla — zastanowić się, na czym może polegać unikalny wkład wizualności
do antropologii: „Wa r t o ś ć a n t r o p o l o g i i w i z u a l n e j w i ą ż e s i ę z t y m,
c z y m o d r ó ż n i a s i ę ona od antropologii pisanej, włączając w to ponadkulturowe (transcultural) właściwości obrazów wizualnych. Łączy się tym samym
raczej z n o w ą k o n c e p c j ą e t n o g r a f i i, a nie z zaadaptowaniem widzenia
(vision) do form pisarskich.”35 (1998, 271)
Pod tym względem wydaje się, że istnieje całkiem sporo ważnych ‘precedensów’ w antropologii — po części już omówionych lub przynajmniej wspomnianych. W pierwszym rzędzie trzeba tu przypomnieć książkę Batesona i Mead Be
linese Character (1942), o której już pisałem. Takimi były też z pewnością różne
próby podejmowane przez Jeana Roucha — gwałtownie swego czasu krytykowany Les Maîtres fous, ale także kolejne nowatorskie i śmiałe projekty: Ja, Czar
ny, Jaguar, Petit à petit czy Kronika pewnego lata. Za ważny eksperyment można
też uznać Tourou et Bitti, z ‘dobudowaną’ w warstwie narracyjnej silną sugestią
istnienia wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami po obu stronach kamery.
Spróbujmy przyjrzeć się kilku innym przedsięwzięciom, które doceniają
‘eksperymentalny moment’ w antropologii (wizualnej). Peter Loizos z pewnym
ubolewaniem (tembr wypowiedzi) przyznaje, że film etnograficzny pozostanie
zapewne wierny obserwacyjnemu realizmowi. Eksperyment związany z formą
— podobnie jak w przypadku etnografii tekstowej, chodzi tu raczej o kwestie
dotyczące wykorzystania nowych sposobów tworzenia reprezentacji niż o eksperyment w znaczeniu badania — bliższy jest sztuce. „W nauce pozostaje niewiele
miejsca na ironię, chyba że dotyczy ona pracy kolegi. Nauka może być pełna wyobraźni, twórcza, badawcza i eksperymentalna, niemniej niemal zawsze w ostatecznym rozrachunku, zostaje ‘poddana dyscyplinie’, pozostaje wierna procesom
realnego świata.” (Loizos 1997, 83) Nadzieję pokłada w młodych filmowcach.
Tak w obszarze filmu etnograficznego, jak i dokumentu telewizyjnego, można
dostrzec według niego reakcję na „przewidywalność związaną z podejściem obserwacyjnym, naturalizmem i ‘prostym stylem’ realizmu, a także raczej niezręczne odwoływania do prawdy w imię tych podejść.”36 (1997, 84) Loizos sięga m.in.
do omawianego już przeze mnie wcześniej filmu Cannibal Tours O’Rourke’ego.

Dodam jeszcze, żeby uwydatnić tę kwestię, że Amanda Ravetz zarzuca MacDougallowi (choć
jednocześnie bardzo go ceni), że w swoich wywodach ‘w służbie’ antropologii wizualnej zbyt mocno odwołuje się do logocentryzmu (Ravetz 2004, 69).
36
Wszystko jest kwestią proporcji. Zgadzam się, że literalność bywa nieznośna i nużąca, ale oczywiście jednocześnie nie potrafię się zgodzić z tym sądem, ponieważ wiąże się on z nadmiernym
35
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Mówienie o etnografii eksperymentalnej, filmie eksperymentalnym nie jest
szczególnie popularne i napotyka na pewne bariery. Antropolodzy wydają się
(często, jak mniemam, słusznie) bronić ‘własnego’ terytorium. Z taką zbyt daleko idącą rezerwą spotkał się również Bill Nichols, jeden z bardziej otwartych
badaczy i krytyków filmowych w nowatorski sposób eksplorujących także przestrzeń filmu etnograficznego. Myślę tu przede wszystkim o jego eseju The Eth
nographer’s Tale (1994a), ale nie tylko (por. także 1994b; 1997, 2001a, 2001b).37
Wielu antropologów odnosi się z dużą nieufnością do tekstów i filmów Trinh
T. Minh–ha (1993; Chen 1992; oraz filmów f1983; f1985). Ruby krótko ucina
sprawę, pisząc, że antropologiczne rozumienie krytyków filmowych — ma na
myśli Billa Nicholsa (1994a), Fatimah Tobing Ronę (1996) i Trinh T. Minh–ha
(1989) — jest ograniczone (Ruby 2000, 4).38 Peter Crawford formułuje krytykę
nieco łagodniej i wyraża wątpliwość, czy filmy Trinh przyczyniają się znacząco (do
budowania) etnograficznej wiedzy pozytywnej (Crawford 1992a, 78–79). Z tym
argumentem można się zgodzić, lecz jednocześnie warto zaznaczyć, że wiedzę/
spojrzenie Trinh i Rony można przynajmniej po części traktować również jako
opinie członków innych kultur (osób inaczej doświadczających zbudowanej na
Zachodzie ‘naukowej sceny’: choć zapewne niekoniecznie podpadają one pod
kategorię naitive anthropologists39), i jest to część strategii silnie związanej z próbą ukazania, że ‘pozytywne’ budowanie wiedzy jest p e w n y m — kulturowo i historycznie zmiennym, por. Herzfeld 2004; Comaroff 2010 — pomysłem na konstruowanie wiedzy o Innym. Poważnym pytaniem o to, jak wiedza ta ma się do
ucieleśnionej, doświadczanej wiedzy owych Innych. Wykorzystywane strategie40:
kadrowanie, częste operowanie zbliżeniami, brak ciągłości w narracji wizualnej,
często krótkie ‘porwane’ ujęcia i zsubiektywizowany komentarz, czasem niezwiązany z tym, co widzimy, dystansujący się wobec opisu i ‘mówienia o’, suge-

uogólnieniem. Mam nadzieję, że czytelnik, który uważnie przeczytał rozdziały poświęcone filmowi obserwacyjnemu, przyzna mi rację. Choć prawdą jest, że analizowane przeze mnie dzieła
należą do tych wybitnych!
37
Oczywiście jego porównanie filmów etnograficznych do pornograficznych (1994a; por.
odpowiedź Loizosa na to stwierdzenie 1993, 206–207) można uznać raczej za ważną ‘prowokację
do myślenia’ niż wnikliwe rozpoznanie; niemniej warto pamiętać o podobnych diagnozach zdecydowanie mniej polemicznie przyjętych przez antropologów: por. krytyczna wypowiedź Sembène’a
w polemice z Rouchem (zob. rozdział o Rouchu), Alloula 1986 (dotyczy fotografii), czy też
rozdział Zoology, Pornography, Ethnography w Russell 1999.
38
Niemniej Ruby docenia Nicholsa (2000, 268), choć wydaje się, że ma spore problemy, by wyrazić to wprost (2000, 273).
39
Clifford 2004a; Narayan 1993. Clifford podkreśla wzrastającą wagę tych krzyżujących się międzykulturowych badań i spojrzeń. Por. też rozwiniętą w rozdziale o wizualności dyskusję z zewnętrznym punktem widzenia.
40
Jawnie w kontrze do Heidera (1976|2006), którego książka przez długie lata była jeśli nie jedyną, to niewątpliwie zdecydowanie najpopularniejszą i często wznawianą pozycją na temat filmu
etnograficznego.
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rujący raczej mówienie ‘obok, ‘przy’ („I do not intend to speak about, just speak
nearby” — deklaruje Trinh w Reassemblage, f1983)41, a także jawnie w kontrze
do zwyczajowego komentarza dostarczającego informacji, są oczywiście znane
w świecie sztuki Zachodu, niemniej właśnie sztuki. I chociaż wzajemne r e l a c j e
miedzy nauką a sztuką ulegają zmianom i transformacjom, to jednak granica ta
wydaje się stale wyraźnie akcentowana (Clifford 1986a; Geertz 2000; Grimshaw
2001; Grimshaw i Ravetz 2004a i 2004b; Marcus 2008b). Warto też pamiętać,
że strategia ‘wywrotowa’, strategie uwarunkowane stricte politycznie mogą się
szybciej ‘starzeć’, a to, co ma służyć refleksyjnej subwersji, może się z kolei łatwo
przeradzać w manierę.
Książka Catherine Russell Experimental Ethnography (1999), jak sugeruje
tytuł, powinna trafiać w sedno podjętej tu problematyki. Ruby, w znanych mi
tekstach, w ogóle o niej nie wspomina, Peter Biella zaś dość jednoznacznie ją
krytykuje za raczej powierzchowne odczytanie pomysłów dotyczących filmu etnograficznego (Russell nie jest antropolożką). Pisze:
Russell w swojej teorii i praktyce alegorycznej estetyki nie proponuje ani jednolitej strategii ani epistemologii do edukacyjnego czy politycznego wykorzystania
filmu. Ceni ona obrazy alegoryczne za to, że „odrzucają wyjaśnianie czy rozumienie” przedstawianych podmiotów (s. 93). Ta odmowa, jej zdaniem, pogrąża
rozumienie w niekonsekwencji. Russell nie jest w stanie przyjąć do wiadomości,
że można sformułować prawdziwe twierdzenia o innych kulturach i ludach. Roszczenia do prawdy, jak sugeruje, są nie tylko niemożliwe, lecz także esencjalistyczne, związane z orientalizmem i nieodpowiedzialne. (Biella 2002, 744)

W zastrzeżeniach Bielli widać sporą rezerwę do różnych współczesnych teorii.42 Russell zaś, można sądzić, korzysta z furtki otworzonej przez Clifforda
(1986a), ale wykorzystywanej także przez innych autorów w obrębie etnografii
(Grimshaw 2001; Grimshaw i Ravetz 2004b; Ravetz 2004). Etnografia w zaproponowanym przez Clifforda ujęciu nie jest już tylko metodą charakterystyczną
dla antropologii, lecz wschodzącym fenomenem interdyscyplinarnym (Clifford
1986a), często staje się też metodą wykorzystywaną w obrębie sztuki (Grimshaw
i Ravetz 2005a; Marcus 2008b). W podobnym tonie wypowiadał się też Lucien
Taylor. „Antropologia — twierdził — nie może mieć już monopolu na etnografię. Film etnograficzny usytuowany jest w zdecydowanie szerszym spektrum

Warto zauważyć, że choć Ruby dystansuje się wobec Trinh, to jednocześnie, można sądzić,
korzysta z bliskich jej sformułowań; tytuł eseju Ruby’ego to: Mówić do, mówić o, mówić z albo
mówić przy (2004; oryg.: Speaking for, Speaking about, Speaking with, Speaking Alongside), por. też
rozmowę z Trinh „Speaking Nearby” (Chen 1992).
42
W stwierdzeniu Geertza, że antropologia podąża jedną „epistemę z tyłu” za panującymi dyskursami (2000, 16) pobrzmiewa sporo racji. Tak Clifford (1986a), jak i Hastrup (2008) byli zdania (dziś zapewne jeszcze bardziej powszechnego), że antropologia nigdy nie była postmoderni
styczna.
41
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pokrewnych, kulturowo odmiennych praktyk medialnych.” (Taylor w: Coover
2009, 238; por. też wersję filmową Coover f2007).
Russell stawia sprawę jeszcze bardziej radykalnie i postuluje:
Etnografia eksperymentalna jest pomyślana nie jako nowy typ praktyki filmowej,
lecz jako metodologiczna ingerencja estetyki w reprezentacje kulturowe — zderzenie teorii społecznej i formalnego eksperymentowania. W sytuacji rozpadu
granic dyscyplinarnych, etnografia staje się środkiem odnowienia awangardy
filmu eksperymentalnego, uaktywnienia jej gry z językiem i formą dla celów
historycznych. Podobnie znaczenie terminu „etnografia” ulega rozszerzeniu
i obejmuje rozumienie „kultury” uwzględniające wiele różnych, cząstkowych
i zmediowanych perspektyw. Z różnych powodów deklarowano śmierć praktyki filmu eksperymentalnego i etnograficznego w kulturze postmodernistycznej
i postkolonialnej, a jednak w akcie duchowej konwergencji, przeżyły one jako
miejsca radykalnej praktyki w końcu dwudziestego wieku. (Russell 1999, XI–XII)

Nic dziwnego, że tak radykalne sformułowania budzą opór wśród antropologów, którzy cenią konwencję realistyczną. Omawiane przez nią przykłady obejmują różnorodne filmy: od wczesnego filmu Curtisa In the Land of the
Headhunters przez eksperymenty związane z surrealizmem (Ziemia bez chleba
Luisa Buñuela), filmy Jeana Roucha (Les Maîtres fous) aż po tzw. found footage
film (czyli filmy zrobione w oparciu o zastany, archiwalny materiał filmowy) i to,
co nazywa ona (sięgając do Mary Louise Pratt) autoetnografią, do której zalicza
m.in. filmy Jonasa Mekasa czy Chrisa Markera. W swoim projekcie łączy ona
zatem różne rodzaje filmów: etnograficzne, dokumentalne, awangardowe, wideoart, ‘found footage’. Takie bezproblemowe poruszanie się pomiędzy i ponad
kategoriami może budzić niepokój. Tym bardziej, że między pewnymi gatunkami mogą tworzyć się napięcia, choćby w odniesieniu do kwestii autorstwa i referencyjności. O ile filmy awangardowe wydają się często podkreślać rolę autora
— to autorska wizja, cokolwiek jeszcze można by o niej powiedzieć — o tyle
w antropologii (to nieco wbrew Geertzowi 2000) od pewnego czasu rola autora
bywa na różne sposoby podważana i kwestionowana. Postuluje się tworzenie
dzieł opartych na współpracy, współtworzonych przez antropologa czy filmowca
oraz podmiot/y filmowany/e w różnym stopniu i w różnych konfiguracjach (por.
Clifford 2000; Ruby 2004). O ile film awangardowy często ignoruje problem
referencyjności (realnego odniesienia), o tyle film etnograficzny stale się z nim
boryka, nieśmiało i niechętnie tę referencyjność przekracza. Igrał z nią Rouch,
twierdząc, że dokument niewiele się dla niego różni od fikcji. Ale nie tylko on.43
Za takie gry z referencją można też uznać Ears are Dazzled, Touched by Sound, Amandy
Belantary (f2009); Into the Field Alyssy Grossman (f2006), a w jeszcze większym stopniu In the
Light of Memory (f2008); elementy takich przekroczeń można też znaleźć u Jayasinhja Jhaly:
ShaktiMa No Veh (f2006) czy Morning with Asch (Jhala i Powell f1995a), tworzą one przestrzeń do
bardziej metaforycznego czytania, jak np. u Grossman (f2008, zob. dalej).
43
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Niemniej w antropologii trudno znaleźć tak świetnie retorycznie skonstruowany dokument (chętnie nazwałbym go filmowym esejem antropologicznym) jak
Serbski epos (f1992) Pawła Pawlikowskiego. Dokumentalista praktycznie nie pokazuje żadnych wydarzeń z historii konfliktu bałkańskiego, lecz dzięki precyzyjnie dobranym obrazom — ‘metonimicznym fragmentom’ — przenosi opowieść
na poziom metafory, historii mitycznej, w której siła i potęga Radosvana Karadžića (psychiatry i poety) nie wywodzi się z dyskursu intelektualnego, lecz…
z korzeni i nacji. Przedstawia on nam swoich druhów — twardych facetów z karabinami, którzy przy ognisku grają na tradycyjnym instrumencie ludowym,
jakiejś ‘mitycznej prasłowiańskiej gęśli’ i śpiewają rzewne ludowo–narodowe
eposy o bitwie pod Kosowem, a także wychwalają Karadžića. Pokazuje portrety
przodów i potomków, z których każdy, jak i on sam, ma charakterystyczny dołek
w brodzie… To wszystko obrazy jak najbardziej realistyczne, niemniej wizerunek, który współtworzą przekracza realizm, odwołuje się niemal bezpośrednio
do poziomu symboli. Być może sam Karadžić (człowiek przecież inteligentny)
nie byłby zachwycony tym obrazem tak subwersywnie negliżującym podstępność
mitu, któremu uległ (to subtelniejsza wersja Defilady Andrzeja Fidyka [f1989],
w której autoopowieść okazuje się narracją demaskatorską — por. szerzej Sikora 2008c).
Współczesna antropologia boryka się ze zmieniającym się gwałtownie światem i wkracza mocno w obszar ‘naszej kultury’. Musi tym samym jasno zdawać
sobie sprawę z własnego usytuowania (Haraway 2002; Ravetz 2004), którego
nie da się określić za pomocą przestrzennego dipola ‘tam’ i ‘tu’ (Geertz 2000).
Pewne stare metafory, którymi wyrażano te relacje, nie tyle uległy wyczerpaniu,
ile raczej przestały obejmować pełne spektrum zjawisk (Marcus 2003; Holmes
i Marcus 2009). Tworzenie opisów współczesności wymaga zdecydowanie bardziej plastycznego podejścia (Clifford 2004a).
Antropolodzy, jak już pisałem, różnie postrzegają kwestię relacji wiedzy ‘antropologicznej’ do wiedzy ‘osób badanych’. Hierarchiczna relacja, która uprzywilejowuje wiedzę antropologa i przypisuje jej wyższy status, traktowana jest
z coraz większą podejrzliwością. Już Clifford relatywizuje tę kwestię: wiedzy lokalnych autorytetów nie da się dziś zamknąć w ‘bezpiecznym oddaleniu’, pojawiają się też tubylczy antropolodzy (Clifford 2004a). Lydall pyta, czy wiedza jej
rozmówczyni ma już status wiedzy antropologicznej (Lydall 2008) — choć nie
jest wpisany w nią dystans i nie organizuje jej zestaw antropologicznych kategorii i teorii. Hastrup utrzymuje, że jej kategoryzacje i uogólnienia nie ‘stoją’ wyżej
niż ‘wiedza jej rozmówców’ (wiedza kulturowa), niemniej w jasny sposób rości
sobie prawo do niezależności własnych sądów (Hastrup 2008). Zdecydowanie
więcej zastrzeżeń i wątpliwości w tym zakresie wyraża Rosaldo (1993, por. szczególnie rozdział wstępny). Kelly Askew podczas dyskusji panelowej zauważyła,
że wiedza antropologiczna nie może rodzić się bez współpracy (zob. Coover
2009, 49), podobnie sądzi Ingold (2008) — uznają to za cechę dystynktywną
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antropologii. Kwestia współpracy przy tworzeniu filmu pojawia się przynajmniej
od czasów Jeana Roucha, jeśli nawet nie Flaherty’ego, i jest różnorodnie (również retorycznie) rozstrzygana. Jayasinhji Jhala sugeruje wręcz, co jest być może
najbardziej radykalną propozycją, że film powinien stać się platformą wymiany
i kreowania sprawczości i podmiotowości, a nie tworzenia reprezentacji jednej
społeczności dla innej (filmy dla ludzi, a nie o ludziach) (Coover 2009).
Anna Grimshaw44 od dość dawna kładzie nacisk na potrzebę rozwijania
podejścia eksperymentalnego w antropologii. Realizowany wraz ze studentami projekt The Child in the City. A Case Study in Experimental Anthropology
(2000) wiązał się z próbą wykorzystania zestawu różnych strategii badań terenowych, w celu przywołania (wywołania — evocation) sposobów życia współczesnych dzieci w przestrzeni miasta. Studenci byli zachęcani do korzystania
z różnych mediów: fotografii, wideo, zapisu na taśmie magnetofonowej, obserwacji uczestniczącej, wywiadów, rysunków i historii dziecięcych, kreatywnego
pisania i innych form, jako komplementarnych metod badań etnograficznych
(Grimshaw 2000, 11). W zamyśle chodziło nie tyle o opisanie doświadczeń dzieci, ile raczej o próbę ich ewokowania (Grimshaw 2000, 6). Grimshaw uważa,
że jej projekty są próbą zadawania pytań „antropologii dyskursywnej z punktu
widzenia różnych stanowisk epistemologicznych”; są w istocie ćwiczeniami w interdyscyplinarności i próbami poruszania się na granicy antropologii i sztuki.
W jaki sposób zapada decyzja, czy dane dzieło należy do obszaru sztuki czy
antropologii, czy też jest jeszcze czymś innym? Tego rodzaju pytania są ważne
i interesujące, choć czasem wprowadzają konfuzje odnośnie do pewników dyscyplin. Czy nasze doświadczenia eksploracji innych pól badawczych, które częściowo pokrywają się z antropologią akademicką, tak jak została ona tradycyjnie
ukonstytuowana, nie prowadzą do intelektualnego krachu — otwarcia pewnego
rodzaju konceptualnej czarnej dziury. Wręcz przeciwnie. Odkryłyśmy, że praca
z artystami, pisarzami, fotografami i filmowcami prowadzi nie tyle do stępienia,
ile raczej w y o s t r z e n i a w r a ż l i w o ś c i a n t r o p o l o g i c z n e j (Grimshaw
i Ravetz 2004b, 2).

W kolejnej wspólnej pracy poświęconej kinu obserwacyjnemu Grimshaw
i Ravetz piszą: „opowiadamy się za twórczym potencjałem tkwiącym w o b s e r w a c y j n y m n a p i ę c i u (strain) badań etnograficznych i oceniamy ich rolę
w wyłaniającej się pozatekstowej, czy też eksperymentalnej antropologii.” (2009,
137) Autorki dystansują się wobec tych, którzy podejrzewają obserwacyjność
o teoretyczną naiwność (co mam nadzieję, jest już również oczywiste dla
czytelnika niniejszej pracy). Grimshaw i Ravetz postulują także mówienie ra
Obecnie Anna Grimshaw wykłada w Empory College of Arts and Sciences, ale wcześniej przez
długie lata pracowała w Granada Centre for Visual Anthropology. Zobacz moją recenzję (Sikora
2004c) jednej z jej wcześniejszych publikacji (2001).
44
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czej o „wrażliwości obserwacyjnej” niż stricte o kinie obserwacyjnym (to samo
sugerował wcześniej David MacDougall 1998, 187) i tym samym opowiadają
się bardziej po stronie filmu jako i n s t r u m e n t u s ł u ż ą c e g o d o b a d a ń,
a n i e t y l k o jako środka prezentacji ich rezultatów. (Pierwsze bynajmniej nie
wyklucza drugiego, choć różni autorzy odmiennie zapatrują się na te kwestie,
zazwyczaj podkreślając element badawczy.) Filmowanie rozumiane jako metoda prowadzenia badań wiąże się w większym stopniu z położeniem n a c i s k u n a
p u n k t w y j ś c i a badań niż na punkt dojścia, gotowy produkt. Autorki ujmują
kwestie związane z eksperymentowaniem dość szeroko, uznając, że ‘moment
eksperymentalny’ nie zaczyna się na etapie próby tworzenia reprezentacji, lecz
często znacznie wcześniej (niby to oczywiste, ale w przypadku niektórych projektów wizualnych rysuje się to w y r a ź n i e j). Autorki przywołują m.in. przykład
późnego filmu MacDougalla School Scape (f2007), zaliczanego do cyklu obserwacyjnych dokumentów na temat szkół i domów opieki dla dzieci w Indiach.
Ten obraz różni się jednak sposobem filmowania od poprzednich i kolejnych
projektów (cyklu Doon School, f2000–2004, i filmu Ghandi’s Children, f2008).
Tylko z pozoru są to czysto obserwacyjne zdjęcia. Film trwa blisko osiemdziesiąt
minut i składa się z czterdziestu ujęć z nieruchomej kamery, które nie tworzą
konwencjonalnej narracji. Zdjęcia kręcone są w szkole Rishi Valley School
(południowe Indie) założonej przez Krishnamurtiego i wcielającej w procesie
edukacji zasady jego filozofii.
Każdą ze scen (…) można traktować jako eksperyment z obserwacją rozumianą
w kategoriach Krishnamurtiego — to znaczy każda pojedyncza scena stanowi
długie, niemodyfikowane ujęcie, obejmujące świadomie zdefiniowaną chwilę
uwagi. MacDougall wydaje się zadawać pytanie, które mogłoby brzmieć: co by
się stało, gdybyśmy zaczęli się uważnie przyglądać rzeczom, które nas otaczają,
codziennym, niezauważanym chwilom? Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście
starali się zaangażować w nie całkowicie i otwarcie tak, jak sugerował to Krishnamurti, to znaczy obserwując je, zamiast koncentrować się na nich? W jaki sposób film może oddać takie zaangażowanie, kiedy patrzący staje się obserwatorem
w znaczeniu, jakie temu słowu nadaje Krishnamurti?45 (Grimshaw i Ravetz 2009,
149)

Jest to zatem szczególnego rodzaju ć w i c z e n i e z o b s e r w a c j i (która nie
przekłada się tylko na tworzenie zbioru informacji, często uznawanych w nauce
za rzecz najważniejszą). To właśnie może być częstym wnioskiem wynikającym
z oglądania filmów antropologicznych (nie tylko obserwacyjnych).46 Takie doświadczenie wpisuje się paradoksalnie w bliską antropologii, a w szczególności
MacDougall poprosił studentów, by przyjęli za punkt wyjścia filozofię Krishnamurtiego i spróbowali znaleźć sposób, w jaki można by za pomocą kamery nauczyć się patrzeć inaczej na znane
rzeczy. W efekcie tych ćwiczeń powstało kilka krótkich form filmowych.
46
A kwestia ta pojawiła się już przy okazji omawiania dwóch części Trobriand Cricket (Leach
45
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antropologii wizualnej, kwestię innego sposobu patrzenia — poszukiwania nowego sposobu widzenia.47
Autorki, pośród innych przykładów eksperymentalnego podejścia do sposobów widzenia, wymieniają filmy The Box Evy Stefanii (f2004) i Sheep Rushes
Ilisy Barbash i Luciena Castaing–Taylora (f2007). Nie miałem okazji obejrzeć
krótkich form filmowych Barbash i Castaing–Taylora, niemniej pewne próby
przełożenia percepcji na sposoby operowania kamerą widoczne są również
w ich pełnometrażowym dokumencie Sweetgrass (f2009 — to poniekąd projekty
równoległe). Sheep Rushes Barbash i Castaing–Taylora pokazywali (wystawiali — ?) w Marian Goodman Gallery w Nowym Jorku. ‘Doświadczenie galeryjne’
wiązało się, jak piszą Grimshaw i Ravetz, z brakiem satysfakcji, jaką antropolodzy odczuwali w czasie pracy przy montażu „bardziej konwencjonalnego i linearnego dzieła (Sweetgrass)”48 (2009, 151). Moje rozmowy z Barbash i Castaing–Taylorem przy okazji pokazów Sweetgrass (Wrocław 2009 i Sibiu 2009) nie
dają podstaw do wysunięcia tak daleko idących wniosków, niemniej sam fakt
eksperymentowania z różnymi sposobami prezentacji materiałów filmowych
wydaje się wart wspomnienia. Próby pokazania ‘obiektów etnograficznych’
w kontekście galerii sztuki były podejmowane już od dość dawna (por. Clifford
2000; Sikora 1996; Targovnick 1990).49 Jednak eksperymentowanie z filmem
(etnograficznym, dokumentalnym), formą, która od zawsze ma kłopoty ze znalezieniem swojego miejsca w obrębie dychotomicznego podziału nauka — sztuka, w nowych kontekstach wydaje się sprawą obiecującą.
Sweetgrass podejmuje świadomie kwestie relacji człowieka z naturą. Jest próbą rozumienia i eksploracji relacji między człowiekiem a jego środowiskiem
(zob. Ingold 1995). Można jednak na to zagadnienie spojrzeć w jeszcze bardziej
radykalny sposób. Początek filmu ukazuje zbliżenie owcy patrzącej prosto w kamerę filmowca (czyli też widzowi w oczy). I zapewne przede wszystkim dzięki
długości tego ujęcia, to spojrzenie ma szczególną moc oddziaływania: n i e t y l -

i Kildea f1974), pierwszej strukturowanej mocno słowem i tej drugiej pozwalającej w i d z i e ć i n aczej.
47
Choć w tym przypadku to znajomość założeń, które przyjął MacDougall, pozwala spojrzeć na
film z nowej perspektywy. Po raz pierwszy miałem okazję obejrzeć ten film na Astra Festival
w Sibiu (2007) i był on dla mnie wówczas sporym zaskoczeniem. Przekładanie zdjęcia czy ujęć na
spojrzenie innego’, sposób patrzenia ‘innego’ (inny sposób widzenia) zawsze może budzić sporo
pytań i nie można go pojmować literalnie — por. też (Okely 2005; Sikora 2006b).
48
„[I]nteresowało ich szczególnie znalezienie sposobu na wyeksponowanie przestrzennych i temporalnych prawidłowości rozbudowanych w czasie sekwencji i długich niezakłóconych ujęć, które
tworzą znaczną część materiału.” (Grimshaw i Ravetz 2009, 151)
49
Od dawna miało to miejsce w przypadku ‘sztuki prymitywnej’. Por. Clifford 2000; Targovnick
1990. W Museum of African Art (Nowy Jork) to widz mógł wpływać na ‘przechodzenie’ rzeźb ze
świata sztuki do świata nauki, dzięki podkreślaniu jej walorów estetycznych, bądź poprzez skoncentrowanie się na kontekstualizujących informacjach — por. Sikora 1996.
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k o m y t u p a t r z y m y. Choć jest to zabieg jawnie retoryczny, to jednocześnie
zmusza do przyjęcia odmiennej perspektywy50, perspektywy przynajmniej partnerskiej. To, co wydaje się szczególnie wartościowe i nowatorskie w tym filmie,
to próba ukazania relacji człowiek — środowisko nie tylko przez pryzmat wizualności, lecz także dzięki akcentowi położonemu na sferę audialną. Castaing–Taylor powiada, że największe koszty realizacji tego filmu wiązały się właśnie z rejestracją dźwięku (mikroporty nosili nie tylko główni bohaterowie, lecz
czasem także zwierzęta). To dźwięk, zawsze synchroniczny, choć niekoniecznie
związany z obrazem, kształtuje w dużym stopniu naszą percepcję rzeczywistości
(filmu). To także w dużym stopniu dźwięk (i język, którym operują pasterze)
współkreuje nasze postrzeganie głównych bohaterów.51 Znaczna część filmu
ukazuje tradycyjny sposób wypasu owiec, który dziś już zanika (filmowiec towarzyszy pasterzom w ostatnim wygonie owiec na letnie pastwiska w Montana’s
Beartooth Mountains). Barbash i Castaing–Taylor opowiadają się za dość radykalną wersją podejścia fenomenologicznego.52 „Ale jaki fenomenolog — pyta
Castaing–Taylor w cytowanej już rozmowie — brał pod uwagę świat życia zwierząt? To byłyby żarty.53 Ale właściwie, dlaczegóżby nie? Oczywiście owce są całkowicie naddeterminowane (over–determined) mitologicznie. Są przysłowiowym
najgłupszym zwierzęciem, wyśmiewanym za łatwowierność, nieśmiałość i bezmyślność. Lecz jednocześnie są wzorem niewinności, szczególnie w religiach
wywodzonych od Abrahama.”54 (Kuechner brw) Castaing–Taylor opowiada
jak stopniowo dochodziła do nich świadomość konieczności zbudowania filmu
opartego na długich ujęciach. W ten sposób udało się też ukazać ‘wewnętrzny,
Swego czasu takie odwrócenie próbował już skonstruować John Berger w eseju Po cóż patrzyć
na zwierzęta? (por. Berger 1999).
51
To ciekawe, bo choć nie miałem tak skrajnych pomysłów jak Jay Kuechner — który przyrównuje parę głównych bohaterów do słynnych protagonistów Samuela Backetta: Vladimira i Estragona
— to jednocześnie wydawało mi się, że dychotomiczność ich odmiennych charakterów jest celowo
przez Barbash i Castaing–Taylora wydobyta. Castaing–Taylor w rozmowie z Kuechnerem przeciwstawia się takiej interpretacji (Kuechner brw).
52
W Cross–Culture Filmmaking Barbash i Taylor piszą explicite: „Film jest typowo fenomeno
logicznym medium i może mieć odmienną orientację wobec życia społecznego niż monografie
antropologiczne.” (1997, 74) Na znaczenie fenomenologii dla kina obserwacyjnego wskazuje
wielu autorów — MacDougall 1998; Grimshaw i Ravetz 2009; Ragazzi 2006.
53
Niekoniecznie, czasy się zmieniają: dziś nawet rzeczy ożywają („The slogan for our times
then is, not things fall apart, but things come alive” — Mitchell 2001, 172). Zdecydowanie inaczej zaczynamy też patrzeć na zwierzęta. Por. Żywoty zwierząt i Elizabeth Costello Johna
Maxwell Coetzee’ego (2004 i 2006). A że są to książki poważne niech zaświadczy blok artykułów
w „American Anthropologist” (2006, vol. 108, nr 1) skoncentrowanych wokół wspomnianych publikacji Coetzee’ego zatytułowany: Cruelty, Suffering, Imagination: The Lessons of J. M. Coetzee;
por. też poświęcone zwierzętom zeszyt „Kontekstów” 2009, nr 4.
54
Jacek Olędzki w filmie Baranek Boży (f1984) bardzo ciekawie wskazuje z kolei na wysokie
wartościowanie owcy w Mongolii i zestawia ofiarę z barana z ofiarą Chrystusa (Baranka Bożego)
— to sposób montażu, który przywodzi na myśl niektóre rozwiązania Roucha (por. Sikora 2011d).
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mały dramatyzm wydarzeń’ często tego dramatyzmu kompletnie pozbawionych,
np. przeprawy kilku tysięcy owiec przez rzekę.
Wypowiedzi bohaterów bywają niezrozumiałe (nawet dla Amerykanów, takimi były też dla antropologa, przybysza ze Starego Kontynentu). Nie dość, że
trudno je zrozumieć ze względu na charakterystyczną wymowę, to na dodatek
w ich języku, jak zauważa Castaing–Taylor, zachowały się słowa wywodzące się
z dawnych języków emigrantów, m.in. staronorweskiego. Dlatego twórcom sugerowano, by niektóre dialogi zdublować napisami. Jednak Castaing–Taylor —
po części w zgodzie z deklarowaną perspektywą fenomenologiczną — sprzeciwia się konieczności wyjaśnienia wszystkiego. Tym samym zaproponowane
rozwiązania podążają wbrew założeniom nauki, która w tworzeniu wyjaśnień
widzi swoją misję. Jednocześnie pozostaje też w opozycji do Geertzowskiej zasady, zgodnie z którą etnografia powinna poszukiwać przede wszystkim znaczeń.
Castaing–Taylor zauważa:
Nasze zainteresowanie uległo odkształceniu w stronę afektywnej koloratury
(colouration) i c i e l e s n e g o z a a n g a ż o w a n i a w ś w i a t raczej niż w rozumienie każdego słowa. To był także wybór polityczny. Część ludzi — wykształconych mieszkańców miast klasy średniej, nie z Zachodu — oznajmiła, że powinniśmy film zaopatrzyć w napisy, ale j e s t c o ś n a r z e c z y w t y m, ż e l u d z i e
n i e s ą w s t a n i e c a ł k o w i c i e p o j ą ć i n n y c h wypowiadających twierdzenia na temat kultury, która nie jest całkowicie transparentna czy przystępna.
Co daje im prawo do ich rozumienia? (Kuechner brw)

Ten film stara się tym samym pozostać w zgodzie z ważnym założeniem fenomenologii:
Nie trzeba się więc zastanawiać, czy postrzegamy świat prawdziwie, trzeba mówić
raczej: świat jest tym, co postrzegamy (…) gdybym chciał w sobie odnaleźć myślenie o charakterze natura naturans, które tworzy strukturę świata albo prześwietla
go na wylot, po raz kolejny z d r a d z i ł b y m m o j e d o ś w i a d c z e n i e ś w i a t a
i szukał tego, co je umożliwia, zamiast szukać tego, czym ono jest. (Merleau–Ponty 2001, 14)

Tym samym film ten daje nam namiastkę doświadczenia innego świata, innych modeli percepcji — jest nie tyle (nie tylko) zbiorem informacji, ile wyzwaniem i zadaniem. Brak zrozumienia może być sposobem uświadomienia sobie,
że istnieje wiedza, która niekoniecznie jest przekazywana dyskursywnie.55 Widz
musi poniekąd odnaleźć Innego w sobie. U c i e l e ś n i e n i e, o którym wspominał
Castaing–Taylor, jest też g w a r a n c j ą z a a n g a ż o w a n i a i sprawia, że widziany
ś w i a t p r z e s t a j e b y ć (tylko) s p e k t a k l e m, r z e c z ą d o p o z n a n i a.
Dwight Conquergood (2002, 146) przywołuje np. rozróżnienie Donny Haraway na widzenie
‘z poziomu cielesności’ związane ze sferą bliską i znaną kulturowo („view from a body”) i bardziej
abstrakcyjne ‘spojrzenie z góry’ („view from above”).
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Nieco podobny wysiłek konceptualny podejmuje Alyssa Grossman. Już jej
wcześniejszy film Into the Field (f2006) wykazywał znamiona poszukiwań formalnych. W ostatnim, Lumina amintirii (In the Light of Memory) (f2008), antropolożka próbuje zmierzyć się z fenomenem ‘pamięci Bukaresztu’, doświadczeniem miejskości, pamięcią miasta (to lepsze wyrażenie niż ‘pamięci o mieście’
— to próba odwołania się do pamięci doświadczonej, ucieleśnionej). Grossman
zderza wypowiedzi — przede wszystkim dojrzałych, choć niekoniecznie starych
kobiet, które opowiadają o swojej fascynacji Bukaresztem — z obrazami miasta.
Wypowiedzi krążą wokół kwestii miejskości, odczuć związanych z mieszkaniem
w Bukareszcie. Zwiedzanie miasta poszerzało krąg wtajemniczenia. Spacer miał
być tym, co odróżniało ludzi z Bukaresztu od przyjezdnych i turystów. W tych
wypowiedziach pojawia się smak rozważań Waltera Benjamina.
Grossman próbuje (jak sądzę z pozytywnym rezultatem) ewokować nastrój,
do którego pojawiają się odwołania w wypowiedziach. Nastrój ujawnia się w nieilustracyjnym zderzeniu słowa z obrazem. Obraz wzmacnia słowo, lecz nie czyni
tego dzięki redundancji. To wzmocnienie odwołuje się do cielesności. Obraz nie
działa tu jako informacja, lecz raczej apeluje do emocji. Pierwszej wypowiedzi
towarzyszą obrazy miasta filmowanego w stabilnych kadrach. To widok starych,
niezniszczonych reformą Ceauşescu części miasta widzianego z poziomu dachów. Głos kobiecy:
Czy wiesz, jaka może się przytrafić największa szansa w życiu? Poza zdrowiem.
Spotkać ludzi, z którymi można się kontaktować. (…) Ludzi, z którymi można
naprawdę rozmawiać. My ludzie jesteśmy istotami nieodrodnie towarzyskimi.
Potrzebujemy siebie nawzajem do życia, nie sądzę jednak, żeby towarzyskość była
potrzebą duchową. Gdy tylko pojawia się szansa, to się izolujemy.

Wydaje się, że to właśnie miasto tworzy szansę na tę podwójność: bliskość
i jednocześnie odosobnienie. To nieco inny pomysł niż wyobcowany włóczęga–
–obserwator, flaneur Baudelaire’a i Benjamina (1996), który, choć poza domem,
zawsze pozostaje u siebie. Były to zapewne wspólne spacery. Motto zaczerpnięte z Eugena Ionesco — „Światło pamięci, czy raczej światło, którego pamięć
użycza rzeczom, jest najbladszym ze świateł” — pojawia się po zacytowanej wypowiedzi i prowadzi już w odmienne obszary. Dla tych wspomnień Grossman
odnajduje kontrapunkt w miejskim parku. Tak jakby to właśnie w tej enklawie
ucywilizowanej przyrody najlepiej przechowała się esencja miasta. Park to strefa
czasu wolnego. Obserwacyjne zdjęcia antropolożki ukazują siedzących na ławkach ludzi, którzy rozmawiają, milczą, okazują sobie wzajemnie uczucia. Jedno z ujęć to interesująca i zarazem zabawna panorama (tzw. jazda), kręcona
z kamery przytwierdzonej do roweru. Pojawienie się kamery–roweru wzbudza
czasem umiarkowane reakcje i drobne komentarze wśród obserwowanych. Interakcji w filmie jest niewiele (m.in. z parkowym fotografem i bezdomnym —
czyżby ich status był jej, przybyszce zza oceanu via Anglia, symbolicznie bliski?).
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Projekt Grossman dotyka kwestii synestezji: nie tyle rzeczywistej, ile próby jej
‘konstruowania’. Można by ją, jak sądzę, nazwać ‘synestezją kulturową’, w takim
rozumieniu, że Grossman próbuje zbudować — z rozmysłem używam tego słowa
— ekwiwalencję pomiędzy obrazem a zwerbalizowanym wspomnieniem, tworząc w ten sposób metaforyczną przestrzeń — miejsce, w którym może zaistnieć
wyobraźnia ucieleśniona. Jej film jest próbą zakwestionowania silnej referencyjności obrazu.56 Zdecydowanie odchodzi od zachowania tak bardzo niegdyś zalecanego i przestrzeganego ścisłego związku między obrazem a dźwiękiem (por.
Winston 1995, 173).57 Tego rodzaju zabiegi są dużo łatwiejsze, gdy poruszamy
się po obszarze nam bliskim kulturowo i przynajmniej częściowo znanym. Warto
jednak podkreślić, że decyzje filmowe Grossman wskazują, iż doskonale zdaje
sobie ona też sprawę z tego, że ‘ w i d z e n i e t y c h s a m y c h o b r a z ó w ’ n i e
d a j e ż a d n y c h p o d s t a w d o m ó w i e n i a i m y ś l e n i a o ‘t o ż s a m o ś c i
d o ś w i a d c z e ń’ (wydaje się, że czasem — niesłusznie — implicite zakładamy
tę tożsamość).
Jeszcze radykalniej sprawę stawia Vanja Čelebičić w filmie Roma Snapshots:
a Day in Sarajevo (f2007). To obraz powojennego Sarajewa. Dla autorki bardzo ważne były dwie kwestie: nie chciała traktować swoich bohaterów jak ofiary, a jednocześnie chciała zdystansować się od procesu tworzenia i utrwalania
przesądów na temat Romów, w którym uczestniczą rozmaite media, filmy i fotografie (Čelebičić 2010, 121–122). To trudne zadanie. Jak obrazami walczyć
z obrazami? Czasem film (etnograficzny) w takim przypadku preferuje skoncentrowanie się na mowie, informacji zwerbalizowanej (czemu przeciwstawia
się np. MacDougall). To, że Čelebičić zdecydowała się zrealizować film w stylu
czysto obserwacyjnym, nie ułatwiło jej zadania. Towarzyszyła (z kamerą) czterem rodzinom. Dopiero na etapie montażu zaczęła poszukiwać sposobów na
przekroczenie konwencjonalnej narracji, typowej dla filmu obserwacyjnego.
Połączyła cztery ścieżki i w efekcie widz ogląda na ekranie, w sąsiadujących ze
sobą oknach, cztery niezależne opowieści, dzięki temu poszczególne historie
nie zyskują przewagi nad innymi, jak również nie ulegają absolutyzacji, czy mówiąc mocniej — stereotypizacji. Te równoległe opowieści nie tworzą zamkniętych historii z wyraźnym początkiem i zakończeniem, do czego przyzwyczaiła
nas narracja linearna. Ale czy tym samym nie wytwarzają znaczenia? Czy nie
powstaje w ten sposób złożony obraz postwojennego miasta, w którym można
odnaleźć równoczesne istnienie ‘wojennych ran’ i powojennej rzeczywistości?
Choć w swoich rozważaniach teoretycznych Čelebičić skłania się ku propozyPrzypominam twierdzenie Barthes’a, że fotografie są nazbyt traumatyczne, by pozwolić na marzenia — 1996a; zob. też Sikora 2004a i 2006a. Tu mamy oczywiście do czynienia z filmem.
57
O ile głos odwołuje się do ‘innej’ niż kamera rzeczywistości, o tyle można też zapewne mówić
o zakłóceniu indeksalnej wierności w odtwarzaniu czasu i przestrzeni, co jest właściwe bardziej
filmom awangardowym niż dokumentalnym (por. Przylipiak 2000, 33–35).
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cjom Petera Bielli czy Jaya Ruby’ego (czyli hipermedialności), to jednocześnie
nie porzuca przecież konwencji filmowej. Tworzy zapis, który nie lęka się odejść
od literalności znaczenia. Poszukiwanie symboliczności nie odbywa się na poziomie kreowania symbolicznego obrazu, lecz raczej tworzy przestrzeń zmuszającą widza do aktywnego myślenia o ukazanej rzeczywistości, intryguje niejednoznacznością. Čelebičić w tworzeniu ‘przestrzeni wirtualnej’ idzie o krok
dalej niż Meyknecht (f2010). Przez wirtualność rozumiem tu przede wszystkim
stawiany przed widzem wymóg silniejszego odwołania się do własnej wyobraźni
przy tworzeniu znaczenia.
Tym samym wirtualność nie musi przekraczać realizmu. Taki interesujący
chwyt odnajdujemy także w Latawcach Beaty Dzianowicz (f2007). Film opowiada o kursie filmowania zorganizowanym dla młodzieży w Kabulu w ramach
inauguracji działalności szkoły artystycznej odbudowanej przez Polską Akcję
Humanitarną. Zadaniem uczestników kursu było pokazanie Kabulu widzianego ich oczami. Część materiałów filmowych zarejestrowanych przez kursantów
została wykorzystana w filmie Dzianowicz. Jeden z nich pokazuje ubój bydła.
Widzimy krowę, która jest prowadzona do specjalnego pomieszczenia, a następnie wiązana (to materiał uczniów). Cięcie. W następnych ujęciach obserwujemy już twarze uczestników kursu oglądających nagrany materiał. Z uwagą
śledzą przebieg dalszych wydarzeń (słyszymy tylko ścieżkę dźwiękową; tylko na
moment pojawia obraz związany ze szlachtowaniem krowy). Na twarzy instruktora, Jacka Szarańskiego, maluje się konsternacja. Po obejrzeniu materiału pyta
uczniów o ich odczucia, o to, czy konieczne było tak realistyczne przedstawienie.
Próbuje oddzielić kwestię robienia f i l m u i u b o j u . Oni mają się przecież zajmować robieniem filmu.58 Żaden z uczestników kursu nie widzi w tej literalnej
rejestracji niczego niestosownego. Kilka fragmentów wypowiedzi: „Afgańczycy
zabijają nożem, żeby krew zeszła. Jak k r e w z o s t a j e w m i ę s i e, t o o n o s i ę
s z y b k o p s u j e (…) krew jest nieczysta”, „wszystko z bardzo dobrego punktu
nagrywał (…) świetnie mu wyszło!”, „Najpierw mógł nakręcić krowę, potem nóż
i rękę. Byłoby jaśniej, że chodzi o zabicie krowy. N i e b y ł o b y t a k k r ó t k o.
A oni wprowadzili krowę i od razu zabili.” Widzimy następnie kilka ujęć, w których instruktor zastanawia się nad swoją ‘dydaktyczną porażką’… lub też nad
partykularyzmem własnych norm kulturowych. Najważniejsze w tej sekwencji
obrazów pozostaje jednak fundamentalne pytanie o to, co w zasadzie powinien
obejmować dokument. C z y j ą p r a w d ę p o w i n i e n w y r a ż a ć? Kwestia punktu widzenia, którą omawiam szerzej w rozdziale o wizualności, objawia się tu
z całą mocą (szerzej na temat filmu por. Sikora 2008d). Przykład ten pokazuje
Nieuchronnie popada też w sprzeczność. Nieco wcześniej, mówiąc o dokumencie, deklarował,
że „Dokument to jest życie. Autentyczność!”, a także, że chce zobaczyć Kabul w i d z i a n y i c h
o c z a m i… Ale dzięki tym obrazom realizatorzy filmu jeszcze silniej akcentują konflikt wartości
związanych z różnymi kulturami.
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też, że niektóre pytania film potrafi wyartykułować mocniej — w tym znaczeniu,
że to, co mamy skłonność traktować jako teoretyczne i abstrakcyjne, w filmie
ulega ‘materializacji’ i staje się namiastką doświadczenia.59 Udramatyzowanie
nie musi prowadzić do atrofii myślenia teoretycznego. Film może być ważną
przestrzenią do dalszych dyskusji.
I jeszcze jeden ważny projekt: dwunastominutowy film animowany The Stiches
Speak Niny Sabnani (f2009), który jeszcze radykalniej łączy formę z treścią.60 Podejmuje on kwestie związków pomiędzy mową, narracją i tkaniną jako wytworami człowieka, a historią i materią jego życia.61 Animowane tkaniny (które oglądamy) ‘mówią’ wieloma głosami. „O pracy myślę nocą” (Raniben). | „B e z r u c h
(stillness) nocy p o b u d z a m y ś l i” (Magiben). | „W dzień się plotkuje. W nocy
mogę spokojnie myśleć o tym, co muszę zrobić. To dzieło, to mapa mojej wioski
Adigaam (Pakistan). Ta dróżka wiodła do naszych drzwi, które prowadziły do
pokoju gościnnego” (Raniben)… Wielogłosowa opowieść — twarze ‘właścicielek’ poszczególnych głosów poznajemy dopiero pod koniec filmu — wprowadza
w m a t e r i ę rzeczy. Tym wypowiedziom towarzyszą ‘animowane wątki’ zebrane
z różnych tkanin. Przez pustynną równinę pod rozgwieżdżonym niebem wędruje
karawana składająca się z wielbłądów i kóz. Następnie pojawia się widok otoczonej ogrodzeniem wioski, potem zbliżenie jej wnętrza. Animowana ‘rzeczywistość’, tworzona na materiale przede wszystkim za pomocą aplikacji i haftu,
żyje. Piesek opuszcza ogrodzoną wioskę i podąża ‘wyobrażoną ścieżką’, o której
właśnie mowa — to już zasługa pełnej wyobraźni animacji filmowej — otwiera
wolno stojące drzwi, po czym znika ‘we wnętrzu’. (Można sądzić, że symultaniczność motywów, podobnie jak w dawnym malarstwie, nie wyklucza diachro-

W trakcie warsztatów w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (20–21 marca 2009), chcąc
zobrazować kwestię perspektywy i punktu widzenia w procesie tworzenia reprezentacji, pokazałem
omawiany fragment filmu. Już w trakcie oglądania krępowania krowy jedna z osób zrozumiała,
co nastąpi dalej, i gwałtownie zaprotestowała przeciwko oglądaniu sceny uboju. Przykład ten, jak
sądzę, potwierdza ważność pytania o znaczenie perspektywy (etnograficznego, transkulturowego)
przedstawienia.
Dodam, że film był pokazywany w czasie konferencji NAFA (Århus 2010), gdzie zyskał powszechne uznanie (m.in. Davida MacDougalla).
60
Na film ten zwrócił moją uwagę profesor Jayasinhji Jhala. Wskazał go — pośród kilku innych
— w odpowiedzi na moje pytanie o ‘antropologiczne filmy eksperymentujące’. Nieco bardziej
rozbudowaną interpretację filmu można odnaleźć w: Sikora 2011e.
61
Etymologiczny związek sporządzania tkaniny, tkania i mowy przechowało wiele języków.
Łacińskie textus oznacza tkaninę i plecionkę. Tworzenie tkaniny, skrzyżowanie dwóch nici — wątku
i osnowy — porównywane jest z transformacją chaosu w kosmos, z tworzeniem i płodnością, ale
także z mową. Snuć opowieść, stracić wątek, opowiadanie osnute, pleść od rzeczy… Twórczość,
tworzywo, materiał, materia, dzianina, dzianie (się). „W Indiach nić użyczyła swego symbolicznego znaczenia literaturze.” Sanskryckie sutra znaczy właśnie m.in. ‘nić’… (Hasło Cross, w: The
Encyclopedia of Religion 1987, s. 160. Porównaj też hasła Feminine Sacrality (t. V) oraz Textiles
(t. XIV).
59
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nii i procesualności.) Epizod wojenny między Pakistanem a Indiami (powodów
którego narratorka nie zna) sprawia, że cała wioska postanawia przenieść się
do Indii. Mimo kłopotów na granicy, w końcu im się to udaje. Odbudowują
wioskę, która została zniszczona przez trzęsienie ziemi w 2001 roku. Ta wielogłosowość — narratorkami są przede wszystkim tkające kobiety — pozwala na
zadziwiające połączenie wielu różnych wątków i spraw (nie tylko odniesień do
historii i życia) znajdujących odzwierciedlenie w twórczości. Mamy do czynienia z próbą d y s k u r s y w i z a c j i t k a n i n. Tkanina jest najpierw myślana, wymyślana w bezruchu (ciszy) nocy, staje się ‘zmaterializowaną/ucieleśnioną mową’,
by następnie ulec powtórnie narratywizującej animacji w ‘odczytaniu’. Bezruch
nocy koresponduje z gotową tkaniną, podobnie jak mowa z jej animacją i narratywizacją… Nawet wątki opisowe opowieści przekładają się na d z i a ł a n i e
i dzianie (się). Wyobrażoną ścieżką wiodącą do drzwi, wędruje pies, ‘wytyczając
jednocześnie i znacząc’ ów szlak… Mowa i obrazy dobrze się uzupełniają — to
m o w a z m a t e r i a l i z o w a n a. Przedstawione narracje nie zawsze tworzą ciągi
fabularne (jak w przypadku nadlatujących samolotów, które powodują ucieczkę
ptaków: czy te obrazy nie mówią aż nazbyt wiele!?), to najczęściej obrazy animowane, czyli ożywione: postaci, zwierzęta, rośliny, rzeczy. Bywa, że wydarzenia rozgrywają się symultanicznie… Ale w tym skromnym filmie mieszczą się
również opowieści z ‘metapoziomu’ — na temat tego, jak pojawiła się idea całego przedsięwzięcia. Judy Frater, antropolożka pełniąca tu rolę facilitator (zob.
Ruby 2004) opowiada, jak pewnego razu jedna z młodszych kobiet, zirytowana
jej sposobem zainteresowania nimi, zapytała, dlaczego ciągle ich tylko bada, zamiast im pomóc. To być może wówczas, dodaje kolejna osoba, zrodziła się idea
stowarzyszenia Kala Raksha, organizacji, która za cel postawiła sobie podtrzymanie dawnych tradycji lokalnego rzemiosła, ale przede wszystkim uczynienia
z niego dźwigni rozwoju regionu. „Learning for Earning” — powtarzane przez
Frater hasło, zmaterializowało się. Organizacja skupia obecnie ponad tysiąc rzemieślników z dwudziestu pięciu wiosek i kilku społeczności etnicznych.
Prakash Bhai — jeden z czterech głównych narratorów — mówi o trudnościach związanych z narratywizacją: pierwotnie lokalna twórczość wiązała się
z haftem figuratywnym i patchworkiem. ‘Wyszywana historia’ zyskuje tym samym również aspekt autoreferencyjności. Kobiety, które przejęły inicjatywę,
wpadły m.in. na pomysł zobrazowania i opowiedzenia historii Kala Raksha.
Wprowadzenie narracyjnych historii ze współczesnego życia codziennego, wyzwoliło ich sprawczość. Zadziwiające, że w tym krótkim filmie zmieściło się tyle
informacji, opowieści z różnych poziomów opisu zjawiska, zobrazowanych dodatkowo samymi wytworami. Wielowątkowość i wielogłosowość doskonale idą
tu w parze z etnograficzną dokładnością informacji — tkaniny przeszły gruntowną transformację od haftu niefiguralnego do figuralnego. W tym przypadku
związek formy z treścią wydaje się doprawdy perfekcyjny i działa na wyobraźnię.
Przedstawienie nie tyle odbiega od realizmu, ile od literalności, częstej w filmie
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etnograficznym. Takie śmiałe podejście do materii może być twórczym wynikiem zmagania się z coraz trudniejszymi i subtelniejszymi przypadkami, z którymi może się zetknąć antropolog.
Innym, choć równie interesującym przykładem wykorzystania animacji i łączenia różnych technik w zmaganiu się z reprezentacją własnej tożsamości — to
szczególny rodzaj bricolage’u — jest film Lisy Jackson Suckerfish (f2004). Być
może jeszcze ciekawszymi przykładami — choć jest to antropologia poza antropologią62 — są filmy Z32 Avi’ego Mograbi (f2008) i Walc z Baszirem Ari’ego
Folmana (f2008). Oba dotykają trudnych kwestii związanych z koniecznością
uporania się z tym, co wydarzyło się w czasie wojny, która wciąż trwa (Izrael
— Palestyna). Mówienie wprost o pewnych sprawach i przekroczeniach, pokazywanie twarzy bohatera nie wchodzi w grę. Pierwszy film ‘teatralizuje’ opowieść: twarz bohatera skrywa komputerowo stworzona maska. Zabieg ma kilka
znaczeń, chodzi tu nie tylko o ukrycie twarzy, lecz także o jej ‘odzyskiwanie’
w miarę podejmowania kolejnych prób uporania się z aktem wyznania. Ostatecznie, choć tożsamość pozostaje ukryta, to twarz wydaje się odzyskana. Nie
trzeba przywoływać aż tak dramatycznych kwestii, aby zdać sobie sprawę z tego,
że dziś antropologia (także antropologia przestrzeni bliskich) może ocierać się
o rozmaite dylematy etyczne związane z ujawnianianiem tożsamości osób (Ruby
2004; Sikora 2010a).63
Tych kilka przykładów wskazuje na istnienie szerokiego spektrum możliwości, jeśli chodzi o wykorzystywanie form eksperymentalnych w filmie antropologicznym. Po d e j m u j ą o n e d y s k u s j ę z tradycyjnie rozumianym, realistycznym podejściem w antropologii, ale tym samym, jak już sygnalizowałem, silnie
deklarowana i uwewnętrzniona skłonność do reprezentowania ‘głosu Innego’
ulega relatywizacji.64 Poruszany już przez Ruby’ego (2004) problem, w coraz
większym stopniu będący znakiem naszych czasów (chodzi o kwestię autoreprezentacji tworzonych przez Innych, czy też raczej relacji tychże do opowieści
Profesor Tamar El Or również uznała te filmy za antropologiczne — rozmowa prywatna,
Warszawa, luty 2012.
63
Można by zapewne przytaczać wiele przykładów ukrywania tożsamości własnych rozmówców,
czasem z odwołaniem do bardziej zawiłych sposobów niż tylko zmiana imienia; robił to już np.
Rabinow (2010|1977). Por. też. np. Sennett 2006.
64
Na ten paradoks zwracał już uwagę Fabian (1990), gdy pisał o kwestii reprezentacji.
Reprezentacja wiąże się nieodłącznie z nieobecnością. Nie można (nie trzeba) reprezentować
kogoś, kto jest obecny. Fabian sugerował, że w reprezentacji Inny powinien być również obecny. Rozumiane radykalnie, twierdzenie to stawia antropologię w trudnym położeniu. Można
je rozumieć także jako konieczność współpracy: reprezentacja jest nie tylko tworzona, lecz
także współtworzona — reprezentowany jest również ‘reprezentującym’ (por. też Ruby 2004).
Jednocześnie, jak sądzę, owa sugestia bardzo ciekawie konweniuje z filmem i fotografią, które
łączą obecność z nieobecnością. Na ekranie pojawia się żywa osoba, nawet jeśli nie z ‘krwi i kości’.
Odnośnie podwójności obrazów/wizerunków por. np. Freedberg 2005; Sikora 2004a; Tokarska–
Bakir 2000.
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antropologów), otwiera (również, jednocześnie) nową przestrzeń dla antropologicznej ekspresji.65
Jeśli brać pod uwagę również eksperymenty nieukończone — przynajmniej
do czasu napisania artykułu, do którego się będę tu odwoływał — to interesującym i wartym omówienia jest projekt autoantropologii Judith Okely (2004)
realizowany wraz z Susan Caffrey i Anną Grimshaw. Jego istotą jest powrót do
szkoły, w której uczyła się Okely i (nieco młodsza) Caffrey. Grimshaw wzięła
udział w tym przedsięwzięciu w charakterze filmowca. Powstał sześciogodzinny
materiał, który nie został jeszcze zmontowany (2004), choć jego fragmenty były
pokazywane przy okazji różnych prezentacji.
Rzecz dzieje się na małej angielskiej wyspie Isle of Wight w tradycyjnej i raczej ubogiej rodzinie. Okely opowiada o modelu wychowania dziewcząt, który
dominował w tym środowisku. Szkołę przedstawia jako instytucję totalną a nawet totalitarną (total institution, place of terror). W dalszej części przechodzi
do omówienia szczegółów dotyczących filmu, dzieli się rozterkami związanymi z tym, że znane jej miejsce się zmieniło (co widz zatem zobaczy?). ‘Rzeczywistość’ jest rekonstruowana via opowieści. Ujawnia się pewien paradoks
nieuchronnie związany z próbą przedstawienia przestrzeni: istnieją znaczące
różnice pomiędzy współczesnym wyglądem, a tym ‘opowiadanym’ (utraconym).
Pojawiają się opisy doświadczeń, refleksje, ale też fantazje.66 Poruszane są
sprawy związane z seksualnością, zakazami i ograniczeniami, którym w tym modelu wychowywania podlegała kobieca seksualność, oraz kwestie związane z łamaniem tabu.
Surowy materiał filmowy jest przykładem etnografii w działaniu. Zarówno Susan jak i ja zmagałyśmy się z różnymi ideami spontanicznie, w trakcie mówienia.
Nasze wahania wskazują na to, że m y ś l i m y d o k ł a d n i e w d a n y m m o m e n c i e (on the spot). Kamera rejestruje p r o c e s i w y d a r z e n i a, w trakcie
ich dziania się. To oczywiście standardowa praktyka w antropologii wizualnej.
(…) treści wizualne i werbalne pozostają szczególnym środkiem doświadczeń,
które ujawniają się dzięki krajobrazowi. (…) N i e j e s t t o j u ż j e d y n i e o s o b i s t e d o ś w i a d c z e n i e, a l e t a k ż e p e r f o r m a n s (wykonanie) związany
z zemstą i nieoczekiwanym katarktycznym uwolnieniem. (Okely 2004, 130)

Niegdyś dylemat stanowiły jedynie rozbieżne opowieści różnych antropologów (zob. Bryman
2001; Geertz 2000; Heider 2001; Ramos 1999). Dziś sytuacja się nieco komplikuje. W dobie
rosnącej świadomości, że tożsamość ludzi nie jest monolitem i że uzależniona jest od relacji, kwestia wielości interpretacji wydaje się coraz bardziej otwarta. Jeszcze inną wersję tej kontrowersji
można znaleźć we wstrząsającym filmie José Padilha, Secrets of the Tribe (f2010), tyle tylko, że tu
głos zabierają nie tylko antropolodzy, lecz także krajowcy, Yanomami, a oskarżenia, jakie kierują
szczególnie przeciw Jacquesowi Lizotowi (to on stworzył jedną z wersji tego, ‘jacy są Yanomami’
— zob. Ramos 1999), są wstrząsające.
66
Te pojawiały się, przypominam, również w filmach Roucha: Jaguar, Moi, un Noir.
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W tym projekcie autoetnografii (por. też Okely 1992) w modelowym wydaniu pojawiają się pewne cechy projektu, w którym kamerę należy traktować
jako katalizator — obiekt stymulujący (a czasem wręcz wywołujący) zachowania, wspomnienia, wypowiedzi… Okely mówi też, choć nie wprost, o aspekcie
terapeutycznym tego przedsięwzięcia.
Zapis wizualny różni się znacząco od notatek terenowych, a nawet od zapisów
magnetofonowych wydarzeń. Antropolodzy uznają, że robienie zapisków zakłada
selekcję. Zapiski terenowe od razu intelektualizują (cerebralize) materiał, czynią
go l o g o c e n t r y c z n y m . Wizualność dostarcza obrazy, które pozostają otwarte
na ocenę i interpretację widza. (Okely 2004, 131)

Taki zapis potrafi ‘udokumentować’ wiele spraw, które pozostają w pierwszym podejściu nieświadome. Pewien antropolog zwrócił uwagę, że sposób poruszania się kobiet w kaplicy wskazywał na szacunek. „Najwyraźniej parodiujemy gry — komentuje Okely — będące schedą po nauczycielce z gimnazjum.
Tematy, reminiscencje i nasze ciała zmieniają się wraz z tym, jak zmieniamy
miejsca.” (Okely 2004, 131) W ostatnich wypowiedziach odżywa duch Margaret
Mead: kamera tworzy lepsze notatki terenowe, to narzędzie widzące lepiej. To
jednak tylko połowiczna prawda, ta kamera nie jest już wcale tą samą kamerą,
a obiektywizm meadowskiej kamery zastąpiła relacyjność, interpretacja, autoreferencyjność i performatyka.

Performatywność
Termin ten wydaje się już od pewnego czasu odgrywać w antropologii (i nie tylko) coraz większą rolę. Znaczna część filmów Roucha (Jaguar, 1954–1968; Moi,
un Noir, 1957; Kronika pewnego lata, 1960; Petit à petit, 1976) wpisuje się, moim
zdaniem, w performatywność… rzecz jasna avant la lettre (por. też Ruby 2000,
247). Bill Nichols w zaproponowanej klasyfikacji uznaje dokument performatywny za najpóźniejszą odmianę i datuje jego początek na lata osiemdziesiąte
zeszłego wieku. To „forma dokumentu silnie sugerująca, w jasny sposób sfabrykowana, referencyjna, ale niekoniecznie refleksyjna.” (Nichols 1994b, 93)
Gatunek ten, podobnie jak robił to już film refleksyjny, charakteryzuje się zawieszeniem tradycyjnej referencyjności i porzuceniem zainteresowania jedynie
‘światem historycznym’. Zamazuje i tak chybotliwą granicę między dokumentem a fikcją. W miejsce akcentu położonego na odniesienie rzeczywiste pojawia
się większy nacisk na tworzenie filmów z myślą o potencjalnych widzach. „Te
filmy nie przemawiają do nas w formie rozkazu czy nakazu, lecz odwołują się
do emfatycznego zaangażowania w taki sposób, który odsuwa w cień ich odniesienie do historycznego świata.” (1994b, 94) To ciekawe, bo podkreślana w odDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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niesieniu do innych typów dokumentu perswazyjność wydawałaby się kluczowa
dla tego właśnie subgatunku. Dokumenty Michaela Moore’a, w których ucieka
się on do jasnych chwytów, mających na nas działać w określony sposób, są tego
jaskrawym przykładem (por. Rutkowska 2007).
W antropologii zainteresowanie performatywnością jest obecne od dawna.
Przyczyniły się do tego prace Victora Turnera (m.in. 1986) i Richarda Schechnera (m.in. 2006) — badaczy, którzy współpracowali ze sobą przez długie lata.
Zainteresowania pierwszego z nich dotyczyły antropologii i badań nad życiem
obrzędowym oraz rytuałem, w których poszukiwał podobieństwa do teatru i performansu, drugiego zaś koncentrowały się na teatrze i śledzeniu jego związków
z rytuałem i antropologią. Można też tu rzecz jasna wymienić liczniejszą grupę badaczy, takich jak Barbara Myerhoff (1998), Dwight Conquergood (1989;
1995; 2002), Barbara Kirshenblatt–Gimblett (1989 i 1998) czy Edward Bruner
(Turner i Bruner 2011|1986). Niemniej choć Dwight Conquergood (1989, 82;
por. też Denzin 2001 i Domańska 2007) mówił nawet o zwrocie performatywnym, to jednak Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (Barnard
i Spencer 2002|1996) nie zamieszcza odnośnego hasła. Autorzy często wskazują
na interdyscyplinarność badań nad performatyką. Conquergood zauważył, że:
„Każda próba zdefiniowania czy ustabilizowania performansu spotka się z brakiem zgody, a owa niezgoda sama będzie częścią jego znaczenia” (1995, 38).
Na interdyscyplinarność performatyki wskazywała też Barbara Kirshenblatt–
Gimblett (por. Schechner 2006, 17). Podkreślał ją też mocno sam Schechner:
„Performatyka jest dyscypliną akademicką, która ma pomóc poradzić sobie ze
zmiennymi warunkami tego, co ‘glokalne’ — potężną kombinacją globalnego
z lokalnym. Performatyka jest bardziej interaktywna, hipertekstualna, wirtualna
i płynna od wielu dyscyplin nauki.” (Schechner 2006, 41). Na performatywny
charakter samych badań etnograficznych wskazywała Hastrup67 (2008), a także Conquergood (1991 i 2002; por. też Schechner 2006, 40). Ostatnio silnie
wątek ten rozwija Norman Denzin (2001, 2003). Ewa Domańska zauważyła,
że z performansem mamy do czynienia — w sensie węższym — przy okazji wykonania na żywo w obecności ‘widowni’ pewnego działania mającego charakter
aktu teatralnego, zaś — w sensie szerokim — w przypadku codziennych praktyk
życia społecznego przejawiających się w rytuałach, paradach, festiwalach, ale też
np. w przypadku operacji medycznych. Performatyka staje się nie tylko przedmiotem badań, lecz także metodą badawczą (2007, 48–49). Ruby zauważył, że

„Jest (…) częścią performatywnego paradoksu antropologii to, że dąży do wiedzy, która
w bardzo ważnym sensie wykracza poza życie jednostek. Podczas badań terenowych oznacza to
wywieranie pewnego rodzaju nacisku na ‘informatorów’, by skłonić ich do powiedzenia tego, co
myślą. Narzucona artykulacja może na zawsze zmienić sposób, w jaki uświadamiają sobie oni
przestrzeń społeczną, której część stanowią.” (Hastrup 2008, 137)
67
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takie szerokie zainteresowanie performatywnością zdecydowanie odrywa ją od
obszaru teatru i dramatu (2000, 251 i rozdz. X, passim).
Domańska podkreśla wagę języka w tych badaniach: performatywność „rozumiana jest jako przeświadczenie, że j ę z y k nie tylko przedstawia rzeczywistość, lecz także powoduje w niej zmiany, a ponadto, że pewne zjawiska istnieją
tylko w akcie ich wykonania i że muszą być powtarzane, by zaistnieć.” (Domańska 2007, 49) Jest to pochodną tradycji wywodzenia w humanistyce performatywności od teorii aktów mowy Johna Austina (Domańska 2007, 49; por.
też Rapport i Overing 2000, 119). Schechner nie kwestionował wagi Austina
dla performatywności, pisał jednak: „‘przedmiot badań’ performatyki stanowią
z a c h o w a n i a . (…) w swoich badaniach szczególnie koncentruję się na ‘repertuarze’ — na tym mianowicie, c o r o b i ą l u d z i e, k i e d y t o w ł a ś n i e r o b i ą.” (Schechner 2006, 16) Ta sugestia (choć nie wyczerpuje zainteresowania
performansem), można sądzić, naturalnie zbliża te badania do filmu, czy też
wykorzystywania filmu w badaniach. Akademickie badania nad performansem
nader często korzystają z metody obserwacji uczestniczącej „wzięte[j] z antropologii i przystosowane[j] do nowego użytku” (Schechner 2006, 16). Schechner
podkreślał, że trudno dziś znaleźć ramy i granice dla performansu. Performatyka nie tyle nawet czerpie z różnych dziedzin, ile raczej
zaczyna się tam, gdzie większość określonych dyscyplin się kończy. Performatyk
nie bada tekstu, architektury, sztuk pięknych ani żadnego innego produktu sztuki czy kultury jako takiego, lecz tylko jako element c i ą g ł e j g r y z w i ą z k ó w
i r e l a c j i — ‘jako’ performans. (…) b a d a ( … ) w s z y s t k o j a k o p r a k t y k ę, zdarzenie czy zachowanie, nie [zaś] jako ‘przedmiot’ czy ‘rzecz’. J a k o ś ć
d z i a n i a s i ę ‘ n a ż y w o’68 (Schechner 2006, 16).

Takie rozumienie performansu i badań nad nim bliskie będzie przynajmniej
niektórym badaczom, którzy zajmują się filmem etnograficznym i podkreślają
jego wagę jako środka badania i analizy. Są oni dalecy od uznawania filmu jedynie za metodę pomocniczą etnografii, której rola sprowadza się do dokumentacji. Pojmują film jako medium badania i wyrażania tego, co pozostaje poza sferą
zainteresowania antropologii pisanej. Co istotne performatywność dystansuje
się wobec ‘pismocentryzmu’ (scriptocentrism), twierdzeniu, że jedyna wiedza
godna uznania, to wiedza spisana (Conquergood 2002, 147 i passim). ConquerMożna się zastanawiać, czy to właśnie miał na myśli David MacDougall, gdy twierdził, że film
analizuje, choć robi to inaczej niż badacz, który odwołuje się tylko do języka. Tę właśnie właściwość
filmu wydaje się wykorzystywać Rossella Ragazzi we wspomnianym już dokumencie, poświęcając
uwagę interakcjom, czyli miejscom, można by rzec, n a r o d z i n z n a c z e n i a . W rzeczy samej
dotyczy to także np. filmu Steefa Meyknechta Tobacco, Truths and Rummikub (f2010), w którym
— podobnie jak w przypadku sztuki Anny Deavere Smith (Denzin 2001) — antropolog wydobywa
i ukazuje pewne utrwalone znaczenia, r o z g r y w a j e n a n o w o, a także n a d a j e i m n o w y
s e n s (szerzej zob. rozdz. W kręgu kina…).
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good przeciwstawia sobie — przywołując Donnę Haraway — dwa rodzaje wiedzy: „wiedzę że” i „wiedzę o”, którą łączy z pismem i akademią (wiedzą, dążącą
do obiektywizacji), oraz „wiedzę jak” i „wiedzę kto”69, która często była domeną
warstw nieuprzywilejowanych, warstw czasem wręcz pozbawionych dostępu do
pisma (w dziewiętnastowiecznej Ameryce prawo zakazywało niewolnikom nauki pisania). Odwołując się m.in. do Kennetha Burke’a, Raymonda Williamsa
i Michela de Certeau, Conquergood pokazuje, jak pismo wykorzystywane jest
w różnorodny sposób jako znak dominacji. Ujawnia się to zarówno w fenomenie biurokracji, jak i w takim potocznym wyrażeniu, jak posiadanie bądź nie
posiadanie ‘papierów’.70 De Certeau pisze wprost: „‘Postęp’ ma naturę piśmienną. Na rozmaite sposoby przez oralność (lub jako oralność) rozumie się to, od
czego powinna się odżegnywać ‘prawowita’ praktyka — naukowa, polityczna,
szkolna itd. ‘U nas pracować oznacza pisać’ (…) ‘U nas rozumie się tylko to,
co napisane’. Takie jest wewnętrzne prawo tego, co ukonstytuowało się jako
‘zachodniość’.” (de Certeau 2008, 135) Tym samym dominację pisma — ‘pismocentryzm’ — można postrzegać jako kontynuację imperializmu (Conquergood
2002, 147). Conquergood przywołuje teksty Zory Neal Hurston (badaczki folkloru, ale też ‘tubylczej antropolożki’), która pisanie traktowała jako praktykę
oporu przed oddaniem wiedzy białym. Biały „[m]oże czytać moje pisma, ale
z pewnością nie może czytać w mojej głowie” (Hurston 1935; cyt. za Conquergood 2002, 150). Podobnie bell hooks wskazuje na taktykę pozostawiania ‘przynęty’ przed drzwiami, aby nie wpuścić białego/antropologa do wnętrza (własnego świata). Conquergood zauważa, że w mniemaniu Hurston biały badacz jest
„głupcem” nie dlatego nawet, że wierzy w pismo (literacy), lecz raczej z powodu
tego, że z a n i e d b u j e i n n e m e d i a k o m u n i k a c j i i s p o s o b y w i e d z y
(Conquergood 2002, 151).
Przytoczone rozważania na temat wykorzystania performatyki w obrębie
współczesnej antropologii wskazują na jeszcze jedno, a mianowicie na to, że

„Dominującym sposobem poznania w akademii jest obserwacja empiryczna i analiza krytyczna
z pewnego dystansu: «wiedza że» i «wiedza o». To ogląd z poziomu powyżej obiektu badania —
wiedza zakorzeniona w danym paradygmacie i uwierzytelniona drukiem. Na tę wiedzę wyrażoną
w zdaniach cień rzucają inne sposoby poznania, które zakorzenione są w aktywnym, intymnym,
bezpośrednim uczestnictwie i osobistej relacji: «wiedza jak» i «wiedza kto». Jest to ogląd z poziomu podstawowego, z samego centrum wydarzeń. Wiedza ta podzielana jest przez członków wspólnoty, uczestników i zakorzeniona w praktykach, lecz jednocześnie pozostaje ona efemeryczna.
Donna Haraway przeciwstawia «spojrzenie z poziomu ciała» (view from a body), które odznacza
się swojskością i szczególną otwartością, abstrakcyjnemu i autorytatywnemu «spojrzeniu z góry»
— wiedzy uniwersalnej, która u d a j e, ż e przekracza swoją lokalizację.” (Conquergood 2002, 146)
70
Dotyczy to różnych czasów i systemów. Gej, który za odmowę służby wojskowej trafia najpierw
do więzienia, a następnie jest też pozbawiony papierów, staje się faktycznie ‘bezpaństwowcem’,
człowiekiem narażonym na aresztowanie podczas każdej kontroli na ulicy (Turcja, por. Kiliç
f2008).
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performatyka w antropologii wcale nie musi się wiązać z osłabieniem zainteresowania tradycyjną referencyjnością, choć to zainteresowanie nie musi się już
łączyć z takim samym myśleniem o niej: sprzężenie referencja — reprezentacja
nie jest relacją odwzorowania. Dążenie do obiektywności obiektywizowało i reifikowało Innego, ale także samego badacza. Stawał się on na różne sposoby
przezroczysty (pozbawiony emocji i ciała), z definicji znikał (czasem po inicjalnym pojawieniu się — słynny casus Cliforda Geertza, ale też opisywany w rozdziale o wizualności przypadek Hastrup z jej niedocenieniem własnej cielesności). Coraz częściej to, co pojawia się na filmie (przed kamerą), jest ‘świadomą’
pochodną/konsekwencją relacji dwóch podmiotów.71
W wykładzie To Learn is to Improvise a Movement Along a Way of Life Tim Ingold (v2010) w interesujący sposób wskazuje na performatywny charakter procesów uczenia się. Proces naśladowania ma według niego zawsze związek z improwizacją, aktem twórczym a nie odtwórczym i tylko naśladowczym. Ingold
pokazuje (polemizuje tu m.in. z Alfredem Gellem), że szeroko pojęte procesy
uczenia się winno się rozpatrywać prospektywnie, a nie retrospektywnie. Można by więc rzec, odwołując się do wyrażenia Victora Turnera, ż e w k a ż d y m
a k c i e m i m e s i s c h c e o n w i d z i e ć p o e s i s, a nie niewolnicze naśladowanie
wzoru. To twórcze podążanie w stronę horyzontu.
Pora powrócić do rozważań Nicholsa. Powiada on, że „dokument performatywny wprowadza (presents) do filmu etnograficznego wyraźne zaniepokojenie.”
(1994b, 96) Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na zawieszenie realistycznej
reprezentacji, choć Nichols wcale nie twierdzi, że ją wyklucza. Dokument performatywny uosabia paradoks: „wytwarza wyraźne napięcie pomiędzy wykonaniem (performance) i dokumentem, pomiędzy tym, co osobiste i tym, co typowe,
tym, co cielesne i bezcielesne, pomiędzy — mówiąc krótko — nauką a historią.”
(97)
Nichols ma rację, ale też zarazem jej nie ma. Ma rację, gdy podkreśla, że
antropologia ma cały czas silną skłonność do tworzenia literalnie pojętego dyskursu referencyjnego, dlatego przynajmniej częściowo słuszne są uwagi Weinbergera (1994). Jedynym odstępstwem jest tu teoretyzacja i interpretacja, do
której ma prawo — w ekstremalnych ujęciach — tylko antropolog, jako specjalista: vide Ruby, skrajny, ale nie jedyny, entuzjasta takiego podejścia. I choć rozwijane są tu różne pomysły, można sądzić, że słowa Geertza (2003a) dotyczące
tego, że teorie antropologiczne latają nisko, są wciąż aktualne… W radykalnym
rozumieniu deklaracja Nicholsa, że „The Referents R Us” (‘jesteśMY referentami’ — 1994b, 96) wydaje się podważać fundamentalne założenie/dogmat anZdaję sobie sprawę, że to również kwestia retoryki, niemniej założone urzeczowienie (obiektywność), w znacznym stopniu prowadziło do jego realizacji, z wszelkimi tego konsekwencjami:
przywoływane opinie Hurston czy hooks. Przypominam też przykład ukazany w Historiach ku
chennych (Hamer f2003).
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tropologii. To konstrukcja przesłania staje się nadrzędna. Czytany łagodniej taki
postulat mówi: warto zwrócić uwagę na sposób konstruowania treści i pomyśleć
o odbiorcy — film może być nie tylko przekaźnikiem informacji, lecz także np.
doświadczenia.
Wracamy do punktu wyjścia niniejszego rozdziału. Gdy mówiłem o eksperymencie, wskazywałem, że miałby się on odnosić (przede wszystkim) do ‘testowania’ sposobów przedstawienia/reprezentacji antropologicznej. Ta zaś w rzeczy
samej zawsze powinna uwzględniać czytelników/widzów (kimkolwiek by oni
byli). Trzeba zaznaczyć, że od pewnego już czasu widownia zaczyna interesować antropologów, choć przede wszystkim jako ‘miejsce’ badania (Martineza
1992; Crawford i Hafsteinsson 1996), w mniejszym zaś stopniu w takim rozumieniu, jakie sugeruje to np. cytowany już Nichols. Dla antropologii oznaczałoby to ‘zdradę’ rozmówcy i pozostawałoby w sprzeczności ze stale deklarowanym
etycznym podejściem, którego wagę wielokrotnie przywoływałem. W antropologii od dość dawna już można mówić o znaczeniu współtworzenia reprezentacji.
Można sądzić, że rozwijana stale ‘etyka współtworzenia’, zakłada, po pierwsze,
niemożność tworzenia reprezentacji wbrew ich ‘przedmiotom/podmiotom’, po
drugie — coraz większą świadomość różnych celów, form reprezentacji i autoreprezentacji.72

Performatywne kontynuacje
Jeden z obszarów, na których ciekawie zarysowuje się kino eksperymentalne,
wiąże się z kontynuacją pomysłów Jeana Roucha, twórcy kina, które można by
nazwać autorskim.73 Nie pozostawił on uczniów, nie stworzył szkoły, niemniej
wydaje się personą ‘stałej referencji’. Oczywiście w obrębie antropologii można
znaleźć przykłady inspiracji jego działaniami i ich kontynuację. Taką próbę podjął na przykład Dominic Elliot (Granada Centre w Manchesterze; Elliot f2002),
który prosił bezdomne dzieci poszukujące lepszego życia na ulicach Blantyre
(Malawi), aby odgrywały swoje ‘sposoby’ na życie i przeżycie na ulicach miasta.
To oczywiście deklaracje. Porównaj wnikliwe rozważania Ruby’ego (2004 i szerzej 2000) na temat kwestii reprezentacji i autoreprezentacji. Coś, co niegdyś było łatwe (antropolog zawsze miał
rację — w tym znaczeniu, że tylko on mógł kwestionować wyniki innego antropologa), staje się
coraz trudniejsze i wiąże się z coraz większą liczbą wątpliwości. Coraz też częściej spotykamy się
z ‘podmiotami’, które ‘dysponują własnym głosem’, z którym antropolog musi się liczyć.
73
Wydaje się, że taka nazwa stoi w sprzeczności z pojęciem nauki, twórczości, wydawałoby się
bezosobowej. Antropologia jest jednak dziedziną szczególną, o czym napomyka wielu autorów.
Karl Heider mówi, że etnografia jest „najmniej czystą nauką (a most impure science)” (1976, IX)
Clifford Geertz wielokrotnie wskazywał na jej pokrewieństwo z literaturą (2000; 2003b). On też
pisał, że czasem można mówić o rozpoznawalnym pisarskim stylu pewnych antropologów.
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Już w tytule, Street Fiction, można widzieć pewną aluzję do Rouchowskiego terminu etnofikcja. Tę drogę obrał też Johannes Sjöberg.74
Sjöberg podąża ścieżką Roucha, lecz jednocześnie, jak się wydaje, stara się
sprostać rygorom stawianym pracom filmowym przez Jaya Ruby’ego — chodzi
o eksplicytność procedur postępowania. Choć sam Rouch chętnie rozprawiał na
temat swoich filmów, to jednocześnie często unikał jednoznacznego teoretycznego wyjaśnienia metody postępowania. Jednym z wybiegów, jak sądzę, było
częste podkreślanie, że wiele rozwiązań, które pojawiły się w jego filmach, miało
charakter spontaniczny, a inicjatywa bywała tym samym oddawana w ręce osób
filmowanych. To one miały je wymyślać i proponować ich zastosowanie (zob.
bliżej rozdział o Rouchu). W rozmowie z Danem Yakirem twierdzi nawet:
Jeśli zaczniesz tworzyć teorie na temat moich filmów, jesteś stracony. Musisz po
prostu p o d ą ż a ć z a r u c h e m.75 Kiedy pojawia się teoria, nie ma już improwizacji i twórczości. Gdy czytam to, co ludzie z „Cahiers du Cinema” piszą na temat
moich filmów, jestem bardzo zdziwiony. Nawet jeśli to prawda, to nieświadoma.
Wolę mówić o ciné–transie. Kiedy mam kamerę, jestem kimś innym, nie pytaj
mnie więc, dlaczego zrobiłem to, co zrobiłem. (Yakir 1978)

Sam Rouch rzadko osobiście pojawiał się w swoich filmach: do istotnych wyjątków należy Kronika pewnego lata (1960). Jednak ważną namiastką tej obecności był ‘improwizowany’, dogrywany później komentarz. Sjöberg podejmuje
próby dopracowania tej metody (2004, 2008). W jego odczuciu napisanie doktoratu nie wieńczy jeszcze wcale tego działa (rozmowa prywatna, Manchester,
luty 2011).
Zainteresowanie Sjöberga skupia się na travestis, osobach transseksualnych
w São Paulo (Brazylia). Głównymi protagonistkami są zaś Zilda i Meg (odgrywane przez Savanę [‘Bibi’ Meirelles] i Fabię [Mirassos] — por. Sjöberg 2008),
które wraz z kilkoma innymi osobami opowiadają o swoich doświadczeniach,
a niektóre odgrywają w znarratywizowanych scenkach. W przypadku filmu
Sjöberga mamy do czynienia z wieloma istotnymi różnicami w stosunku do tych
Roucha. Po pierwsze, autor sam pojawia się w filmie jako osoba, która inicjuje
przedsięwzięcie, a także wprowadza główne bohaterki w jego koncepcję. Pojawiają się krótkie instruktywne wyjaśnienia dotyczące tego, kim był Rouch i na

Doktorat Ethnofiction: a Genre–hybridity in Theory and Practice, którego dopracowana wersja
ma zostać opublikowana, obejmował również film Transfiction (f2007) i powstał pod auspicjami
dwóch instytucji: Centres for Applied Theatre Research and Screen Studies in the Subject Area
of Drama i Granada Centre for Visual Anthropology in the Social Anthropology Discipline Area.
75
Dzięki odwołaniu się do ‘ruchu’, słowa Roucha brzmią dziwnie współcześnie. Zaraz za nim
pojawiają się (w myśli) takie słowa jak ‘działanie’ czy ‘pozostawanie stale w ruchu’ (flux, flow),
które bliskie są performatyce (zob. Myerhoff 1998; Schechner 2006). Jak już wspominałem, na
ten element powtarzania, improwizacji, działania zwrócił również uwagę Ingold w odniesieniu do
procesu uczenia się (v2010).
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czym polega metoda etnograficzna zwana etnofikcją. Antropolog zapewnia,
że film będzie funkcjonował jako fikcja, zaś protagoniści będą mieli swobodę
w odgrywaniu ‘własnych ról’: inwencja pozostaje w ich rękach, on podąża za
nimi z kamerą. W bardzo syntetycznych ujęciach jesteśmy wprowadzeni w cały
system ‘rozdanych ról’: ktoś odegra pracodawcę, który zrezygnuje z zatrudnienia Zildy ewidentnie w związku z jej transseksualnością, ktoś inny w ostatniej
chwili wycofa się z oferty wynajmu mieszkania, a jeszcze inna osoba wcieli się
w postać poszukującą seksualnego spełnienia z Zildą. W filmie poza wątkami
autobiograficznymi pojawiają się zaaranżowane sceny, niemniej są to sytuacje
bliskie bohaterom, takie, które równie dobrze mogłyby się wydarzyć w ich życiu.
To, że te scenki z życia są najczęściej odegrane, nie oznacza, że są ‘nieprawdziwe’. Peter Loizos nazwał takie podejście „improwizacją projekcyjną” (Loizos
1993, 50–51; Sjöberg 2008, 229). Polega ono na tym, że protagoniści odgrywają
przed kamerą zarówno życie własne, jak i innych znanych im osób. W ten sposób poznajemy kilka opowieści dotyczących problemów z wykonywaną pracą
(Zilda pracuje jako sex worker), próbami zdobycia innej, znalezieniem mieszkania, a także problemami osobistymi związanymi z molestowaniem seksualnym,
powiększaniem piersi czy pojawiającym się zarostem (Meg). Osobną kwestią
są też reakcje zwykłych ludzi, którzy mimowolnie stają się drugoplanowymi bohaterami filmu. To osoby spotykane na ulicy czy w sklepie. Kamera rejestruje
spojrzenia rzucane w stronę rozpoznawanych travestis, minę, z jaką ekspedientka w sklepie ogląda w telewizorze obraz z umieszczonej w sklepie kamery przemysłowej rejestrującej to, jak Zilda opowiada o kosmetykach i asortymencie
przedmiotów przydatnych do pracy. Film w jasny sposób dotyka sfery problemów społecznych, związanych przede wszystkim z nietolerancją na odmienność.
Kilkakrotnie pojawia się sugestia, że ważny — jeśli nie główny — problem wiąże
się z niejasnością klasyfikacji.76
Sjöbergowi udało się nawiązać relację i współpracę z zamkniętym i nieufnym środowiskiem dzięki lokalnemu teatrowi. Choć Zilda, Meg i inne osoby
uczestniczące w filmie zdają się dobrze wchodzić we własne role, to jednocześnie nie wiemy, co faktycznie daje im ten film. Jedną z korzyści, której można
się domyślać jest — to oczywiście ważne — możliwość upublicznienia własnych
problemów, zamanifestowania spełnienia i (samo)akceptacji. Niemniej niezbyt
wiele dowiadujemy się na ten temat. Film kończy się ujęciem, w którym antropolog powraca ‘na scenę’. Meg, która pracuje w zakładzie fryzjerskim, goli mu
brodę, a następnie nakłada makijaż. Po założeniu peruki Sjöberg przemienia
się w uroczą brunetkę. Czy scena ta pełni tylko funkcję klamry spinającej film

Por. interesujący pod tym względem film Döndü Kiliç, The Other Side of Istanbul (f2008) i moją
interpretację tegoż (Sikora 2011a). Kwestia niejasności klasyfikacji w oczywisty sposób odsyła do
kategorii tabu. Problem ten jeszcze wyraźniej pojawia się w filmie Kiliç.
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‘opieką’ antropologa. Czy jest pozostawionym śladem jego obecności, jak sugerował np. Crawford (1992a). Czy może jest aktem solidarności ze spychanymi na
margines?77 Takie wyklarowanie wykorzystanego ‘chwytu’ niewątpliwie sprawia,
że film staje się zdecydowanie bardziej przezroczysty metodologicznie i informatycznie, niemniej traci, jak sądzę, nieco na retorycznej mocy.
Przyjrzymy się dla odmiany filmowi, który nim jeszcze powstał, wzbudził całkiem sporo zamieszania i spotkał się z ostrą krytyką.78 Myślę o Istnieniu Marcina
Koszałki (f2007). Jerzy Nowak, jak podkreślały często recenzje, znakomity aktor
drugoplanowy, w końcu zagrał swoją pierwszoplanową rolę. Osobliwość przedsięwzięcia polegała na tym, że film opowiada o nim samym i podjętym, w sytuacji zbliżającej się śmierci, postanowieniu, by zapisać własne ciało na potrzeby
badań naukowych. Taka jest główna oś narracyjna konstruująca film. Istotą tego
przewrotnego pomysłu było zatem pokazanie ‘śmierci na żywo’.
Film jest przemyślnie skonstruowany. Zaczyna się od estetyzujących ujęć
‘preparatów formalinowych’, doskonałych niczym woskowe modele ciał (dodatkowo uwznioślonych dzięki towarzyszącej muzyce), które odsłaniają swoje wnętrza: mięśnie, sieć naczyń krwionośnych, narządy. Zdjęcia te zostały zestawione
ze zdecydowanie już mniej ‘estetycznymi’ ujęciami, ukazującymi proces tworzenia owych preparatów w prosektorium. „Dlaczego chcę robić film o moim umieraniu? — zadaje sobie pytanie Jerzy Nowak — dla sławy. To jest piękna rzecz, że
pod koniec swego żywota teatralnego zagram w filmie główną rolę.”
W całym filmie obrazy życia ukazywane są często w kontekście owej mniej
lub bardziej materializującej się ‘granicy’ (śmierci): wypowiedzi Nowaka, czasem udramatyzowane pytaniem, wypowiedzi towarzyszki życia (która mówi
między innymi o trudności rozstania), wizyta u mecenasa w sprawie rozwiązań
prawnych, odwiedziny na grobie rodziców, ale i u starych znajomych, praca ze
studentami, lekcje profesora anatomii Konstantego Ślusarczyka udzielane studentom medycyny, w miejscu „gdzie śmierć jeszcze może być użyteczna życiu”,
wizyta Nowaka u tegoż profesora w prosektorium, egzamin z anatomii i młode atrakcyjne studentki już ‘po’ — roześmiane i palące papierosy. Pomiędzy te
zdjęcia wplatane są ujęcia widzianych, najczęściej od góry, dachów Krakowa. Te
zabiegi montażowe powodują, że nie mamy na początku jasności, czy oglądamy
jedną historię ‘przygotowywania się do śmierci’, czy też dwie: przygotowań i widoków tego, co nastąpiło już ‘potem’.

Por. też np. Grossman f2006. Oczywiście ta kwestia pojawia się już w Kronice pewnego lata
(Morin i Rouch f1960).
78
Por. przedfilmową recenzję Tadeusza Sobolewskiego (2005) czy rozmowę Krystyny Lubelskiej
z reżyserem (2006). Tajemnicę towarzyszącą powstawaniu filmu (a w zasadzie raczej błędne
wyobrażenie przynajmniej częściowo zapewne podtrzymywane przez twórców) można postrzegać
jako zabieg marketingowy, niemniej to dzięki niej film nabiera retorycznej mocy.
77
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Siła kategorii dokumentu, jego związków z życiem, jest na tyle wielka, że
nim jeszcze film powstał, jak już wspomniałem, wywołał protesty. Odwoływano
się przede wszystkim do argumentów z dziedziny etyki: potencjalny sukces filmu wiązałby się ze śmiercią delikwenta, pokazywaniem procesu powstawania
‘preparatu’ konkretnego, a nie anonimowego człowieka. Ten drugi argument
odsłania newralgiczny punkt naszej kultury: relacja podmiot — przedmiot, człowiek — rzecz. Ciało urzeczowione i zinstrumentalizowane niegdyś przez Kartezjusza, dziś odzyskuje swą duchową moc. Mecenas, u którego porady prawnej
poszukuje Jerzy Nowak, powiada, że konsekwencją oddania własnego ciała na
cele badawcze będzie zmiana jego statusu: ciało ludzkie nie może być bowiem
przedmiotem obrotu (film Koszałki z jednej strony mocno i niesentymentalnie
porusza kwestie emocjonalne i etyczne, z drugiej zaś przekazuje całkiem sporo
ciekawych informacji np. na temat prawnych uregulowań dotyczących śmierci
człowieka).
Film zaczyna się od ‘idei’ śmierci, by stopniowo wpleść w nią elementy życia
‘umierającego aktora’. Jest tym samym interesującym eksperymentem, nawet
jeśli eksperymentem sterowanym. Tadeusz Sobolewski w opublikowanej recenzji zauważa, że film jest rodzajem szczepionki, którą reżyser aplikuje sobie na
własne lęki (Sobolewski 2007). W tym sformułowaniu kryje się pytanie o to,
czym może być dzisiaj podejmowany, często rozmyślnie, temat śmierci. Metafora szczepionki nie jest neutralna. Sugeruje przede wszystkim, że śmierć może
być rodzajem choroby, z której należy się leczyć i przeciw której można się uodpornić. Być może jednak to niewinne z pozoru sformułowanie, diagnozuje właśnie tę osobliwą kondycję śmierci dziś.79 Medyczna metafora — uodpornienie
— wskazuje na konieczność aktywnych działań w tym zakresie.
Dopiero pod koniec filmu — z rozmowy między Nowakiem a profesorem
Ślusarczykiem — możemy wyciągnąć wniosek, że cały film był grą, ale — można chyba też bez zbytnich wątpliwości stwierdzić — poważną grą. Na pytanie
Koszałki, czy odmawiając modlitwę nad grobem rodziców grał, Nowak miał odpowiedzieć, że nie wie. Na pytanie Krystyny Lubelskiej, dlaczego Nowak zgodził się wziąć udział w filmie, Koszałka odpowiada: „Bo c h c e u c z e s t n i c z y ć
w a r t y s t y c z n y m e k s p e r y m e n c i e, bo jest ciekaw, bo jest artystą, aktorem.” (Lubelska 2006) Gdzie indziej zaś powie: „Obaj niczego nie udajemy.”80
Ks. Andrzej Luter (2007) zauważył zaś, że Koszałka wyznał, że w czasie realizacji filmu dojrzewał etycznie. To ciekawe stwierdzenie, ponieważ expressis verbis
mówi, że realizacja filmu jest nie tyle przełożeniem na światłoczuły/magnetycz-

79
Oczywiście to osobny obszerny temat: por. Ariès 1989; Gorer 1997; Sontag 1989; Szabo 2007;
Vovelle 2008.
80
Materiały promocyjne do filmu; zob. np. < http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.
asp?wi=27172>.
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ny/digitalowy nośnik pewnej rzeczywistości zewnętrznej, lecz raczej właśnie performatywnym procesem dotykającym obu ‘stron’.
Gdy dochodzi do nas informacja, że film Koszałki został ‘odegrany’, nadwątleniu ulega jego referencyjny status, tzw. odniesienie rzeczywiste. Tracimy
pewność, czy Nowak zapisał swoje ciało na cele nauki, zapewne z ulgą przyjmujemy informację, że — nawet jeśli drugoplanowy, to także lubiany — aktor nie
jest nieuleczalnie chory. Czy ta wiedza wiele zmienia? Film Koszałki jest tak
przemyślnie skonstruowany, że nie pojawia się w nim nic, co można by uznać za
fałsz. Koszałka k o n c e n t r u j e s i ę n a f a k t a c h. Oglądamy preparaty formalinowe, sposób ich przygotowywania, lekcje i egzamin z anatomii prowadzone
przez profesora Ślusarczyka (a przy okazji lekcję etyki w podchodzeniu do ludzkiego ciała nawet po śmierci), poznajemy uregulowania prawne (które nie dość,
że ciekawe, to jeszcze mogą być nam przydatne), ‘ostatnie’ lekcje (takie mniemanie powstaje w naszych głowach) samego Nowaka dla początkujących aktorów, jego przygotowania do ślubu z młodszą od siebie, długoletnią partnerką,
spotkania ze starymi przyjaciółmi (które traktujemy jako spotkania pożegnalne:
ale to również ‘dzieje się’ — może się dziać — w naszych głowach, należy to do
retorycznie skonstruowanej ramy, a nie ‘deklarowanych’ faktów)… W tej opowieści jest zatem właściwie tylko jedno ‘s ł a b e ogniwo’ (ale czy rzeczywiście
można je nazwać słabym?). Co dzieje się, gdy fundamentalne założenie okazuje
się fałszywe i zdajemy sobie sprawę, że główny bohater wcale nie jest na progu
końca życia? Czy nie jest to informacja, która może wyostrzyć jedynie nasze
myślenie o samym fenomenie zbliżającej się śmierci, czy też tytułowym istnieniu? Czy fakt, że przestaje nas zajmować bliska śmierć popularnego i lubianego
aktora, sprawia, że wszelkie kwestie dotyczące tabu związanego ze śmiercią oraz
te związane z etyką ulegają atrofii? Chyba nie.81 To właśnie tu dokonuje się silne
przekierunkowanie. Wobec nadwątlenia odniesienia rzeczywistego (stary aktor
nie umiera), to my stajemy się referentem. O tyle też Nichols ma wiele racji,
mówiąc o zmianie zwrotu referencji.

W istocie do analogicznych wniosków dochodzi Norman Denzin, kiedy analizuje film Trinh
T. Minh–ha Surname Viet Given Name Nam (f1992). Pod tym względem film Trinh jest jeszcze
bardziej skonstruowany i odegrany niż film Koszałki (oczywiście nie mamy pełnej wiedzy na temat zakulisowej reżyserii tego ostatniego, pewnych rzeczy możemy się tylko domyślać). Gdy pod
koniec filmu Trinh dowiadujemy się, że w role kobiet wcieliły się aktorki, zadajemy sobie pytanie
nie tyle „czy ta reprezentacja jest wierna [lecz], zamiast tego pytamy, czy jest ona prawdopodobna,
czy daje się ją wykorzystać, czy oddziałuje (fruitful), czy pozwala nam spojrzeć na te rzeczy ina
czej i pomyśleć odmiennie (zob. Dillard 1982)? Udzielona odpowiedź brzmi: tak. W ten sposób
tekst performatywny spełnia swoją pedagogiczną rolę. Wywołuje interpretację świata ‘sam będąc
przedmiotem z tego świata przeznaczonym do interpretacji’.” (Denzin 2001, 31)
81
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Film Koszałki bada być może przede wszystkim n a s z stosunek do śmierci
i dylematów etycznych, które mogą się pojawiać.82 ‘Bada’ to znaczy przybliża,
przynajmniej czasowo, to co zazwyczaj staramy się od siebie odsuwać, umieścić
gdzie indziej, gdzieś dalej. Pozostaje bardzo szczególnym lustrem. Czy można
ten dokument nazwać przykładem antropologii przestrzeni bliskich? A może
nawet ‘przypadkiem autoetnografii’? (Denzin 2003; Okely 1992; Pomieciński
2009; Strathern 1987)
Kolejny film stawia pewne kwestie jeszcze mocniej, przede wszystkim dlatego, że narusza nasze tabu, wkracza w obszary, które nasza kultura silnie tabuizuje. To również, podobnie jak omawiane wcześniej, dokument performatywny
(i jak poprzedni ‘spoza etnografii’ — ?). Mam tu na myśli film Fake Orgasm
(f2010) Jo Sola. Ta opowieść zaczyna się na scenie (klub?, kabaret?), gdzie Lazlo
Pearlman, główny performer, zabawia publiczność. Jest to mężczyzna o wyrazistym spojrzeniu, nienagannie ubrany, w cylindrze, z ogoloną głową i hiszpańską
bródką. Wygląda nieco diabolicznie, lecz jednocześnie ciepło. Seans zaczyna się
od próby odpowiedzi na pytanie, jak można udawać orgazm. Występuje kilka
osób z publiczności. Potem przechodzimy do sedna programu: tj. striptizu w wykonaniu Pearlmana. To wydarzenie jest nastawione na zaintrygowanie widza
i rozciągnięte w czasie.83 Zakończenie zupełnie zaskakuje widzów — okazuje się
bowiem, że Pearlman ma drugorzędowe kobiece cechy płciowe. Zgromadzona
publiczność, którą możemy obserwować, reaguje szokiem, czasem nerwowym
śmiechem, wpada w swego rodzaju osłupienie.84 To niewątpliwie dotknięcie tabu.
Ale w rzeczy samej striptiz nie jest wcale istotą tego filmu, ani nawet ‘spektaklu’!
Na pytanie Krystyny Lubelskiej, skąd wypływa jego zainteresowanie śmiercią odpowiada:
„Główny powód stanowi chyba m ó j w ł a s n y neurotyczny l ę k p r z e d ś m i e r c i ą . Jestem hipochondrykiem, ciągle się boję, że coś mi dolega, że jestem poważnie chory. Moja mama, którą
sportretowałem w filmie Takiego pięknego syna urodziłam, zawsze mi mówiła, że źle żyję, nie
dbam o siebie, nie powinienem igrać z własnym zdrowiem, stąd się pewnie bierze mój strach.
Jeszcze z dzieciństwa. Moja mama też jest hipochondryczką, ciągle mówiła, że ma raka, a potem kolejnego i następnego. (…) Kruchość własnego losu jest dołująca dla każdego. Może więc
dlatego w naszej cywilizacji odepchnęliśmy ten problem, nie chcemy dostrzegać śmierci, wolimy
ją omijać. Zamykamy oczy na jej widok. Industrialne społeczeństwa opakowane reklamami,
zwariowane na punkcie dobrego wyglądu, ze śmierci uczyniły towar niechodliwy. (…) w m o i m
f i l m i e c h o d z i o p s y c h i c z n e r o z s t a w a n i e s i ę z ż y c i e m, a nie fizyczne odchodzenie.
Każdy myśli o własnym odejściu, ale im człowiek starszy, tym bardziej się nad tym zastanawia.”
(Lubelska 2006)
83
Przypominam, że o fenomenie striptizu pisali m.in. Roland Barthes (2000|1957) i Leszek
Kołakowski (1989|1966). Łatwiej tolerujemy to, co napisane, niż to, co pokazane.
84
Gdy oglądałem film, wiedziałem, jaki będzie finał performansu, nie potrafię więc powiedzieć,
jaka mogłaby być moja reakcja. Można twierdzić, że w tym przypadku wkraczamy na teren
nieantropologiczny, ale wówczas musielibyśmy podważyć zasadność m.in. niegdysiejszych
wysiłków Bronisława Malinowskiego (słynne Życie seksualne dzikich, 1980|1929) i całkiem
współczesnych Waldemara Kuligowskiego (Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna, 2004),
82
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Jeden z kolejnych elementów wieczoru (pokazu) wiąże się już z próbą pewnego
przepracowania i werbalizacji szoku, pomieszania emocjonalnego, a może nawet trwogi.85 Dookoła łóżka, na którym leży nagi Pearlman, spacerują włączeni
w performatywny spektakl widzowie. Performer zachęca ich do zadawania pytań
i formułowania komentarzy. Nie udziela wyczerpujących odpowiedzi. Bywa lekko ironiczny, odpowiada pytaniami na ich pytania. Publiczność odsłania kuluary
swojej fascynacji, która jest połączona czasem z elementem tremendum, nieraz
też z całkowitą nieumiejętnością poradzenia sobie z tym, co widzi. To jednak
nadal nie koniec filmu. Poznajemy dalej przyjaciółkę (?), partnerkę (?) Pearlmana, ale przede wszystkim słyszymy sporo na temat tego, czym dla niego jest
płeć, na temat wyznawanej przez niego ‘filozofii’ i motywów, które kierują nim
w tym, co robi i co chciałby robić w życiu. Mówi o potrzebie transformacji świata, ‘misji’ niesienia świadectwa i potwierdzania tego, że takie transgenderowe
doświadczenie nie wykracza poza ways of the world (por. Geertz 2005b, rozdz.
IV)… ale także nieco szczegółów na temat kłopotów ze znalezieniem sposobu
na życie. W jego wypowiedziach nie pojawiają się kwestie wiktymizacji, które
wyraźnie rysują się np. w opowieściach Zildy. Jean Lydall zastanawiała się, czy
wiedza, którą operuje jej bohaterka może być określana jako antropologiczna
— chodziło o stopień uruchamianej refleksji w odniesieniu do własnej kultury
i położenia (Lydall 2008). Jak sądzę, stopień autorefleksji i performatywne podejście do świata, zdecydowanie pozwalają zadać to samo pytanie również w odniesieniu do Pearlmana, i co więcej, być może odpowiedzieć na nie pozytywnie.86
Pomiędzy filmem Sjöberga a dwoma kolejnymi (Koszałki i Sola) istnieje sporo różnic. Sjöberg jest antropologiem i jako antropolog pojawia się ‘na scenie’.
Jego postać tworzy klamrę opowieści, dobitnie podkreśla, że to on autoryzuje
opowieść, którą oglądamy, nawet jeśli w ramach tej samej wypowiedzi pojawia
się też zapewnienie, że bohaterki mają pełną swobodę w kształtowaniu własnych
historii. Nie mamy do czynienia z podobnymi zabiegami w przypadku pozostałych dwóch filmów. W filmie Sola na początku jesteśmy ‘drugą widownią’,
w tym sensie, że patrzymy i na performera i na widownię, potem stajemy się
czasem bezpośrednim referentem wypowiedzi — Lazlo Pearlman zwraca się
jak również zakwestionować całą tematykę gender rozwijającą się współcześnie również w ramach
antropologii. Zob. np. Kulick i Willson 1995.
85
Przypomnę tu wyrafinowane rozważania Abigail Solomon–Godeau, która w swojej analizie
fotografii Margarethe Mather zauważyła, że dotknęła w niej sedna niepewności, niejasności co do
płciowej identyfikacji przedstawionej osoby (zob. Sikora 2004a, 88–113).
86
Można oczywiście zadać pytanie podstawowe: czy wiedza ta ujęta jest w ramy kategorii antropologicznych? Ale czy w rzeczy samej da się wytyczyć spójny obszar, po którym się poruszamy,
kiedy mówimy, że coś jest antropologią? Sądzę, że rozróżnienie na wiedzę kulturową i wiedzę
antropologiczną (Hastrup 2008, 70–73), gdy przybiera postać silną, jest trudne do utrzymania, co
więcej może zawsze budzić niejasne (niezależnie od ‘prawdziwych’ intencji antropologa/antropolożki) skojarzenia z kolonializmem.
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bezpośrednio do nas/kamery (adres pierwszoosobowy — por. Przylipiak 2000,
23). Podobnie jest w filmie Koszałki, choć jego obraz wydaje mi się najbliższy
pomysłom Nicholsa (The Referents R Us) i jednocześnie najciekawszy spośród
nich. Rozpłynięcie się ‘odniesienia rzeczywistego’ — śmiertelna choroba Nowaka jest fikcją: lubiany aktor nie umiera — zdecydowanie mocniej odsyła film do
nas samych. Lecz tym samym — jak pisałem — wcale nie ‘gubi’ on odniesienia
rzeczywistego. Dowiadujemy się sporo na temat możliwości wykorzystania ciała
po śmierci, rozwiązań prawnych itd. Zmusza do refleksji na temat stosunku do
śmierci w naszej kulturze (która nie jest przecież homogeniczna). Ale na skutek
zawieszenia referencyjnego ten film, tak przecież ciekawy wizualnie, staje się
b a r d z i e j o b i e k t e m d o m y ś l e n i a n i ż t y l k o d o p a t r z e n i a. W osobliwy sposób odnajduje się w przestrzeni czysto symbolicznej i jednocześnie namacalnie materialnej — film zdecydowanie nie jest voyerystyczny. Przed oskarżeniem o pornografię — dzięki dyskursywnej ramie — broni się też całkiem
dobrze obraz Jo Sola. Samoświadomość Perlmana pozwala mniemać, że to on
kontroluje to, co chce nam ujawnić, zarówno jeśli chodzi o detale własnego ciała, jak i o to, co jest związane, z jego myślami, wewnętrznymi przeżyciami i uczuciami. Wszystkie te filmowe narracje mogłyby być inspirujące dla współczesnej
antropologii, która brnie często albo w tradycyjną realistyczną deskrypcję albo
w dyskurs silnie steoretyzowany. Pismo bywa bezpieczniejszą drogą.
Moim celem nie było udowodnienie, że dwa ostatnio omawiane filmy są antropologiczne. Chciałem jedynie spróbować odpowiedzieć na pytanie — od razu
dodam, że odpowiedź ta nie wydaje mi się wyczerpująca — co w istocie dają
nam tego rodzaju filmy? Traktuję je też przynajmniej po części jako inspirację do myślenia o przyszłej antropologii. Nie sądzę bowiem, by musiała się ona
ograniczać jedynie do tradycyjnych tematów i ujęć, przedstawień w konwencji
referencyjno–realistycznej. O ile antropologia przestrzeni bliskich coraz mocniej zaznacza swoją obecność w głównym nurcie antropologii, o tyle też powinna
się ona próbować zmierzyć z problemami innymi niż wcześniejsze kino obserwacyjne.
Dodam jeszcze, że w dwóch ostatnich filmach brak mi — jakkolwiek bym
ich nie doceniał — trochę ‘etnograficznego mięsa’, wiedzy konkretu. Sytuacja
wydaje się trudna do jednoznacznego rozstrzygnięcia i wiedzie do alternatywy:
albo treść, albo forma. Zgadzam się z sygnalizowaną już sugestią Tadeusza Sobolewskiego (2005), że oczekiwanie na cudzą śmierć — sukces filmu jako pochodna czyjejś śmierci — jest sprawą niestosowną. Z drugiej strony, tego typu
zastrzeżenia nie pojawiają się np. w odniesieniu do filmu Meyknechta, A Ho
spice in Amsterdam. W tym przypadku w żadnym razie nie można powiedzieć,
że filmowiec czeka na śmierć bohaterów. On raczej towarzyszy im w trudnych
chwilach. David MacDougall opowiada o towarzyszeniu przez wiele tygodni negocjacjom i przygotowaniom do ślubu córki Loranga (Macfarlane v2007). Nie
wszystkie tematy są równie ‘łatwe’ do realizacji i mogą być robione takimi samyDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

242

W stronę nowego kina antropologicznego

mi środkami. Oczekiwanie na śmierć jest też osią fabularną filmu Abbasa Kiarostamiego rozgrywającego się w jednej z odległych irańskich wiosek (Uniesie nas
wiatr, f1999). Pomysł jest poniekąd podobny do tego z filmu Koszałki, choć inna
struktura dramatyczna. Ale w tym przypadku powstał też świetny film Abbas
Kiarostami — Lekcja kina (Famili f2002), w którym reżyser wprowadza widza
w arkana swojej pracy, a przede wszystkim opowiada o kulisach powstawania
wcześniejszego obrazu. Te filmy znakomicie się dopełniają (Sikora 2004b). Czy
nie to właśnie miał na myśli Jay Ruby, gdy przed laty sformułował fantazję–marzenie o nowym kinie antropologicznym? W tym, że ‘takie’ kino pozostaje utopią (jego słowa), być może pewien udział ma sam Ruby, gdy czasem jest więcej
niż surowym recenzentem filmowych dokonań antropologicznych.
Na zakończenie tych rozważań chciałbym zaproponować analizę trzech filmów. Pierwszy Roberta Gardnera Forest of Bliss jest być może jednym z tych
filmów antropologicznych, który wzbudził najwięcej kontrowersji wśród samych antropologów (tylko częściowo je tu rekonstruuję). Kolejne — Geralda
Igora Hauzenbergera Beyond the Forest. Life in a Dying Culture in Transylvania
(2007) i Jany Ševčíkovej Gyumri (2008) — nie zostały zrobione przez antropologów, ale powiem, że chciałbym, żeby to właśnie antropolodzy robili takie filmy.
Wszystkie one dotykają tematu śmierci, choć widzianej z zdecydowanie różnych
perspektyw.
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„Gardner myli ignorancję z mistycyzmem. Indie są mistyczne jedynie dla tych, którzy są nazbyt leniwi, by się czegoś na ich temat
dowiedzieć.”
Jay Ruby (1991)
„Film Roberta Gardnera jest wizualną ucztą, która w zgodzie
z prawdziwą hinduską tradycją, głośno domaga się pobudzenia
wszystkich zmysłów na raz. Niemal bez wstępu zostajemy zanurzeni w Benares, najbardziej świętym mieście hinduistycznych Indii,
które jest zarówno paradygmatem dla, jak i symbolem hinduskiej
cywilizacji.”
Radhika Chopra (1989)

Przytoczone w mottach cytaty dotyczą Forest of Bliss Roberta Gardnera (f1985),
jednego z, moim zdaniem, ciekawszych, a jednocześnie skrajnie różnie postrzeganych filmów antropologicznych.1 Brak słów, czy raczej — by ująć rzecz precyzyjniej — powszechnie zrozumiałego tekstu, poza jednym zdaniem z Upaniszad
w tłumaczeniu Williama B. Yatesa, lokuje film Gardnera w kategorii esejów filmowych. Na myśl przychodzą ciekawe filmowo–poetyckie medytacje nad naszą
Ziemią, cywilizacją i (nie tylko naszą) kulturą: Koyanisqatsi (f1982), Powaqqatsi
(f1988) czy Baraka (f1992). Forest of Bliss jest jednak filmem odmiennym.
W jednej z recenzji, na którą dość przypadkowo natrafiłem w Internecie,
można przeczytać:
Niestety reżyser sądził, że przedstawia esej. Dla mnie, gdy nie ma słów, to tak jakby chcieć zrozumieć esej napisany po niemiecku, kiedy się mówi i czyta tylko po
Por. np. kilka polemicznych tekstów (za i przeciw) zamieszczonych na łamach „Society for Visual
Anthropology Newsletter” 1988 i 1989 (później „Visual Anthropology Review”). To samo w gruncie rzeczy można powiedzieć o samym Gardnerze, postaci wymienianej wśród najważniejszych
twórców filmów antropologicznych, a jednocześnie budzącej najwięcej kontrowersji wśród antropologów–profesjonalistów. Jay Ruby w poświęconym mu rozdziale książki Picturing Culture
(2000, tekst pierwotnie opublikowany w roku 1991) wydaje się nie pisać o nim ani jednego
‘ciepłego słowa’. Wydany w 2007 roku zbiór tekstów The Cinema of Robert Gardner pod redakcją
Ilisy Barbash i Luciena Taylora zdecydowanie pozytywnie waloryzuje twórczość filmowca. Warto
dodać, że z biegiem lat jest coraz więcej tych pozytywnych i wzbogaconych odczytań.
1

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Forest of Bliss: portret miejsca, rzeczy i ludzie. Paradoksy eksperymentu

247

angielsku. Udało mi się uchwycić kilka ogólnych idei na temat obrzędów śmierci,
które widziałem lub w których uczestniczyłem, takich jak irlandzkie czuwanie
czy siedmiodniowa żałoba u Żydów (sitting shivah), lecz nie pojąłem większości
znaczeń i szczegółów na temat tego zestawu hinduskich praktyk kulturowych.
(Anonim [2008])

Przytaczam ją, ponieważ pojawia się w niej jedno z poważnych zastrzeżeń
(choć nieco inaczej sformułowane), które bywa wysuwane również w recenzjach
antropologów.2 Deklarowane w niej ‘niezrozumienie’ trafia w sedno… i omija
je jednocześnie. Film rzeczywiście przemawia innym językiem, choć metafora
odnosząca się do języka i jego związku z rozumieniem nie jest tu najbardziej
adekwatna. Z pewnością nieadekwatne jest też porównanie do języka niemieckiego.

W pułapce przekładu
Gardner, jak pewnie większość twórców filmów antropologicznych, staje przed
koniecznością ‘przełożenia’ jednej kultury na kategorie innej, sprostania wymogom zrozumienia, znalezienia reprezentacji dla innej kultury.3 Konfrontuje się
z koniecznością zrozumienia Innych. Nie realizuje jednak dosłownie postulatu
Bronisława Malinowskiego mówiącego, że ostatecznym celem, „którego etnograf nie powinien nigdy tracić z oczu (…) jest, mówiąc najkrócej, u c h w y c e n i e
t u b y l c z e g o p u n k t u w i d z e n i a, stosunku krajowca do życia, zrozumienie
jego poglądu na jego świat”, który również współcześnie wydaje się być ważnym
i — przynajmniej retorycznie — dominującym punktem odniesienia.4 Nie realizuje go… ale czy na pewno?
Jedna z uznanych reguł konstruowania antropologicznego rozumienia mówi,
że antropologia jest nauką interpretatywną, nastawioną na poszukiwanie zna-

Por. np. zdanie z bardzo polemicznej recenzji Jaya Ruby’ego: „Rzadko kiedy potrafię sobie
wyobrazić, co ludzie robią, a kiedy mi się to udaje, umyka mi znaczenie działania” (1989, 11).
Niektóre z ostrzejszych sformułowań zawartych w tym komentarzu nie zostały już powtórzone
w retrospektywnym tekście Ruby’ego na temat twórczości Gardnera, zamieszczonym w jego
Picturing Culture (2000).
3
Pisałem już o rodzących się zastrzeżeniach wobec pojęcia ‘kultura’, uznawanego za nazbyt scalające (por. Wprowadzenie…). Przynajmniej część antropologów dystansuje się również do korzystania z pojęcia przekładu odnośnie do pracy antropologa (por. np. Asad 1986; Crapanzano 1986,
50–51).
4
Malinowski 1981, 57. Por. też np. zarzuty stawiane Geertzowi przez Victora Crapanzano m.in.
właśnie za ‘zgubienie’ w tekście ‘tubylczego punktu widzenia’, zamazanie granicy pomiędzy rozumieniem krajowca i antropologa (1986, 70–75). Dziś pewnie częściej pojawia się odwołanie do
negocjacji znaczeń, niemniej i w nich punkt widzenia Innego jest przecież jak najbardziej ważny.
2
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czeń, które człowiek sam wytwarza i w których sieci jest zawieszony. Owych
znaczeń antropolog poszukuje, obserwując, ale przede wszystkim rozmawiając
z Innym (Geertz 2003a, 36; dziś to już klasyczna konstrukcja — por. np. cytowany powyżej esej Crapanzano 1986). To rozmowa, słowo, są najczęściej podstawą (re)konstruowania wspomnianych ‘sieci znaczeń’. I to przede wszystkim za
pomocą słów antropolog przekazuje kolegom i światu te znaczenia — możliwe
rozumienie świata. Słowo jest tym samym głównym przekaźnikiem sensów. Jak
zauważa Geertz, antropologia jest przede wszystkim w książkach.5
To, z czym się wiąże fundamentalne niezrozumienie autora wspomnianej recenzji, polega w gruncie rzeczy na tym, że ów założony ‘brak rozumienia’ ma
być, jak sądzę, warunkiem innego rozumienia. Myśli on w kategoriach translacji
i pojmuje mowę jako przekaźnik sensu, ale tym samym wpada w pułapkę poszukiwania tubylczego punktu widzenia uchwyconego i wyłożonego w naszych
kategoriach — poszukuje sposobu przełożenia go na ‘nasze’. Film Gardnera,
podobnie jak metafora według Paula Ricoeura, domaga się zaś zmiany sposobu
rozumienia: pierwotne niezrozumienie może być warunkiem zrozumienia na innym poziomie (Ricoeur 1989, 123–155, 246–271). Zawieszenie tego pierwszego
nie tylko je umożliwia, lecz także poniekąd jest warunkiem wstępnym dla jego
wypracowania.
Przy całej swej wizualności film ten nie sprowadza się do niej. Kwestionowana często wzrokowość (wizualizm, okulocentryzm, voyeryzm — por. Jay 1993)
zostaje tu przekroczona i wzięta w nawias. Pozbawiona słów naoczność apeluje
do różnych zmysłów, a dzieje się tak w znacznym stopniu… dzięki z m y s ł o w i
s ł u c h u . Film apeluje też do emocji.6 Gardner chciałby, żeby to, co pokazuje,
służyło nie tylko oglądaniu, ale także p o n i e k ą d umożliwiało widzowi współ
obecność. Przekroczenie przekładu, próba oparcia poznania nie na epistemologii odwołującej się do słów, lecz ufundowanej w obszarze zmysłów (czyli doświadczenia), to inny sposób rozumienia, który, jak mi się wydaje, Gardner stara
się forsować.7
Ákos Östör (antropologiczny konsultant i współautor) zauważa w rozmowie
z Gardnerem, że jego pierwotne myślenie dotyczące planowanego filmu wiązało
Geertz 2003a, 49. Przypominam też omawiane w rozdz. o wizualności poglądy Kirsten Hastrup
(1992) na ten temat.
6
Na wagę emocji w poznaniu wskazuje się coraz częściej. David Freedberg, odwołując się do
ustaleń Nelsona Goodmana, pisze o tym w odniesieniu do obrazów (Freedberg 2005, 436, 510–
511). Renato Rosaldo (i wspierająca go Ruth Behar) powołuje się na własne doświadczenia w rozumieniu śmierci w innej kulturze w kontekście osobistych traumatycznych doświadczeń. Por.
Rosaldo 1993, Introduction; Behar 1996, szczególnie. rozdz. I i VI.
7
Podobnie było w przywoływanym już filmie Passenger (f1998). W Ika’s Hands (f1988a) wykorzystuje często kadry ukazujące ręce, pracę rąk, ale tym samym nie tyle dokumentuje pewne (zdekontekstualizowane) czynności, ile raczej zmusza widza do zmiany sposobu myślenia na bardziej
‘zmysłowy’.
5
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się z rozważaniem na temat tego, jak sfilmować rytuały pośmiertne i kremację
zwłok. Filmowiec postanowił konstruować o b r a z v i a r z e c z y.8 Być może lepiej byłoby powiedzieć, że ‘wykorzystując’ rzeczy, zwierzęta, ludzi, miejsca —
stworzył szczególną interakcję tych bytów. Film zmontowany jest jedynie z fragmentów–obrazów. Są one często niepowiązane ze sobą syntagmatycznie w jasny
sposób i pozbawione organizującej je bezpośrednio celowości — znaczeń. To
dlatego ten film bywa tak niełatwy w odbiorze.9 Trudno też nazwać go dokumentem obserwacyjnym — jest na to zbyt skonstruowany — niemniej pewne jego
fragmenty mogłyby być określane tym mianem.
Pozorny chaos scen jest stale rytmizowany powtarzającymi się ujęciami ukazującymi obrzędy, które towarzyszą tak umieraniu, jak i różnym fazom rytuałów związanych z ostatnią posługą (to różne miejsca i rytuały). Film ma też narzucone ścisłe ramy — akcja zamyka się (metaforycznie) w ciągu jednego dnia
(między brzaskiem a zmierzchem), a miejsce ogranicza się przede wszystkim do
Manikarnika i najbliższych okolic.10 To w znacznym stopniu na widzu spoczywa
obowiązek, by z tych różnych paciorków–scen skonstruować pewną całość:
Miałem nadzieję — mówi Gardner — że widzowie nie będą tylko czekali aż im
się objawią tajemnice, lecz sami znajdą jakieś rozwiązania, sami udzielą sobie
odpowiedzi i w ten sposób sami wykonają antropologiczną pracę. Będą potrafili,
mówiąc słowami Cliffa Geertza, się weń wczuć. (…) Byłbym zadowolony, gdyby rejestrowali jedynie fakty: ognie, wagę, chłopców, latawce, kąpiele. Jestem
przekonany, że wówczas dzięki użyciu (…) wyobraźni, pojęliby ich znaczenie.11
(Gardner i Östör 2001, 78 i 83)

Gardner i Östör 2001, 45–46. Obszerna i detaliczna rozmowa współtwórców filmu odbyła się
dwa lata po realizacji filmu, lecz ukazała drukiem blisko piętnaście lat później.
9
Coraz więcej mówi się dziś o odbiorze (czytaniu, publiczności) filmów antropologicznych. Film
Gardnera pokazywałem studentom kilkakrotnie. Tylko w jednym przypadku wśród pierwszych
komentarzy (osoby studiującej antropologię w ramach studiów rozszerzonych) pojawiło się wyznanie (z całą stosowną autorefleksyjnością, że jest to sąd niepoprawny), dotyczące niemożności
zniesienia widoku, radykalizujące dystans kulturowy wyznanie obrzydzenia i niechęci do Indii.
Głosy związane z niezrozumiałością i rozwlekłością filmu pojawiały się nieco częściej.
10
Ghaty Manikarnika należą do najsłynniejszych miejsc kremacji (ghaty — schody) w Waranasi
(Benares), które uznawane jest za najbardziej święte miasto hinduizmu, gdzie pobożni Hindusi
pielgrzymują, by dokonać swojego żywota. Bywa, że przybywają tam, gdy wypełnią już powinności
związane z życiem ziemskim. Czasem to oczekiwanie trwa latami. Faktycznie zdjęcia do filmu
trwały miesiąc i częściowo (np. uprawa nagietków) miały miejsce poza najbliższym otoczeniem
Manikarnika.
11
W rzeczy samej w przywołanych słowach Geertz sięga do Ludwika Wittgensteina, a samo wyrażenie nie ma psychologicznych konotacji ‘dawnej’ hermeneutyki.
8
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Niepewność znaczeń
Pierwszy akapit przytoczonej wcześniej anonimowej recenzji paradoksalnie
wskazuje jednak, że deklarowane niezrozumienie wcale nie jest aż tak głębokie:
Film wydał mi się na początku nieco hipnotyczny i wywołujący senność, lecz
w miarę oglądania s t o p n i o w o z a c z ą ł e m u k ł a d a ć s o b i e w s z y s t k o
w n a r r a c y j n ą c a ł o ś ć, w to co jak sądziłem się wydarzyło, konstruując opowieść z pojawiających się dźwięków i obrazów. Krowy przeżuwające girlandy
z nagietków, płonące ciała, polewanie wodą popiołów, walczące psy, transport
drewna na stosy, łatwo wpadający w gniew zarządca pogrzebowy targujący się
o zapłatę za usługę. (Anonim [2008])

Wydaje się więc, że autorowi udaje się ‘poskładać’ obrazy, ‘pozlepiać’ je
w pewną spójną całość.
To, co przede wszystkim niepokoi autora, to niejasność dotycząca tego, jak
inni zrozumieli ten film: „Jestem przekonany, że nikt nie wyszedł z filmu, rozumiejąc go tak samo jak ja, niemniej filmowcowi udało się przekazać mi plastyczne obrazy (vivid images), które pozwoliły mi na wymyślenie własnej historii.” (Anonim [2008]) Niepewność i obawa wypływają zatem przede wszystkim
z braku komfortu, który mógłby pojawić się wraz ze ‘stabilizującą’ znaczenia
mową. Dokument (podobnie jak nauka), wedle dość powszechnego mniemania, powinien prowadzić do sedna sprawy, zapewniać raczej zbieżność myślenia,
dostarczać tropów, które ułatwią widzowi takie właśnie postępowanie. „Nikt nie
wyszedł z filmu rozumiejąc go tak samo jak ja…” Lęk jest przede wszystkim
pochodną potencjalnego braku wspólnoty rozumienia. Film Gardnera pokazuje
również (czy raczej pozwala zrozumieć), jak bardzo język ‘oswaja’ i udomawia
świat. W tym sensie obraz ten jest również eksperymentem z percepcją widza.
Ten świadomy zamysł Gardner realizuje od samego początku.

Niepokojące obrazy
Oto kilka pierwszych ujęć w filmie. Po piaszczystym nabrzeżu biegnie ‘rozglądający się bacznie’ pies (zmysłowe skrzypienie piasku podkreśla namacalność jego
obecności). Ledwie widoczne w ciemności i mgle zarys łodzi i sylwetki wiosłujących — obrazowi towarzyszy rytmiczny odgłos skrzypienia wioseł. Źródło dźwięku, nawet jeśli czasem nie od pierwszej chwili, jest dla widza jasne. Siedzący na
piasku drapieżny ptak. Chłopiec puszczający latawiec. Wschodzące słońce (czy
chłopiec wciąga latawcem słońce?!). Ponownie łódź. Cztery krążące wokół siebie na sztywnych łapach psy — starcie — po chwili słychać przejmujący skowyt.
Ujęcie jest utrzymane na tyle długo, by widz miał nieodparte wrażenie, że walka
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ta, przynajmniej dla jednego z nich, kończy się żałośnie. Po cięciu (wciąż jednak
słyszymy cichnące odgłosy walki) pojawia się napis: „Everything in this world is
eater or eaten, the seed is food and fire is eater.” I jest to jedyne angielskie zdanie
w filmie. Znaczący wydaje się sam fakt, że jako pierwsze pojawia się tu nazwisko
Yatesa — tłumacza Upaniszad. Może to sugerować — takie było zamierzenie
Gardnera — że mamy do czynienia właśnie z zachodnią percepcją hinduskiej
rzeczywistości, a zatem również pewnym tłumaczeniem.12
Walka psów13 oraz kilkakrotnie pojawiające się obrazy trupów unoszących
się w wodach Gangesu (to zazwyczaj krótkie ujęcia) sprawiły, że filmowiec bywał oskarżany o epatowanie scenami drastycznymi i makabrą.14 W rozmowie
z Östörem Gardner podkreśla przede wszystkim chęć uniknięcia estetyzacji,
przy okazji dystansuje się także wobec cinéma vérité (Gardner i Östör 2001, 46).
Gardner nie konstruuje w filmie koherentnej opowieści o innej kulturze, czy
też o jakimś zjawisku kulturowym. Znaczenia i nastrój buduje z poszczególnych
obrazów, ujęć i scen, a ich sens nie zawsze jest od razu oczywisty. Podobnie jest
w przypadku tworzonej za pomocą najprostszych narzędzi — niespiesznie, ale
też z wielką wprawą — drabiny, ‘przekształcającej się’ w mary, na których nosi
się zwłoki. W filmie kilkakrotnie pojawia się kondukt ze zwłokami niesionymi na
podobnych marach. Gardner powiada, że często — jak i tym razem — podążał
za przypadkiem, pozwalał, by to on rozwijał się w znaczące całostki. Zauważa,
że choć nie potrafi tego fenomenu zracjonalizować i tym samym zoperacjonalizować, to można tu mówić o szóstym zmyśle, czy też o wyjątkowej intuicji, która
pozwoliła mu znaleźć w tym mieście „kultywowanego” chaosu stosowne osoby
i wydarzenia (Barbash 2007, 100).

Symfonia miejska
Film15 nie ma też jasno określonego bohatera. Pojawiają się w nim trzy wiodące
postaci: uzdrowiciel, kapłan i zarządca Manikarnika. Gardner przypatruje się
W przywoływanej już rozmowie Gardner przyznaje się do tego, że jeśli chodzi o postrzeganie
tamtejszej rzeczywistości jego punkt widzenia obciążony jest do pewnego stopnia perspektywą
kultury Zachodu. Mówi o swoich pierwszych skojarzeniach, które pojawiły się w czasie wcześniejszych wizyt w Benares, jak też o konotacjach–odniesieniach do mitologii greckiej, które uzmysłowił sobie w trakcie pracy nad filmem: łódź Charona, Cerber, Styks. Por. Gardner i Östör 2001, 17.
13
W rzeczy samej w rozmowie Östör twierdzi, że ostatecznie psy zostały rozdzielone (Gardner
i Östör 2001, 22). To stwierdzenie jeszcze bardziej podkreśla fakt, że Gardner w znacznym stopniu
konstruuje swój film jak metaforę wizualną, czy raczej m e t a f o r ę a u d i o w i z u a l n ą — sfera
dźwięku jest bardzo świadomie wykorzystywana do kreowania znaczenia.
14
Por. np. Ruby 1989, 9–11, jak również dyskutujący z argumentami Ruby’ego tekst Petera
Loizosa 2001.
15
Film ten bywa nazywany „symfonią miejską”. Por. np. MacDougall 2007, 157.
12
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im w różnych sytuacjach, które nie tworzą jednoznacznych ciągów fabularnych.
W rozmowie Gardner i Östör zastanawiają się nad kwestią wyboru bohaterów
i nie dochodzą do jasnych konkluzywnych wniosków na temat praw, jakie tym
rządzą; podkreślają też wagę przypadku w tak konstruowanym filmie.
Swego rodzaju bohaterem związanym z charakterem miejsca i ludźmi jest
oczywiście również sam rytuał. Można też uznać, że Gardner pokazuje życie
codzienne, ale tylko przy tym założeniu, że jest ono całkowicie przesiąknięte
rytuałem (może zatem słuszniejsze byłoby stwierdzenie, że to rozróżnienie jest
tu poniekąd bezprzedmiotowe).
Prawdziwym bohaterem filmu, jak sądzę, jest jednak m i e j s c e, Manikarnika.16 To przede wszystkim portret miejsca, w którym spotykają się i ciągle interferują cztery żywioły: woda — ogień — ziemia (ghaty, miasto) — powietrze
(‘zaludniane’ przez latawce i ptaki), a pośrednikiem między nimi jest człowiek.17
Gardner filmuje różne miejsca, ale dokładnej topografii najbliższych okolic nie
poznajemy.

Świętość — zmysłowość — cielesność
Wszechobecne i niezbędne nagietki zrywane są na polach, następnie transportowane i łączone w girlandy, którymi przystraja się zwłoki. Kwiatkami bawi się
również przyozdobiony nimi mały piesek: jasne jest, że świętość ma tu zupełnie inny i mniej separacyjny charakter; odnaleziony na ulicy sznur nagietków
konsumuje także krowa.18 Powtarzają się obrazy pływających po Gangesie łodzi
i barek, wielkich kłód drewna (na stosy) noszonych i ważonych, wożonych na
barkach. Ciągle też powracają obrazy wody: kąpiel w rzece, woda wlewana do
Takie ujęcie bohatera neutralizuje oczywiście (przynajmniej częściowo) zarzut stawiany filmowi, czy też samemu autorowi, właśnie o niekonstruowanie wiedzy/filmu w oparciu o rozmowy
z miejscowymi ludźmi (zob. np. Ruby 2000). Zarzut ten powtórzył również profesor Jayasinhji
Jhala, autor ciekawego skądinąd, choć diametralnie odmiennego filmu o podobnej tematyce,
pochodzącego z tego samego miejsca: Last Rites of Honorable Mr. Rai (f2007; film prezentowany
był na Aster Film Festival, Sibiu 2009, tam też krótko rozmawiałem z profesorem Jhalą, m.in. na
temat filmu Gardnera). Fotografowanie stosów bywa źle widziane. Warto dodać, że film Jhaly
został zrobiony na prośbę rodziny (i miał być w pierwszym rzędzie przedstawiony nieobecnemu
w trakcie obrzędu ważnemu członkowi rodziny). W filmie Gardnera widziany z bliska płonący stos
z ciałem pojawia się właściwie tylko w jednym krótkim ujęciu.
17
To nieco upraszczające stwierdzenie, ponieważ film pokazuje (daje odczuć?), że zwierzęta mają
dokładnie ten sam status co ludzie — podążają za sobie tylko znanymi celami. Owe światy (jeśli
są rozdzielne?) k o e g z y s t u j ą n i e h i e r a r c h i c z n i e.
18
Jest to jedyne ujęcie, w przypadku którego Gardner przyznaje się do inscenizacji. Choć wielokrotnie widział podobne sceny, nigdy nie udało mu się ich sfilmować au naturel (Gardner i Östör
2001, 70).
16
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ust umierającej kobiety, oczyszczanie nią miejsca, w którym składa się i owija
w całun zwłoki; skrapianie i namaszczania miejsc świętych i kapliczek; dzban
z wodą rozbijany w dogasającym stosie…
Tym obrazom oczyszczania, sprzątania, zamiatania, towarzyszą powtarzające
się obrazy kojarzone (przez nas) z brudem: brudne ulice, defekujący piesek, ślepiec (za którym podąża Gardner) wdeptujący przypadkiem w krowie odchody,
wrzucanie zwłok do Gangesu, nagie, białe, spuchnięte płynące w wodzie zwłoki,
zdechłe zwierzęta ciągnięte w stronę rzeki, prawie migawkowe zdjęcie defekującego (?) mężczyzny w odległej części ghatów… Te przeplatające się i powracające obrazy współistnienia czystości i brudu zmuszają do zmiany myślenia
na temat tego, czym może być czystość. Teoretyczne wywody Mircei Eliadego
(1966, rozdz. V) na temat ambiwalentnego symbolizmu wody oraz rozważania
Mary Douglas (2007) dotyczące czystości i zmazy nabierają tu pełni ontologicznej mocy. Nawet gdy nie wiemy, że stężenie bakterii gnilnych w Gangesie wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy, nasze odczucie i rozumienie czystości
m u s i u l e c p r z e w a r t o ś c i o w a n i u (chyba że właśnie odrzucimy to przesłanie filmu). Zamiatanie, polewanie wodą ma rytualny wymiar i w żadnym razie
nie sprowadza się do utrzymywania czystości, rozumianej tak jak najczęściej
pojmują ją przedstawiciele zachodniego społeczeństwa.
Uzdrowicielowi (Mithai Lal) towarzyszymy w trakcie porannej rytualnej
kąpieli w Gangesie. W drodze powrotnej namaszcza on wodą i przyozdabia
nagietkami wiele małych kapliczek hinduskich bóstw (Śiwa) i symboli lingam.
Asystujemy mu także w czasie obrzędu uzdrawiania. Cielesność i zmysłowość
Gardner wydobywa na różne sposoby. Podąża za Lalem, gdy ów stary człowiek
kuśtyka, schodząc, a następnie wspinając się z trudem po schodach. Te przedłużające się ujęcia połączone z odgłosami sapania i zmęczenia (wraz z powtarzanym słówkiem: Baba, Ojcze) uzmysławiają fizyczny trud pokonywania schodów i współtworzą jednocześnie — jak zauważa Gardner — p o r t r e t osoby.
Na nabrzeżu i w wodzie Lal niemal tańczy. Starcze ciało w zetknięciu z wodą,
oddane codziennemu rytuałowi, ożywa (w czasie kąpieli starzec stale powtarza
słowo Ma, Matko). Fizyczna radość ujawnia się również w osobliwym, cielesno–
zmysłowym śmiechu, który, choć może być nieprzyjemny dla ucha, manifestuje
f i z y c z n ą jedność osoby. Lal, którego zapewne należy uznać za najważniejszą
postać, wydaje się doprawdy niezwykły właśnie z uwagi na skojarzenia z opisanym przez Michała Bachtina światem Rablaisowskim (1975). Jest jednością
intelektualno–zmysłowo–cielesną. Zarządca Manikarnika zbyt mocno jawi się
jako postać, która może być waloryzowana przez widza negatywnie, kapłan zaś
pozostaje nieco ‘bezbarwny’ w swojej świętości. To Lal reprezentuje wkroczenie
w inny, pozaetyczny wymiar. Ten film pozwala zobaczyć (!?) sacrum w wymiarze
pozbawionym estetycznej wzniosłości.
Filmowiec koncentruje się na cielesności zachowań i przypatruje się zmysłowemu, choć pozbawionemu konotacji erotycznej, namaszczaniu figurek i symDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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boli–kapliczek lingam.19 Przypadkowe beknięcia w trakcie odprawiania rytuału
— to także mocna obecność ciała i fizjologii. Gardner nie egzotyzuje, raczej rozmyślnie znaczy cielesność. Daje nam możliwość, namiastkę doświadczenia. Obcujemy z człowiekiem, który całą swą cielesnością jest pogrążony w rytuale, a nie
tylko z bezcielesnym znaczeniem. W rozmowie z Östörem Gardner mówi, że
nie miał oporów przed pokazaniem takich incydentalnych wydarzeń. To właśnie
nasz zachodni punkt widzenia każe nam postrzegać je jako potencjalnie dewaluujące godność rytuału. Dzięki temu Gardnerowi udało się stworzyć osobliwe
odczucie związku rytuału z codziennością. Materialność nie jest odseparowana
od tego, co zwyczajowo my, w kulturze europejskiej (i amerykańskiej) uznajemy za duchowe. Silna separacja sfery sacrum i profanum przyjmowana niegdyś
jako uniwersalna wydaje się często pochodną chrześcijańskiego doświadczenia
religii. Östör (który jest antropologiem i specjalistą od Indii) w odniesieniu do
Lala mówi nawet o wynajdywaniu rytuału w trakcie działania: „He is inventing
the ritual as he goes (…). Kiedy wykonuje drobny taniec, kiedy przelewa wodę,
to łączy to, co osobiste, z konwencjonalnym rytuałem.” (Östör i Gardner 2001,
35, oraz 38–40)

Środki do celu
Gardner miast budować kontekst dla rozumienia, w szczególny sposób, przynajmniej na początku, dekontekstualizuje przedstawianą rzeczywistość. Pozbawia ją potencjalnej płaszczyzny standardowego — w naszej kulturze — sposobu
poszukiwania (wspólnoty) rozumienia. A pierwszym krokiem na tej drodze jest
rezygnacja ze zrozumiałej — w naszym kręgu kulturowym — mowy. Sporadyczne dialogi, monologi, modlitwy, zawołania pozostawia bez tłumaczenia, ale też
jednoznacznie twierdzi, że literalne przetłumaczenie tych krótkich dialogów,
pozdrowień i modlitw niczego istotnego nie objawiłoby widzowi, dałoby tylko
p o z ó r r o z u m i e n i a (Östör i Gardner 2001, 40), a w rezultacie, jak już to się
starałem ukazać, wręcz utrudniałoby inny sposób rozumienia.
Gardner odżegnuje się (w tym filmie) od manipulacji. Jedynie jedna scena, niemal na samym końcu filmu, wykorzystuje zwolnione zdjęcia.20 Filmowiec
przyznaje się natomiast do pewnych manipulacji w warstwie dźwięku. Przede
wszystkim w niektórych przypadkach jest on zdecydowanie wzmocniony (i to
Doprawdy trudno oddać słowem ten cielesno–zmysłowy sposób dotykania figuralnych i symbolicznych ‘obiektów’ kojarzonych na Zachodzie z seksualnością, a które tu, jak się wydaje, nie niosą
żadnych (w europejskim rozumieniu) erotycznych konotacji.
20
To dziewczynki grające w klasy. Przynajmniej w kulturze europejskiej ma ona pewne konotacje
wędrówki w zaświaty (Piekło — Niebo). Odnośnie znaczenia gry por. Olędzki 1987, 142–149.
19
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nie tylko wówczas, gdy Gardner korzysta z teleobiektywów). W pewnych scenach, w których chodziło mu o wydobycie określonych dźwięków z szumu ulicy,
ścieżka dźwiękowa była też rekonstruowana w postprodukcji. Niemniej dźwięk
zawsze pozostaje synchroniczny z obrazem. Często to on buduje naszą percepcję ukazywanych sytuacji, pozwala nam ‘lepiej je zobaczyć’ (czyli też w pewien
sposób pojąć i zrozumieć).21 Tak jest w przypadku (powtarzającego się w filmie)
skrzypienia wioseł w połączeniu z obrazami (różnych) łodzi czy w scenie walki psów, której grozę buduje przede wszystkim dźwięk. Tak dzieje się również
ze wzmocnionym odgłosem, gdy Lal podczas modłów uderza głową w kamienny stopień (Östör i Gardner 2001, 29–31, 68). W ten sposób Gardner tworzy
bezpośredniość ukazywanej rzeczywistości. Jak sądzę tę ‘dotykalność’ i materialność świata stara się on wykreować poprzez wykorzystanie dwóch skrajnie
różnych chwytów: redukcję znaczenia mowy (sensy dyskursywne i utrwalone)22
i jednocześnie podkreślenie zmysłowości dzięki ‘wydobyciu’ sfery audialnej oraz
przez odwołanie się do metafor. Metafora — jak twierdzi Ricoeur, mimo że
jego rozważania odnoszą się do niej jako do zjawiska językowego — nie wiąże się z myśleniem pojęciowym (Ricoeur 1989, 139), ‘opiera się’ tym samym
(w znacznym stopniu) myśleniu dyskursywnemu. Ricoeur uznaje, że metafora
może wieść do innowacji semantycznej, może też mieć walory poznawcze. Jest
ona napięciem między dwoma terminami, rodzajem zagadki, która domaga się
rozwiązania (Ricoeur 1989, 130–133), a jej zrozumienie dostarcza nam nowych
znaczeń i sensów, których nie da się zredukować do tych istniejących wcześniej.
(…) mówić o własnościach r z e c z y (lub przedmiotów), które n i e z o s t a ł y
j e s z c z e o z n a c z o n e, to przyznać, że nowe wyłaniające się znaczenie nie jest
zaczerpnięte znikąd, a przynajmniej nie pochodzi z języka (własności […] to coś,
co zawarte jest w rzeczach, a nie w słowach). Powiedzieć zaś, że nowa metafora
nie jest znikąd zaczerpnięta, to uznać ją za to, czym jest, to znaczy za t w ó r c z y
r o z b ł y s k j ę z y k a, z a w y n a l a z e k s e m a n t y c z n y, k t ó r y n i e n a l e ż y
d o j ę z y k a jako czegoś już ustalonego ani z racji tego, co oznacza, ani z racji
tego, co konotuje. (Ricoeur 1989, 259; pierwsze wyróżnienie Ricoeura, kolejne
moje)

Język polski także do pewnego stopnia zachował znaczenie widzenia jako rozumienia i pojmowania, doskonale widoczne w dwuznacznym angielskim: I see, czy francuskim: je vois.
22
Gdy Gardner zastanawiał się, jak skonstruować film, myślał o wprowadzeniu postaci poety–
objaśniacza, który miałby oprowadzać widza po tym innym świecie (czy to aluzja do Wergiliusza
u Dantego?). Poeta byłby jednak rodzajem p o ś r e d n i k a , chyba więc dobrze, że filmowiec
zrezygnował z tego pomysłu. Por. Östör i Gardner 2001, 24.
21
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Spojrzenie ponad zachodnią perspektywę?
Gardner przyznaje, że musiał się uporać z chaosem miasta (Östör i Gardner
2001, 46). Udało mu się to zrobić dzięki odnalezieniu porządku w „chaosie zrekonstruowanym”. To dzieło otwarte — widz może współkreować ten świat, dopełniać niedomknięte, niepewne i ambiwalentne znaczenia. Takie poszukiwanie
(znaczeń) nie jest jednak obowiązkiem. Nie tu dostrzega Gardner siłę filmu (nie
tylko zresztą swojego). Można chyba twierdzić, że film daje namiastkę owej wiedzy bezpośredniej, o której pisał Bertrand Russell, stojącej w opozycji do wiedzy
uzyskanej z opisów. „Chociaż nasze rozumienie jest zawsze zabarwione przez
kontekst (bezpośrednie ‘obramienie’ tego, co widzimy i co już znamy) i chociaż widzenie obrazu fotograficznego różni się od widzenia jego odniesienia,
film dostarcza nam pewnych cech poznania, których nie daje nam opis słowny.”
(MacDougall 1998, 77) Utrwalone znaczenia można znaleźć bez trudu w wielu
książkach — powiada Gardner.
W trakcie rozmowy Gardner i Östör na wiele sposobów podkreślali wagę
obrazu a także to, że niekiedy jest on kontradyktyczny wobec słowa. Jeśli nasze
widzenie jest intencjonalne, jeśli to znaczenie kieruje tym, co widzimy, jeśli zatem poruszamy się po przetartych szlakach (przez nas i przez innych) ustalonych
już znaczeń, to tu spotykamy się z niespodzianką, do której możemy podejść
w różny sposób. Wycofać się na skutek lęku przed niepewnością lub z powodu zbytniego przyzwyczajenia do procedur utartych już i weryfikowalnych, bądź
też zdać się na pewne ryzyko, zawierzyć niepewności i autorom omawianego
dzieła…
Znaczenia pozwalają nam kategoryzować przedmioty — twierdzi David MacDougall. — Znaczenia przepełniają obraz osoby wszystkim tym, co o niej wiemy. Sprawia to, że wydają się nam znajome, powołują je do życia za każdym razem, kiedy je widzimy. Z n a c z e n i a, j e ś l i n a r z u c i m y j e p r z e d m i o t o m,
m o g ą n a s t a k ż e z a ś l e p i ć, g d y ż p o w o d u j ą, ż e w i d z i m y t y l k o t o,
c z e g o o c z e k u j e m y, c z y t e ż o d w r a c a j ą n a s z ą u w a g ę t a k b a r d z o,
ż e n i e j e s t e ś m y w s t a n i e n i c z o b a c z y ć. (MacDougall 2006, 1)

To dość szczególne, że przywoływany już na początku tekstu Jay Ruby (nie
on jeden przecież) był tak krytycznym widzem filmu Gardnera i Östöra. Jest on
wszak autorem przytaczanych wcześniej słów (‘fantazji–marzenia’), od których
zaczyna i kończy swoją książkę, a które powinny stanowić zachętę do eksperymentowania: „kino antropologiczne i s t n i e j e (…)”. Musimy postrzegać świat
z tak wielu perspektyw, jak to jest tylko możliwe — dopowiada w innym miejscu
(Ruby 2000, 1, 279 i 149). To osobliwe, ponieważ przywołuje on również słowa
Talala Asada, który nawiązywał do Waltera Benjamina i uważał, że sztuka przekładu kulturowego nie powinna iść za literą, lecz pozostawać w zgodzie z in
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tentio (tym razem nie dzieła, lecz ‘kultury’) i tym samym powinna uwzględniać,
i być otwarta na potencjalnie odmienne formy przedstawienia i reprezentacji
(Ruby 2000, 1, 246).
Zdecydowanie pozytywne recenzje Radhiki Chopry (1989, por. jedno z mott)
i Suryanandini Sinhy (2009) świadczą najlepiej o tym, że przedsięwzięcie Gardnera było tak nowatorskie, jak i przekraczające granice kulturowe. A zarysowane kontrowersje wokół opinii Ruby’ego powinny nas uczulić, że między zamierzenie a realizację (również krytyka, antropologa), zgodnie ze słowami poety,
może paść cień. Wobec spodziewanego oporu środowiska Gardner skromnie
utrzymywał, że nie zrobił filmu antropologicznego, że tylko p o s t a n o w i ł p o w r ó c i ć d o r z e c z y, b y p r z e z n i e p o k a z a ć p e w i e n ś w i a t: „Byłbym
zadowolony gdyby [widzowie] rejestrowali jedynie fakty: ognie, wagę, chłopców,
latawce, kąpiele. Jestem przekonany, że wówczas dzięki użyciu (…) wyobraźni,
pojęliby ich znaczenie.” (Gardner i Östör 2001, 78 i 83)
Warto upomnieć się również o takie rozumienie mimesis, które nie przeciwstawia go poezji i wiąże się nie tyle z podwajaniem rzeczywistości, ile z jej
tworzeniem, jest ono — jak pisze Ricoeur — greckim słowem na odsłonięcie
świata.23

Dokonałem tu pewnego uproszczenia: „mimêsis jest to greckie słowo na to, co nazwaliśmy
referencją nieostensywną dzieła literackiego, albo też grecką nazwą odsłonięcia świata” — w oryginalnym tekście zdanie Ricoeur ma charakter pytania — czy tak właśnie jest (Ricoeur 1989, 269).
23
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„Aby dotrzeć do jakiegoś czasu, należy najpierw zacząć dostrzegać
i poważnie traktować zmarłych.”
Karl Schlögel
„Człowiek w depresji nie mówi o niczym, nie ma niczego, o czym
mógłby mówić; przyklejony do Rzeczy (Res) pozostaje bez obiektu.
Ta totalna i niepodatna na znaczenie Rzecz, jest czymś bez znaczenia, to Nic, jego Nic, Śmierć.”
Julia Kristeva

Beyond the Forest. Life in a Dying Culture in Transylvania Geralda Igora Hauzenbergera (f2007) jest filmem wymagającym. Przede wszystkim dlatego, że każe
nam skonfrontować ze sobą prawdy niełatwe do pogodzenia, zmusza nas do
zmierzenia się z osobliwościami obcej wiary, z poglądami, które najczęściej
skłonni jesteśmy potępiać. Niezwykłość filmu wiąże się zaś z tym, że konstruującemu ów ‘trudny wizerunek’ autorowi udaje się stworzyć szczególną przestrzeń pozwalającą na rozumienie owych odmiennych poglądów, a może nawet wyrozumiałości dla nich, na pewno zaś zonę, w której mogą one spokojnie
wybrzmieć.1 Przy całej odrębności perspektywy autora, co zaznacza on w kilku
momentach, nie jest to obraz dystansujący. Wizerunek ów zachowuje antropologiczną neutralność (nie jest to zapewne najszczęśliwsze słowo w tym kontekście) wobec człowieka o zupełnie różnych poglądach, tym samym, człowieka zupełnie innego — szczególnie, że zwykliśmy najczęściej sądzić, że powinien być
on podobny do nas.
Ten obraz warto czytać w odniesieniu do słów Karla Schlögla, które — choć
oryginalnie nawiązywały do nieco innego kontekstu — wydają się tu ważne:
„Ponowne przyswojenie sobie historii, która tymczasem stała się obca i niebudząca zaufania, jest nieuniknione.” Zaś w zdaniach bezpośrednio poprzedzających powyższą sentencję pisał: „Historia wielu obszarów Europy Środkowo–
Wschodniej jest dzisiaj podwójna, potrójna, a nawet wielokrotna. Sporo miejsc

Choć nie chodzi tu dokładnie o to, co sugerował Crawford (2004) odnośnie do Celso i Cory
Gary’ego Kildei, to również w tym przypadku bardzo ważną kwestią pozostaje czas. Niestety, nie
udało mi się zobaczyć kolejnej wersji filmu, którą Hausenberger zrobił ponad dwa lata po pierwszej (jest ona dłuższa o kwadrans).
1
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we wschodniej Europie ma wiele przeszłości.” (Schlögel 2004, 94) Ten właśnie
wątek pluralistycznej historii podejmuje Hauzenberger, koncentrując uwagę na
jednej z owych innych, peryferyjnych dziś przeszłości (i teraźniejszości). Podtytuł filmu brzmi: Życie w umierającej kulturze Transylwanii. Jeśli ten film, jak nadmieniłem, jest trudny, to także dlatego, że owa metaforyczna czasoprzestrzeń
(również pisania) wciąż pozostaje w znacznym stopniu przedmiotem ideologii i polityki.2 Być może właśnie dlatego powinno znaleźć się tu miejsce także
dla antropologii, która dziś, według słów Jamesa Clifforda, często plasuje się
w aktywnej przestrzeni sporu pomiędzy silnymi systemami znaczeń. „Etnografia jest wschodzącym fenomenem interdyscyplinarnym. Jej autorytet i retoryka
rozprzestrzeniają się na wiele obszarów i dziedzin, gdzie ‘kultura’ stała się na
nowo problematycznym przedmiotem opisu i krytyki.” (Clifford 1986a, 3) Tak
rozumiana antropologia bywa głosem z granicy. Także granicy sensu. Nie zawsze
jednak, tak jak i w tym przypadku, musi być to w rzeczy samej głos antropologa.3
Antropolog jest tu raczej figurą do pewnego stopnia umowną, postacią, która
potrafi pokonać barierę stereotypów. Jest głosem z granicy, na której dochodzi
do spotkania z Innym. Jest to też pewną formą antropologii przestrzeni bliskich
(choć metaforycznie dalekich).
Jeśli nie waham się twierdzić, że film Hauzenbergera można nazwać dokumentem antropologicznym (czy też filmem zrealizowanym z antropologiczną
wrażliwością), to dlatego, że udaje mu się wykreować płaszczyznę, w której
pewne głosy mogą wybrzmieć, a tym samym płaszczyznę umożliwiającą wyjście poza sądy stereotypowe, uwikłanie w uproszczone klasyfikacje. Od kiedy
sama kultura stała się fenomenem interdyscyplinarnym (studia kulturowe),
tracąc tym samym centralne i definiujące antropologię znaczenie (antropologia kulturowa), jednym z wyróżników antropologii (antropologiczności?)
jest właśnie próba stworzenia miejsca do prezentacji odmiennych postaw
i wartości.

Przestrzeń dyskursywnie trudna
Hauzenberger od razu wprowadza nas w przestrzeń dyskursywnie trudną. Po
kilku ujęciach tradycyjnej wsi — dźwięk dzwonów, wieża kościelna, błotnista

Owa polityczność zaważyła zapewne na tym, jak film został przyjęty na festiwalu filmowym
w Sibiu, gdzie podzielił jury i był to rozdźwięk dotyczący raczej ideologicznego niż artystycznego
odbioru filmu (informacja nieoficjalna). Susan Sontag (1974) na przykładzie Leni Riefenstahl
pokazuje z kolei, jak łatwo można manipulować przeszłością i uwikłaniem w ideologię.
3
Osoby o wykształceniu antropologicznym. Hauzenberger studiował w Berlinie i Wiedniu film,
dramat i sztukę.
2
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droga, krowy, owce, ale także stare, duże, murowane, kryte dachówką domostwa (widomy znak dawnej świetności) — poznajemy głównego bohatera Johanna Schuffa, gdy ten przechadza się po hali. Z offu słyszymy czytane przez niego
słowa pochodzące z listu napisanego do autora filmu:
Szanowny Panie Geraldzie, cieszę się od dawna na Pana wizytę. Zawsze się zastanawiam: „Gdzie jest Bóg?” Boga nie ma. Świat jest gotów na bombę atomową.
To ludzkie ścierwo. Jeden rządzi, a cała reszta musi słuchać, oto jak świat idzie
do przodu. W tej demokracji każdy sobie robi, co chce. I te wszystkie wybory.
Powinno się wydawać rozkazy. W Niemczech nic tylko wybory, mam tego dosyć.
(…) Bóg nie uczynił życia łatwym dla ludzi, swoich dzieci. Bóg to największy
wróg ludzkości. Do niedawna mówiło się po prostu: „Bóg w niebie”. Teraz mówią
w liczbie mnogiej — „Bóg w niebiosach”.4

W spokojny, wiejski i niemal sielski krajobraz niosący znaki kosmicznej stabilności (wieże kościoła, dzwony) wkroczyła inna rzeczywistość, przestrzeń nowoczesności — wraz z osobliwym i trudnym wynalazkiem — demokracją, która
zmusza do wyborów, ale tym samym niesie destrukcję kosmicznego ładu, pluralizuje, a zatem potencjalnie zabija jedynego Boga, który nie króluje już niepodzielnie w Niebie. Hierarchię i porządek zastąpiła wielość stająca się tu widomym synonimem chaosu i bałaganu. (To pewne uproszczenie: Schuff odwołuje
się też do innej hierarchii.)
Hauzenberger buduje portret leciwego już dziś mężczyzny, który jako siedemnastoletni chłopiec, zafascynowany mundurem i wojskiem — „wszędzie
widziałem żołnierzy niemieckich w mundurach, tryskających entuzjazmem” —
w czasie wojny zaciągnął się do armii. Ów osobliwy wizerunek jest w zasadzie
portretem podwójnym, bowiem obraz Johanna Schuffa jest ‘podszyty’ obrazem
(mieszkającej kilkadziesiąt kilometrów dalej) Marii Huber (której osobiście
zresztą nie zna). Ich losy są bliźniacze, choć oczywiście, nie takie same. A różnica płci wzmacnia, wydobywa i jednocześnie silnie odjednoznacznia ów portret.
Maria Huber — od czasu powrotu z pięcioletniego zesłania do radzieckiego
łagru, gdzie po wojnie z tej części Europy trafiło 99 % kobiet pochodzenia niemieckiego w wieku 18–35 lat5 — żyje samotnie i samotnie prowadzi gospodarstwo. Nigdy nie związała się z nikim, bo, jak powiada, gdy wróciła, nie było już
mężczyzny, za którego mogłaby wyjść za mąż: „Pozostać Niemcem! To było nasze motto. (…) Byliśmy zorganizowani tak, żeby zachować swą niemieckość.
Gdybym przyjęła do siebie Rumuna, nie wolno by mi było być częścią społeczeństwa.”

Cytaty z filmu podaję w tłumaczeniu Małgorzaty Nowickiej.
Informacja na temat powojennych losów populacji ludności pochodzenia niemieckiego z tego
regionu pochodzi z plansz informacyjnych umieszczonych na końcu filmu. Podobne informacje
podaje Maria Huber.
4
5
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Schuff podaje się za potomka niemieckich kolonizatorów (tzw. Sasów) z Dolnej Saksonii, sprowadzonych do Siedmiogrodu w dwunastym wieku (Schuff
mówi: zaproszonych) do osuszania bagien i — co wynika z retoryki wypowiedzi
— ‘wprowadzenia’ cywilizacji. Przodkowie Marii Huber, co nie jest w filmie do
końca jasne, przybyli tu najprawdopodobniej z późniejszą falą kolonizacji, z wygnanymi z Austrii w osiemnastym wieku Landlerami.
Niewiele wiemy o dzisiejszym życiu Hanniego Schuffa. Sąsiadka, pani Hilda, powiada, że ma on osobliwe poglądy i z tego względu jest stałym bywalcem
miejscowego komisariatu policji i parafii, a także dostaje ciągle jakieś wezwania
z sądu. Tyle. Schuff, choć obecny przy rozmowie, nie komentuje jej. Nie znamy
bliżej charakteru ani powodu owych wizyt.
Retoryka klasyfikacji, porządku, organizacji, struktury, a tym samym k u l t u r y i c y w i l i z a c j i jest w filmie mocno obecna. Niemiecka mniejszość nie
rozpłynęła się właśnie dlatego, że zachowała czystość i jedność wynikającą z nietolerancji wobec małżeństw mieszanych. Tę opowieść o porządku (i zagrożeniu chaosem) słyszymy w wersji ‘mocniejszej’, utrzymanej w duchu przekonania o niemieckiej wyższości kulturalnej; rasistowskie poglądy Schuffa (w jego
wypowiedziach przynajmniej czasem słyszalne jest utożsamienie kultury i rasy)
słyszymy również w wersji ‘słabszej’ — w wypowiedziach Marii Huber (jak w cytowanym już wyznaniu). Tych opowieści poznajemy kilka: od historii o początku — zaproszeniu niemieckich kolonizatorów, by uporali się z bagnami i mokradłami — po relacje dotyczące odmienności kulturowej Niemców, Cyganów
i Rumunów. Wypowiedzi te mówią nie tyle nawet o zderzeniu dwóch kultur,
ile raczej — przynajmniej czasem można to wyczytać w poglądach Schuffa —
o kulturze i jej braku.6 ‘Upojęciowione’ wyobrażenia na temat porządku znajdują też swoisty wymiar w ‘języku praktyki’. Maria Huber, wprowadzając nas
(filmowców) i przedstawiając własny ogródek, po kolei wymienia uprawy, ‘nazywa i klasyfikuje przestrzeń’ (nieco podobnie rzecz się ma z domostwem). Tym
samym buduje i odtwarza ten mały kosmos, świat zorganizowany i zhierarchizowany — jedyny jaki jej pozostał. W ten ł a d wpisuje się też mityczna historia
o pochodzeniu.

Retoryka czasowości
W filmie mocno zaznacza się retoryka czasowości: widokowi wsi (dziś raczej
zbiedniałej: błotnista droga, zdezelowany, pozbawiony koła wózek, na którym
Wladimir Toporow powiada, że kultury ‘przejawiają’ dwie strategie wobec innych kultur: traktują je jako odmienne, ale jednak kultury, bądź też jako nie–kultury, czy też anty–kultury. Por.
Toporow 1977.
6
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ktoś ciągnie bańkę z mlekiem) towarzyszy bicie dzwonów, wyraźnie słyszalny
jest też powtarzający się często w dźwięk tykania zegarów, które pojawiają się
w wielu ujęciach. W jednym z nich pionowa panorama kamery zatrzymuje się
na tarczy zegara, a raczej na zdobiącej go hitlerowskiej ‘wronie’ (to mieszkanie
pani Huber; u Schuffa widzimy popularną w latach siedemdziesiątych imitację
dawnego zegara z kukułką z napisem: Sdiełano w SSSR). Owe zegary paradoksalnie wydają się znakami c z a s u z a t r z y m a n e g o. Przynajmniej dla niektórych
mieszkańców tego regionu czas — czas egzystencjalny — przestał płynąć. Maria
Huber, wspominając czasy obozu (dlaczego to ich spotkało? — ona przecież
nawet nie znała Hitlera), sprowadza to zawieszenie między życiem i śmiercią
do poziomu bios: dostawali wówczas tyle jedzenia, żeby nie umrzeć, ale też zbyt
mało, by żyć. W wymiarze metaforycznym ta przestrzeń życia–nieżycia rozciąga
się również na współczesne losy bohaterów.
Konstruowany w filmie obraz na wielu poziomach przenika retoryka śmierci:
realnej, ale też mniej czy bardziej metaforycznej. Hanni (jak powiada o Schuffie
sąsiadka Hilda, a to zdrobnienie wydaje się tu ważne) konstruuje z puszek po
piwie pułapki na myszy (co w zestawieniu z ‘filozofią pragmatyzmu’ i rasistowskimi poglądami może budzić grozę), opowiada też o tym, jak zabezpiecza się
przed poczęciem życia. Odwołując się do fotografii i listów, wspomina również
swoje liczne (jak twierdzi) kochanki. Tylko jeden z tych związków, z Marią Herbert, trwał dłużej (15 lat) i skończył się wraz z przedwczesną śmiercią kobiety.
Ta opowieść o kochankach (nie tylko ona zresztą) współkonstruuje wizerunek
szczególnego puer aeternus.
Temat śmierci pojawia się także w wymiarze bardziej realnym. Schuff wyznaje, że nikogo na wojnie nie zabił. Nie dlatego jednak, że nie mógłby tego
w odpowiednich okolicznościach uczynić, lecz raczej dlatego, iż nie nadarzyła
się ku temu sposobność. Każda wojna niesie wszak ofiary, wyjaśnia, sam Hitler
zaś chciał wprowadzić jedynie porządek. Od czasów wojny poglądy Schuffa, jak
się wydaje, nie uległy większej zmianie.
Idea porządku (hierarchii, uporządkowania ras) i szczególnego utylitaryzmu
(pragmatyzmu), osiąga apogeum w opowieści o trupie psa. Po odejściu mrozów
jego ciało stało się najpierw pożywką dla innych psów, kotów i ptaków, potem zaś
— gdy jego kości zostały porąbane i spalone — doskonałym nawozem naturalnym: „Co wiosna zraszam nim ogród. Tak więc zutylizowałem tego psa w 100%,
n i e z a b i e r a j ą c n i c n a t u r z e.” Ta raczej przerażająca wizja gospodarności,
pragmatyzmu i szczególnej ‘religii natury’ dotyczy również samych bohaterów.7
„Pragnę już więcej nie słyszeć ani nie widzieć. Chcę odejść jak martwe zwierzę.
(…) a robak i glista dokonają mojego pochówku — wyznaje Schuff i kontynuuje

7
Sam Schuff w jednej z wypowiedzi zjednuje Boga i naturę. O związkach ‘religii natury’ z nazizmem zob. np. LaCapra 1994.
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— żadnych wieńców, żadnych kamieni. Pragnę odejść b e z p o z o s t a w i e n i a
z a s o b ą ś l a d u.” Słowa Marii Huber, które ze szczególną miną — czy jest to
uśmiech? — wypowiada na cmentarzu, przy grobie rodzinnym, są tylko trochę
słabsze: „N i e p o w i e m ‘ n i e ’ Ś m i e r c i, g d y p o m n i e p r z y j d z i e. Tego
właśnie pragnę.” Nieco wcześniej zaś wyznaje w zasadzie to samo, co Schuff:
„Chcę, by mnie pochowano w nocy. Tak, by nikt nie widział. N i e c h n i k t n i e
w i e, ż e ż y ł a m n a t y m ś w i e c i e.” Śmierć w tych wypowiedziach jest blisko,
to śmierć, na którą raczej się czeka, niż której się obawia. Nie jest to jednak
w żadnym razie bliska kulturze tradycyjnej śmierć oswojona. Na pytanie Hauzenbergera — które pada już pod koniec filmu — o to, co było niedobre w jego
życiu, Schuff odpowiada: „Wszystko, panie Geraldzie, było w nim niedobre!
W każdym razie, nie było łatwo ani pięknie. Gdybym mógł o tym zdecydować
na nowo, w o l a ł b y m n i g d y s i ę n i e u r o d z i ć.” Nie chcieć się narodzić, to
jeszcze drastyczniejsza niż utylizacja forma całkowitej anihilacji. Nawet pamięć
powinna zostać wymazana. Wyznania Marii Huber brzmią jak echo wypowiedzi
Schuffa. To śmierć, która towarzyszy depresji, czy też depresja, której towarzyszy śmierć.

Mise en abyme
Związane z wojną wyznania Schuffa obudowane są wyraźną, skonstruowaną retorycznie ramą. Poprzedza je nostalgiczna, odtwarzana ze starej płyty niemiecka
piosenka, której słowa mówią o konieczności opuszczenia ukochanego domu
i niemożności powrotu. Schuff siedzi przy stole, po zbliżeniu jego twarzy następuje długie ujęcie samych rąk trzymających zdjęcie młodego mężczyzny, jeszcze
chłopca, w mundurze Wafen SS. To on sam. Między tym widokiem a pojawiającym się niemal na zakończenie filmu bliźniaczym ujęciem ukazującym Schuffa
już w szerszym planie z tą samą fotografią w dłoniach — swoiste mise en abyme8
— wypowiada on najtrudniejsze do akceptacji poglądy, m.in. kwestionuje istnienie komór gazowych.9 To w obliczu tych wyznań Hauzenberger u j a w n i a s w o j ą
o b e c n o ś ć, zabierając głos, przypomina o przysłanym wcześniej albumie zdjęć
z Auschwitz, w końcu zaś przywołuje wspomnienie własnego dziadka, który jako
komunista w 1944 roku trafił do obozu w Mauthausen — a to przeżycie było na
tyle straszne, że nie chciał o tym nigdy opowiadać. Nawet ten ostatni argument
nie znosi całkowicie zawieszenia niewiary. Koronny kontrargument bohatera
8
Wedle słownikowej definicji byłby to każdy fragment tekstu, który w miniaturze odtwarza strukturę całego tekstu (por. Owens 1978).
9
To wyznanie, jak się wydaje, nie ma politycznego charakteru, albo raczej można tu mówić o ‘politycznej’ grze w obrębie własnego ego.
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dokumentu sprowadza się znowu do pragmatyzmu: drugiego człowieka można
uśmiercić łatwiej i taniej…10
Schuff nie wycofuje się otwarcie ze swoich poglądów, lecz jednocześnie,
można sądzić, gdy powiada, że wszystko w jego życiu było złe i że lepiej by było,
gdyby się w ogóle nie narodził, podważa je w o wiele bardziej zasadniczy sposób. Hauzenberger umiejętnie buduje dramaturgię filmu. Nawiązuje też bliską
relację, która nie budzi jednak podejrzeń o współudział. George Marcus pisał
krytycznie o idei współudziału (complicity) w odniesieniu do relacji, jaką etnograf ustanawia w terenie. Paradygmatyczna staje się tu opowieść Clifforda
Geertza, o tym, jak wspólna ucieczka wraz z krajowcami ‘z miejsca zbrodni’
(nielegalna walka kogutów) w czasie najazdu policji, zaowocowała nawiązaniem
relacji z Balijczykami. Marcus zauważa, że tradycyjna postawa zażyłości często może budzić podejrzenie we współczesnym rozdartym wieloma konfliktami świecie (Marcus 2003).11 Hauzenbergerowi udaje się, jak sądzę, zbudować
relację bliską, niemniej daleką od podejrzenia o współudział. Udało się mu też
stworzyć portret człowieka uwikłanego w historię i ideologię, ale też ich ofiarę.
To obraz zdecydowanie niejednoznaczny. Nie jest ani ‘za’, ani ‘przeciw’, a jednocześnie nie jest to też portret indyferentny. Wizerunek Schuffa autor tworzy
z jego wypowiedzi, ale uzupełnia go także bliźniaczym obrazem Marii Huber.
To, co w wypowiedziach Schuffa przekracza czasem akceptowane dziś granice,
w ustach pani Huber pozostaje raczej deklaracją ‘kultury’ o silnej tożsamości.12
Zastosowane przez Hauzenbergera powtórzenie w funkcji szczególnej ramy
— tożsamość w nietożsamości — wiąże się ze zbudowaniem szczególnej wewnętrznej przestrzeni znaczącej (to powtórzenie nadaje znaczenie).13 Choć termin mise en abyme używany jest przede wszystkim przez literaturoznawców, to
jednak warto pamiętać, że wśród wczesnych przykładów podaje się często dzieła
ikonograficzne: obrazy, które swoim elementem strukturalnym czynią lustra,
jak u Jana van Eycka (Portret rodziny Arnolfinich) czy Velasqueza (Las Meniñas).
Jak niesłychanie przemyślaną i zaplanowaną machiną były obozy zagłady pokazuje choćby film
Dariusza Jabłońskiego Fotoamator (f1998).
11
Podchodząc krytycznie do tego słowa, Marcus podkreśla m.in. właśnie to jego znaczenie, które
mówi o współudziale w zbrodni lub innym nagannym uczynku.
12
Ta granica jest chybotliwa i zapewne usztywniana wówczas, gdy poglądy takie mogą znaleźć
zastosowanie praktyczne (lub takie znalazły). Odwołując się do lingwistyki, można by być może
powiedzieć, że to, co akceptowane jeszcze na poziomie illokucji (stereotypy kulturowe) staje się
niebezpieczne, gdy wkracza w obszar perlokucji. Wydaje się, że na podobny fenomen zwraca uwagę Susan Sontag, gdy opisuje modę na faszyzm w środowiskach artystycznych. Sontag odwołuje
się do kwestii smaku: „Trudna prawda brzmi następująco: to, co może być akceptowane w środowisku elity kulturalnej, przestaje być akceptowalne, gdy trafia do kultury masowej; smak, który
stawia jedynie nieszkodliwe problemy etyczne jako właściwość mniejszości, staje się deprawujący,
gdy jest powszechniej przyjęty. Smak jest kontekstem, a kontekst uległ zmianie.” (Sontag 1974).
13
Craig Owens pokazuje, odwołując się do Jakobsona i Lévi–Straussa, że to mechanizm powtórzenia czyni mowę znaczącą (por. Owens 1978).
10
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To zabieg, który w szczególny sposób wprowadza do dzieła wewnętrzną, retoryczną perspektywę. Z retoryką mamy do czynienia wówczas — odwołując się
do Paula de Mana i upraszczając nieco dość skomplikowane kwestie — gdy
nie jesteśmy w stanie jasno rozsądzić, które znaczenie, literalne czy figuralne,
przeważa w tekście (de Man 2004, 13–32). Nie patrzymy już tylko z zewnątrz.
Być może w ten sposób udaje się też przełamać dystans: zobaczyć siebie z innej
strony. Perspektywizm kartezjański zostaje pokonany. Pojawia się alter ego, ta
szczególna figura stworzona na użytek myślenia o Innym, który nie jest już tylko
przedmiotem zewnętrznym, lecz szczególną materią obdarzoną świadomością.14
W tym drugim ujęciu stary człowiek trzyma w dłoniach fotografię siebie
samego z czasów młodości — to, co pozostało niezmienione: swoją zastygłą
młodość… Przeszłość jest jedyną rzeczą, która wydaje się być nienaruszona,
chroniona w fotografiach, starych płytach, zasklepionych poglądach. Wobec
radykalnej zmiany świata — szczególnej destrukcji Kosmosu, rozpadu niemieckiej społeczności, ‘świata ładu’ (deklaracji wprowadzenia ładu) i spójnych
wartości — pamięć i trwanie przy dawnych ideałach pozostają jedynymi stałymi elementami. Wobec rozpadu świata zewnętrznego i zagrożenia rozpadem
świata wewnętrznego, powiada Julia Kristeva, uczucie depresji bywa jedynym
ratunkiem. Odwołując się m.in. do Zygmunta Freuda i Melanii Klein, Kristeva zauważa, że depresję można traktować też jako skrywaną agresję skierowaną do obiektu utraconego. W sytuacji idealnej owym obiektem utraconym
byłaby matka, tu być może jest nim właśnie młodość15, owa Rzecz tyleż podlegająca pielęgnacji, co i — również na skutek rozmów z Hauzenbergerem —
‘unicestwieniu’.
Skrajnym przypadkom depresji, według Kristevej, towarzyszy zanik myślenia
symbolicznego i umiejętności uruchamiania wyobraźni. Instrumentalizm i pragmatyzm Schuffa (ale i Marii Huber) wydają się tego przykładem. „Człowiek
w depresji to radykalny, smutny ateista” — powie Kristeva (2007, 6). Podaje
różne przykłady w celu nakreślenia wizerunku takiej osoby (to jak najbardziej
kulturowe obrazy) i podkreśla przy tym właśnie ową niemoc tworzenia nowych
struktur znaczących. Pozostaje tylko nostalgiczne przyklejenie do utraconej
przeszłości. Schuff wydaje się skrajnym przypadkiem człowieka opuszczonego.
Jego zranione uczucia ‘wiążą’ go, czynią z niego twierdzę, która jest też pułapką
dla niego samego. Refren popularnej piosenki Waldeslust, śpiewanej w filmie
po niemiecku przez lokalny (?) zespół „Dynamo”, którego członkami są przede

Figura ta miała pozwalać na pokonanie kartezjańskiego paradoksu: Inny jako zewnętrzny wobec świadomości ego nie jest już czystą rozciągłą materią, lecz także świadomością (z wykładu
prof. Tadeusza Gadacza, SNS, 2009–2010).
15
„Kocham go (zdaje się mówić ktoś w depresji o kimś lub czymś utraconym), ale jeszcze bardziej
nienawidzę, ów inny we mnie jest złym mną, jestem zły, jestem zerem, zabijam się.” (Kristeva
2007, 13).
14
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wszystkim starsi już mężczyźni, brzmi: „Mojego ojca to ja nie znam / Moja matka mnie nie kocha / A wciąż za młody / jestem na śmierć.”
Ostatnie ujęcie z fotografią w dłoniach jest poprzedzone podobnym: Schuff,
trzyma swoje zdjęcie z Marią Herbert, jedyną osobą, z którą pozostawał w dłuższym związku. Nie dowiadujemy się nic więcej o tej relacji i można się tylko
domyślać, że jej zakończenie mogło się również wiązać z traumą. Konstruowana
przez Hauzenbergera opowieść jest oszczędna i nieśpieszna. To wtrącone ujęcie
z fotografią Marii można odczytać jako incipit innej możliwej historii, której
przedwczesne zamknięcie oddaje, Schuffa ‘w ręce nostalgii czystej’.
Gdyby termin mise en abyme potraktować literalnie, można by zapewne powiedzieć, że Hauzenberger umieszcza Schuffa w szczególnej otchłani, która nie
jest dla bohatera dokumentu przestrzenią obojętną: retoryka późnych wyznań
i wygłoszonych przez Schuffa poglądów, wydaje się całkowicie odmienna od
początkowych sądów (vide przede wszystkim wypowiedzi kwestionujące sens
własnego istnienia).16 Nie chciałbym sugerować, że Schuff ulega poważnej przemianie — zbyt mało na ten temat wiemy, niemniej odnoszę wrażenie, że ta trwająca kilka lat współpraca przy realizacji projektu miała istotny wpływ na jego
myślenie o przyszłości (i o sobie). Ta, przynajmniej częściowa przemiana była
możliwa właśnie dzięki n a w i ą z a n i u r e l a c j i w s p ó ł c z e s n e j: „Panie Geraldzie, cieszę się od dawna na Pana wizytę…” Zbudowanie tej relacji sprzyjało
przebudowaniu dawnych.
Jedna z dawniejszych teorii etnologicznych zakładała, że najstarsze formy
wytworów kulturowych przechowały się na peryferiach; w centrum, skąd miały wywędrować, podlegały one dalszej ewolucji i transformacji, na obrzeżach
zaś ulegały petryfikacji w swych dawnych formach. Tę teorię, po wprowadzeniu
pewnych modyfikacji, można by odnieść do ukazanego w filmie fenomenu, choć
zapewne jest to zjawisko zdecydowanie bardziej skomplikowane. W tym przypadku owym wytworem kulturowym byłby człowiek, człowiek–skamienielina.
Określenie to pozbawione jest tu wartościowania i odnosi się przede wszystkim
do czasów współczesnych, kiedy życie społeczne staje się dla tych ostańców coraz trudniejsze, z uwagi na to, że znaczna część społeczności niemieckiej, która
przetrwała wojnę, deportacje i obozy, wyjechała z powrotem do Niemiec. Pozostali nieliczni, m.in. ci, którym przeżycia nie pozwoliły odnaleźć się w nowej
rzeczywistości, a także ci, którzy nie chcieli odchodzić, ponieważ uważali, że tu
właśnie jest ich dom.
Skonstruowana przez Hauzenbergera rama z wewnętrznym lustrem — mise
en abyme — nie jest też obojętna dla widza. Autor nie daje gotowego portretu
Schuffa. Ten film pozbawiony jest logorei, a retoryka czasowości i ciszy jest bardzo dobrze zaaranżowana, sprzyja refleksji i unikaniu nazbyt śpiesznych wyro-

16

Oczywiście nic nie wiemy o faktycznym czasie ich wypowiedzenia — to portret skonstruowany.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Beyond the Forest: portret podwójny

267

ków. W tym niepełnym lustrze można również dostrzec zarysy własnego odbicia.
Inny staje się rzeczywistym alter ego. Sam zaś film zbliża się do ideału etnograficznego. Jak to ujął Michael Jackson: „metoda etnograficzna nie poszukuje
pewnej formy wiedzy abstrakcyjnej, lecz raczej dzięki mieszance osmozy i dialogu r o z u m i e i n n e g o j a k o s i e b i e w i n n y c h o k o l i c z n o ś c i a c h i postrzega zarówno ‘ja’ jak i innego z perspektywy niepokojącego i zdestabilizowanego
miejsca ‘subiektywności pomiędzy’.” (Jackson 2004, 54)
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Gyumri: formy pamięci i zapomnienia

„Sztuka pamięci zmysłowej (…) nie rości sobie pretensji do reprezentacji oryginalnej traumy — powodu uczuć — lecz do o d e g r a n i a s t a n u p a m i ę c i p o s t t r a u m a t y c z n e j.”
Jill Bennett
„To, co niedostępne daje się uchwycić tylko przez i n s c e n i z a c j ę.”
Wolfgang Iser

Przytoczona przez Frances Yates (1977) historia, która opowiada o wynalezieniu sztuki pamięci, pod pewnymi względami przypomina tę, którą przedstawia
Jana Ševčíková w filmie Gyumri (f2008).1 Podobna, choć zdecydowanie prostsza,
a oddzielona latami, powleczona mgiełką mitu i przekształcona w przypowieść
(również) o powinnościach wobec bogów, wyłącza (a nawet wręcz wyklucza)
tragizm i traumę, które nieodłącznie wiążą się z historią ukazaną w filmie. W tej
pierwszej, to nieuszanowanie bogów, gest pychy poprzedza tragiczne zdarzenie,
w drugiej element niezgody i sprzeciwu czasem pojawia się po fakcie. Pierwsza
historia oferuje nam prostą anegdotę o tym, jak poeta Symonides z Keos powiązał pamięć z miejscem i w ten sposób pozwolił krewnym rozpoznać ciała zmasakrowanych biesiadników, po tym jak zawalił się strop w pomieszczeniu, w którym ucztujący zapomnieli, że bogom także należy się szacunek. Symonides, który
zdaniem zamawiającego panegiryk niepotrzebnie oddał w nim cześć Kastorowi
i Polluksowi, został poproszony o wyjście na zewnątrz, gdzie miało nań oczekiwać dwóch nieznanych młodzieńców. Młodzieńców nie było, niemniej swoją
robotę wykonali dobrze: katastrofa zdarzyła się zaraz po jego wyjściu (1977, 13).
Ta druga — opowiada także i o tym, że nie da się mieszkać na cmentarzu, nie
tworząc bardziej subtelnej i jednocześnie złożonej sztuki pamięci…
Gyumri jest jednym z najstarszych miast armeńskich. Obecnie liczy ok. 170
tysięcy mieszkańców, a jego początki datują się na VIII wiek przed naszą erą.
7 grudnia 1988 roku na skutek trzęsienia ziemi zginęło w nim co najmniej

Film po raz pierwszy zobaczyłem na Dialektus Festival w Budapeszcie (2009), gdzie zdobył on
pierwsze miejsce w kategorii „Deep Description”. Był również pokazany na Planet Doc Review
(Warszawa 2009), a następnie przez telewizję Planet.
1
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25 tysięcy ludzi. Niektóre dane mówią nawet o 80 tysiącach ofiar.2 Jedną trzecią zabitych stanowiły dzieci. Jana Ševčíková poświęciła cztery lata na badania,
poszukiwania świadków, rozmowy z nimi i realizację filmu, upamiętniającego
tę tragedię, a raczej ukazującego, jak tym, którzy przeżyli, udało się sprostać
zaistniałej sytuacji. W tym badaniu ważną rolę odegrali także ci, którzy urodzili się już ‘po fakcie’ — niektórzy z nich w momencie pracy nad filmem byli
już pełnoletni. Ševčíková bada zatem również doświadczenie posttraumatyczne.
W rzeczy samej cały film traktuje o sztuce pamięci w różnych jej odmianach.
A także o historii — jak może sobie z nią poradzić film (i fotografia)? Przypadek
Gyumri jest dowodem na to, że czasem potrafi sobie radzić, i to bardzo dobrze.

Historia, pamięć, media
Można się oczywiście zastanawiać nad tym, w jaki sposób istnienie takich literalnych śladów i zapisów, jak fotografia i film, wpłynęło na historię. Thomas Elsae
sser zauważył, że celem książki Siegfrieda Kracauera Od Caligariego do Hitlera
była nie tyle historia filmu, ile historia społeczna; zasugerował jednocześnie, że
kino mogłoby zastąpić historię: „Załóżmy, (…) że kino było początkiem końca
historii, aparatem, który zdecydowanie przyczynił się do zawieszenia historii.”
(cyt. za: Willis, 1995, 80) Stwierdzenie to, wyrwane z kontekstu, można zapewne
porównywać do słynnych enuncjacji wieszczących śmierć malarstwa po wynalezieniu fotografii. Podobnie, choć nieco odmiennie, na temat fotografii i historii
wypowiedział się Roland Barthes. Wynalazek fotografii miał według niego stać
u początku historii. „Być może jest w nas nieprzezwyciężalny opór wobec wiary
w przeszłość, w Historię poza formą mitu. Fotografia po raz pierwszy wyłącza
ten opór, przeszłość jest odtąd równie pewna jak teraźniejszość; to, co widzi się
na papierze, jest równie pewne, jak to, czego dotykamy. To pojawienie się Fotografii — a nie, jak się uważa, Kina — stanowi rozdział w dziejach świata.” (Barthes 1996, 149, zob. też 158–9) Te pozornie sprzeczne i wykluczające się opinie
paradoksalnie mogą być sobie bliskie, a nawet wzajemnie się wzmacniać. Obie
wskazują, że pojawienie się zdjęć (nieruchomych i ruchomych) jest początkiem
innego rozumienia historii i stanowi szczególną cezurę w jej uprawianiu.
Kirsten Hastrup (1997) zauważyła, że pamięć i historię można by traktować
jak dwie sztuki pamięci — rozdzielne, choć także wzajemnie się przenikające.
Ta pierwsza wydaje się starsza, związana mocno z oralnością, emocjami i cielesnością, ta druga zawierza bardziej pismu i logicznemu liniowemu porządkowi
Te szacunkowe dane są zapewne zawyżone, niemniej populacja w mieście w tych latach spadła
o sto tysięcy: w 1984 r. wynosiła — 222 000, a w 1989 zaledwie 122 587 (źródło — Wikipedia, hasło: Gyumri, < http://en.wikipedia.org/wiki/Gyumri#cite_note–3>; pobrane: styczeń 2010).
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racjonalnemu. Ta pierwsza bliższa jest mitowi, ta druga skłania się często ku ideologii (rozumianej tu szeroko, jako oddanie wiary pewnym procedurom i założeniom). Ta pierwsza zachowuje perspektywę ludzką (doświadczenie jednostki),
ta druga plasuje się często w zasięgu zewnętrznej, obiektywizującej perspektywy, zewnętrznego (narzuconego, o b i e k t y w – nego) spojrzenia. W końcu — co
niezwykle ważne — ta pierwsza bywa perspektywą pokonanych (także, można
dodać, przez los — jak w tym właśnie przypadku), ta druga pozostaje częściej na
usługach zwycięzców.3 Rzecz jasna, dziś zdecydowanie lepiej widać, że nie da się
łatwo i wyraźnie naszkicować granicy między nimi. Historia coraz częściej sięga
do perspektywy pamięci, której uruchomienie wydaje się niekiedy bardziej zasadne, i to nie tylko w przypadku tak wrażliwych i drażliwych tematów, jak choćby Holokaust, gdzie traumatyczność wydarzeń wyklucza do pewnego stopnia ich
obiektywizację i zewnętrzne spojrzenie.4 Pierre Nora (1989) proponuje pojemny
termin „miejsca pamięci” — pojmowane już nie jako faktyczne miejsca związane z wydarzeniami (tego dotyczyła przywołana na początku anegdota związana
z Symonidesem i biesiadnikami), lecz jako miejsca świadomie konstruowane
i tworzone.
W zadziwiający sposób perspektywa ta została wykorzystana w filmie Ševčíkovej Gyumri, który jest złożonym esejem opowiadającym nie tyle o tym tragicznym wydarzeniu, ile raczej o z ł o ż o n e j s z t u c e p a m i ę c i wypracowanej
przez tych, którzy je przeżyli i tych, którzy urodzili się już po nim. Film w tym
przypadku wydaje się zresztą osobliwie dobrze dobranym medium do opowiedzenia tej historii. Ma też bardzo ciekawą konstrukcję: poruszamy się od obrazów zewnętrznych do ‘wewnętrznych’, od historii zobiektywizowanej (zdjęcia
dokumentalne) do współczesności (czasu pracy nad filmem), od wspomnienia
(obrazu zapamiętanego) do sytuacji obecnej i w końcu, od tego, co widzialne,
do tego, co niewidzialne.
Film otwierają chłodne, zdystansowane zdjęcia surowych gór. Pokryte śniegiem grzbiety, hale, na których pasą się owce. (Warto od razu dodać, że muzyka
świetnie współtworzy nastrój i retorykę filmu.) Z offu dobiega chłopięcy głos:
Ale tym samym można zapytać, czy film, który sam przypomina Pamięć (MacDougall 1998,
rozdz. 12) nie jest właściwszą niż pismo formą przywołania tej rzeczywistości, jej wypowiedzenia
i wywołania (zob. Tylor 1986).
4
Por. np. Ankersmit Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii (2004).
Ta zmiana perspektywy z obiektywizującej na bliższą poszczególnym jednostkom czy grupom
dochodzi do głosu coraz częściej; dobitnie i enigmatycznie zarazem pojawia się w rozmowie Jacka
Żakowskiego z Pierrem Norą: „J. Ż.: Może pan pisać historię. / P. N.: Dla kogo? Kogo jeszcze
obchodzi historia? / J. Ż.: Każdego jakoś obchodzi. / P. N.: «Jakoś» to jest dobre słowo. Bo t a k
n a p r a w d ę d z i ś l u d z i o b c h o d z ą w s p o m n i e n i a.” Żakowski (2002, 67). Odnośnie do
zmiany perspektywy z zewnętrznej na wewnętrzną por. też Sikora 2009a. Szczególnie tam, gdzie
dotykamy historii traumatycznej, dyskurs pamięci wydaje się zdecydowanie ważniejszy.
3
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„Śniło mi się, że razem z bratem i siostrą siedzimy na kanapie. Oglądaliśmy na
wideo film o trzęsieniu ziemi. Brat i siostra patrzyli na własną śmierć”5 (cięcie).
Czarny ekran z datą: 7.12.1988 (cięcie). Zdjęcie zegara na wieży: 11.40. Kolejne
czarno–białe ujęcia. Ludzie, pracujący przy wykuwaniu (restauracji) ornamentu
w jakimś pomieszczeniu, przez otwarte odrzwia widać fragment starego kościoła
(rynek?). Blackout. Robione z helikoptera (?) zdjęcia w sepii totalnie zrujnowanego miasta. Kadr wewnętrznej ściany domu, wiszące zdjęcie pary małżonków
na tle tapety. Odjazd. To górne piętro domu: ściana wewnętrzna stała się zewnętrzną… Odziani w palta bezdomni pośród ruin, ogniska, dzieci w kołyskach
na dworze… Ludzie, pracujący przy gruzach… Ludzie noszący trumny… Setki
trumien leżących przy ulicach… Obraz katastrofy.
Ujęcie twarzy młodej kobiety: „Pokazać, miałam dwie córki (…) — szuka
zdjęć, pokazuje — Wilina Borisowna (…) siedziały w domu z moją mamą. Łudzę się, że udało im się wyjść zanim to się zaczęło. (…)” Cięcie. Ta sama kobieta
blisko dwadzieścia lat później — zbliżenie twarzy nadal ładnej, choć zdecydowanie starszej: lekkie tiki mogą wskazywać na nerwowość i niewygasłą pamięć tragicznego doświadczenia (wnętrze domu, zdjęcia w kolorze). Opowiada: „Matka
mojej przyjaciółki pocieszała mnie, mówiąc, że moje dzieci są aniołkami (…)
Nie szukaj ich (…).” Następują wypowiedzi kolejnych osób: archiwalne ujęcia
zniszczeń przeplatają się ze zdjęciami opowiadających postaci. „Kiedy się ocknąłem byłem zasypany. Wszystko leżało na mnie. Cała szkoła się zawaliła. Panowały ciemności, nie było czym oddychać. (…) Słyszałem głosy. Koledzy z klasy
umierali jeden po drugim (…).” Śpiewa. „Śpiewałem tę piosenkę, żeby dodać
kolegom otuchy.”6 Jedna z matek opowiada o złych przeczuciach, jakie towarzyszyły jej tego dnia. Miała nawet powstrzymać wychodzące do szkoły dzieci, lecz
gdy się odwróciła, poczuła nagle pustkę…
Obrazy dokumentalne (zapisy filmowe) zderzone z obrazami w pamięci
z dnia zdarzenia, przechodzą następnie w zapis związany z teraźniejszością.
Jedna z kobiet otwiera szafę pełną ‘pamiątek’ po dzieciach. Pościel uprasowana
przez córkę Arminę niedługo przed jej śmiercią. Wszystko tak, jak tam ułożyła. Ubranie, które miał na sobie Tiran (syn) w czasie trzęsienia ziemi. Matka
wyjmuje je z pudełka. Pokazuje wszystko, relacjonując pozbawionym emocji,
beznamiętnym głosem. „Traktuję je jak świętość.” Całuje ubranie. Pokazuje
przywiezione synowi z Francji buty. „Po trzęsieniu zdjęłam je, żeby mi o nim
przypominały.” Wyjmuje z torebki list do córki od zakochanego chłopaka. „Tu
jest długopis, grzebień, lusterko…” Pozbawiona emocji enumeracja. Odwiedzamy kryptę z relikwiami. Pamięć trwa w niej nienaruszona, strzeżona przez straż-

Cytaty ze ścieżki dźwiękowej filmu w tłumaczeniu Edyty Czerwonki.
Tu już zmienia się status wypowiedzi, narracja (opowiadanie) przechodzi w wykonanie, wchodzimy w obszar performatywności.
5
6
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nika. To jeden z typów reakcji. „Tamtej nocy, kiedy już uporządkowałam pokój,
przyśniła mi się Armina, położyła się koło mnie.” Kamera pokazuje jej stojące szpilki, toaletkę, przemieszcza się po pokoju, odnajduje wiszącą fotografię
dziewczyny, w lustrze poniżej odbija się jej inne zawieszone nad łóżkiem duże
zdjęcie. (Off) „Wierzę, że przychodzi tu w ciągu dnia i jest zadowolona z tego,
jak wygląda pokój.” Po cięciu, w innym pokoju zdjęcie młodszego syna, Tirana.
Następuje łagodne zbliżenie z wycentrowaniem perspektywy. Głos matki z offu:
„Wypowiedziałam wojnę całemu światu. I Bogu. Nie zostawił mi nawet jednego
dziecka.” Cięcie.
Ekspresyjnie tańcząca młoda szesnasto–osiemnastoletnia dziewczyna (głośna muzyka). Naprzemiennie pokazywana w odbiciu w starym zniszczonym
ściennym lustrze i bezpośrednio en face. Kiedy odbija się w lustrze, na przeciwległej ścianie widać duże zdjęcie innej dziewczyny. Filmowana w przestrzeni
zewnętrznej mówi: „Rodzice d a l i m i i m i ę p o s i o s t r z e. Uważali, że tak
będzie dobrze, ja też tak czuję. Straciłam wspaniałą siostrę. Wiele mi o niej opowiadali. J e s t e m d u m n a, ż e n o s z ę j e j i m i ę. Muszę zrobić wszystko, by
rodzicom nie było smutno, że siostra umarła.”
Inna kobieta wypowia się w podobnym tonie: „Kiedy urodził nam się chłopczyk, daliśmy mu imię po bracie. Chyba dobrze zrobiliśmy. Za każdym razem,
kiedy wymawiamy imię Araik, m a m y w r a ż e n i e, ż e n a s z n i e ż y j ą c y s y n
j e s t w d o m u i ż e n i c m u s i ę n i e s t a ł o.”

Żywe pomniki
Pokazywane są kolejne podobne, choć osobne historie, które wskazują, że nadawanie dzieciom imion po tragicznie zmarłym rodzeństwie, było częstą praktyką.
Czasem owe dzieci wydają się być planowane, innym razem nie. Czasami też
— podobnie jak w ostatniej zacytowanej wypowiedzi — pojawia się tylko wątpliwość, czy aby ta praktyka jest posunięciem właściwym (być może to wahanie
jest pochodną kolejnych pytań). Niekiedy to ocalałe dziecko ‘wymusza’ na rodzicach spłodzenie rodzeństwa. Ten mechanizm ‘zastępowania’ ma także silnie
kulturowy wymiar: tożsamość imienia wydaje się tu bardzo znaczącym i często
świadomym sposobem radzenia sobie z pamięcią, a w konsekwencji również
zapominaniem. Jedna z kobiet opowiada o idei pomnika upamiętniającego jej
dzieci, a potem o swoim rozczarowaniu jego bezdusznością: „Właśnie wtedy
postanowiłam, że chcę mieć więcej dzieci. Staną się chodzącymi, ż y w y m i p o m n i k a m i.”
Dzięki ciekawemu doborowi wypowiedzi różnych osób Ševčíkovej udaje się
zarysować całe spektrum postaw związanych z radzeniem sobie z tą traumatyczną sytuacją. Jednym z bardziej intrygujących wydaje się właśnie fenomen
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„żywego pomnika”. Biologiczne następstwo musi zyskać swój kulturowy wymiar
— takie właśnie znaczenie ma nadanie imienia na cześć, pamiątkę, ‘w zastępstwie’ zmarłego rodzeństwa. Wydaje się to szczególnie znaczące w niektórych
tradycyjnych kulturach — tak jak i w omawianym przypadku — w których imiona mają istotne znaczenie. Słowa otwierające tekst Jalyi Garibovej i Betty Blair
(o znaczeniu imion w Azejberdżanie) mogą stanowić komentarz do społeczno–kulturowego fenomenu nadawania imion zmarłych dzieci ich ‘pogrobowym’
braciom i siostrom:
Imiona są jak DNA organizmu społecznego, który nazywamy wspólnotą. Ten
niewielki splot liter niesie niewiarygodnie wiele niezbędnych informacji o społecznym dziedzictwie danej osoby. Z pojedynczego słowa można czasem określić
płeć, wykształcenie, status społeczny i ekonomiczny, język, wyznawaną religię,
inklinacje związane z estetyką i wartościowaniem, preferencje polityczne, narodowość, wiek (w znaczeniu okresu historycznego), a czasem nawet kolejność narodzin [w obrębie rodziny]. Podobnie jak DNA, imiona nie tylko odzwierciedlają
dziedziczenie, lecz w sensie ogólnym, w s k a z u j ą n a o c z e k i w a n i a i m o ż l i w o ś c i skierowane ku przyszłości. (Garibova i Blair 1996; zob. też Łotman
i Uspienski 1998)

Ten społeczno–ontologiczny wymiar pamięci zakodowany w imieniu (DNA)
wydaje się tu bardzo adekwatną metaforą. Idea ‘żywego’ i ‘martwego’ pomnika
przypomina też nieco dylemat, o którym pisał Platon, gdy w Fajdrosie zastanawiał się nad pismem jako środkiem na poprawę pamięci (Platon 1958). Choć
w tym przypadku, jak się wydaje, ten ‘naturalny’ i ‘samorodny’ (?) środek jest
szczególną mediacją ustanowioną (pytanie, na ile zawsze w pełni świadomie?)
również pomiędzy pamięcią a zapomnieniem.7 W młodszych braciach i siostrach zostaje zdeponowana pamięć, która tym samym jest zawsze obecna. Te
dzieci stają się szczególnym ‘obrazem–fotografią’ nieobecnego rodzeństwa, na
które można stale patrzeć; są osobliwym ‘żywym obrazem’ o ‘podwójnej referencji’, przy czym — jak można sądzić — pierwsza, ‘wcześniejsza’, staje się coraz
bardziej enigmatyczna i zanika z czasem, a wówczas zaczynają one ‘reprezentować’ przede wszystkim samych siebie. Przedstawione w filmie historie pokazują,
że może to być proces złożony i nie poddający się łatwo linearnemu czasowi.
Trudno tu przytaczać wszystkie niuanse i idiosynkrazje. Cytowana już wcześniej
matka Araika mówi, że wymawianie imienia ‘nowego’ dziecka sprawia, że to
nieżyjące wydaje się być wciąż obecne („mamy wrażenie, że nasz nieżyjący syn
Daleki jestem jednak od odwrócenia tej perspektywy, jak to zrobił np. Marc Augé w Formach
zapomnienia. Zauważył on mianowicie, że powrót do czasu początku związany z rytuałami
i świętami wiąże się z wymazaniem (zapomnieniem) tego, co działo się po drodze. W zasadzie to
spostrzeżenie można odnaleźć już u Mircei Eliadego, tyle tylko, że rumuński religioznawca gdzie
indziej stawia akcent (faktem jest jednak, że taka prowokacja myślowa Augé, pozwala inaczej
spojrzeć na te zagadnienia). Por. Augé 2009.
7
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jest w domu i że nic mu się nie stało”). Inna matka wyznaje, że nie była w stanie
używać imienia dziecka nadanego kolejnemu synowi po zmarłym bracie. Gdy
ten drugi osiągnął wiek, w którym zmarł starszy, w osobliwym, zaaranżowanym
do kamery (ale chyba nie tylko d l a kamery?) ‘rytuale’, matka nadaje mu to
imię niejako po raz wtóry. Odtąd będzie je mógł nosić ‘pełnoprawnie’.8 Różnice w traktowaniu ‘nowych’ dzieci najlepiej ukazują problematyczność związaną
z próbą typizacji fenomenu i podkreślają niemożność odnalezienia jedności nawet w obrębie ‘danego typu’.
Owo szczególne mimesis przywodzi na myśl problemy związane z ideą reprezentacji w ujęciu Michała Pawła Markowskiego. Nowe dziecko ‘performatywnie
reprezentuje’ to zmarłe, uobecnia je (i zastępuje). Reprezentuje, ale jednocześnie owa relacja pozostaje plastyczna i zmienna w czasie — drugie dziecko staje
się coraz bardziej odrębną i ‘samodzielną’ jednostką, przedstawicielem tylko
samego siebie.9 To nieco mechaniczne porównanie i schematyzacja wydają się
na swój sposób niestosowne, ponieważ uprzedmiotawiają tę relację. Może bardziej właściwa byłaby tu metafora ‘szczepu’, analogicznie do tego, jak stosuje ją
Paul Ricoeur.10
Takie rozwiązanie mogłoby być szczególnie ciekawym sposobem umożliwiającym pracę pamięci. Edouard Claparède wskazuje na trudność, z jaką spotykamy się, gdy próbujemy odwoływać się do dawnych emocji: „Niemożliwe jest odczuwanie emocji jako przeszłości (…). Nie można być obserwatorem własnych
emocji; albo się je odczuwa albo nie; nie można ich sobie wyobrazić bez odarcia
ich z ich afektywnej esencji” (cyt. za: Bennett 2006, 27). Przypuszczam, że kolejne dziecko staje się jednocześnie ucieleśnieniem zmarłego i pozwala na stały
kontakt z ‘żywymi emocjami’. O tym, że to niełatwe zadanie, mówi wypowiedź
matki, która wspomina o żywym pomniku, a jednocześnie opowiada, że przez
cały okres ciąży dręczyły ją skrajne emocje i myśli.
Owa ‘żywa pamięć’ ma jednak również swoją drugą stronę: „żywy pomnik”
— dzieci, które pojawiają się ‘potem’, niejako ‘w zastępstwie’, którym przyszło nosić brzemię ‘pamięci niewłasnej’ — stają się ucieleśnieniem pamięci po

„Dziś o 11.40 skończyłeś tyle lat, ile miał twój brat, gdy zginął. Od tej chwili spróbuję wymawiać
twoje imię. Muszę. Dałam ci jego imię, żeby je słyszeć. Ale nie potrafiłam go wymówić. Ty też
chciałeś, żeby tak było, prawda Tigram. Czy wiesz, jaka spoczywa na tobie odpowiedzialność.
Chodzi nie tylko o imię, ale o urzeczywistnienie utraconych marzeń. Musisz spełnić i swoje marzenia, i jego. Jesteś nie tylko jego kontynuacją, ale i odrębną osobą. Od dzisiaj żyje was dwóch:
ty i Tigram.”
9
Michał P. Markowski cytuje Wolfganga Isera: „Reprezentacja i mimesis stały się wymiennymi
pojęciami literaturoznawczymi, skrywając tym samym performatywne jakości, dzięki którym akt
reprezentacji wnosi coś, co do tej pory nie istniało w postaci danego przedmiotu. (…) To, co niedostępne daje się uchwycić jedynie przez inscenizację.” (2006, 289)
10
Niektóre słowa–metafory wydają się właściwsze wówczas, gdy mowa o ludziach i świecie niełatwych emocji.
8
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zmarłym rodzeństwie. Sięgając do Julii Kristevej, można by zapewne twierdzić
— choć ona robi to w nieco odmiennym kontekście — że to urodzone po tragedii rodzeństwo zostaje utożsamione ze szczególnym, skrywającym zmarłego
grobowcem. (2007, 150) To, co w myśl teorii Kristevej można postrzegać jako
osobliwe obciążenie sprzyjające pojawieniu się depresji, jak się wydaje, nie zawsze musi być pojmowane jako ‘obce ciało’, jako brzemię noszone wbrew woli,
przynajmniej w tych przypadkach, które poznajemy. Ten stosunek do zmarłego
rodzeństwa, owego osobliwego alter ego, którego już nie ma (na tym świecie),
bywa złożony: od dumy (tańcząca, cytowana wcześniej dziewczyna) do większej
ambiwalencji, w której można by się doszukać nawet pewnej pretensji, choć nie
wyrażonej wprost: „Zawsze porównuje mnie do brata. Cokolwiek robię, zawsze
nas porównuje. Nie ma takiej rzeczy, której by nie porównywała.”11 (Tiran II)

Kamera jako mediator i katalizator
Ševčíkovej udaje się bardzo umiejętnie spleść obrazy, które ukazują, że mimo
ran i blizn, życie toczy się dalej. Krótkie wstawki ze szkolnych (studniówka?)
i rodzinnych imprez, chłopcy grający w gry komputerowe itp. Niemniej to ‘normalne życie’ na różne sposoby silnie i nieuchronnie pozostaje uwikłane w przeszłość i pamięć. To prawdziwe brzemię. Tańcząca przed lustrem dziewczyna
wyznaje wprost do kamery: „Czuję, że różnię się od siostry… Pa t r z ę n a j e j
f o t o g r a f i ę. P y t a m j ą, jak powinnam postąpić. Zawsze umie mi dobrze doradzić… Cały czas czuję jej obecność, chociaż mówię tylko do fotografii. Mariam,
chciałabym, żebyś przyszła do mnie we śnie taka, jaką byłaś. (…). Jeśli mnie
słyszysz przyjdź, pogadamy sobie. Bardzo bym tego chciała.” Inny chłopiec wyznaje, że zawsze sam chodzi na cmentarz i zastanawia się, czy jeśli jest tak, że
są z bratem „jedną duszą”, to oznacza to, że siedzi nad własnym grobem. Dalej
mówi: „Kiedy patrzę na fotografię brata, wiem, że to tylko fotografia, nic więcej.
Jesteśmy jedną duszą. Może to brzmi niewiarygodnie, ale wierzę, że jego dusza
jest we mnie. Nie wiem, jak to się stało, ale moim zdaniem tak jest.” Tiran II
opowiada zaś, że jego zmarły brat podchodzi do niego czasem od tyłu, „kładzie
mi rękę na ramieniu. Obejmuje mnie. I przechodzi mnie dreszcz.” Za pierwszym razem się przestraszył, potem już nie. Przeszłość, z którą przyszło im żyć,
jest stale obecna — zostawiła blizny i znamiona: te widoczne, o których można
czasem mówić, i te, które nie ujawniają się wprost. Jeden z ojców po śmierci
Matka Tirana (ta od opisanego wcześniej pokoju–krypty) wyznaje„Jeszcze rok czy dwa lata
temu, dopatrywałam się w nich cech moich pierwszych dzieci. Porównywałam wszystko: oczy,
ruchy, słownictwo. Poprzez żyjące dzieci spełniałam miłość do tych, które zginęły. W ten sposób
próbowałam stłumić w sobie tęsknotę za nimi.”
11
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syna zachorował: pozostało znamię, niegojąca się rana (na wysokości oczu nosi
przyklejony plaster, praktycznie niemal całkowicie je zasłaniający). Urodzony
już po tragedii syn wyznaje bezpośrednio do kamery: „Dlaczego nie ma cię ze
mną. Gdybyś tu był, tata by nie zachorował. Gdy rodzice cię znaleźli, ojciec
okropnie się przejął, przez ponad tydzień nic nie jadł. (…) od tego czasu ma tę
ranę. Gdybyś był z nami, nie doszłoby do tego. Gdybyś był z nami, m o ż e m n i e
b y t u n i e b y ł o.”
Ševčíková nie szuka wiarygodności na drodze prostego mimesis. Tej mają dostarczyć jedynie archiwalne zdjęcia z czasu katastrofy. Są one ważnym kontekstem, ale mówią o przeszłości jedynie w jednym wymiarze. To, co udaje się jej zrobić, to odnaleźć ‘historię wewnętrzną’, tak jak żyje ona w pamięci i ‘wewnętrzny
krajobraz’, jaki to historyczne wydarzenie pozostawiło. Historia jest namacalna,
co nie znaczy, że jest zawsze widoczna. Autorce udało się uniknąć ucieczki w podejrzane wizualizacje i rekonstrukcje, wykorzystywane czasem w filmach. Gdy
te osoby, które urodziły się już ‘po’, opowiadają swoje historie (czasem słyszymy
je też z offu), filmowane są en face i często w przestrzeni zewnętrznej. Można to
potraktować jako bardzo szczególne wyrwanie danej osoby z kontekstu miejsca,
jeszcze większe skoncentrowanie uwagi na perspektywie osobistej. Mówią/wyznają one bezpośrednio do kamery. To jeszcze bardziej podkreśla, że jeśli mamy
do czynienia z historią, to tak jak jest ona d o ś w i a d c z a n a obecnie — nie tyle
z reprezentacją, ile raczej z prezentacją, ujawnianiem i odsłonięciem, bliskim
heideggerowskiemu rozumieniu alethei: prawdy jako nieskrytości i niezatajeniu.
To doświadczenie prześwitywania innej rzeczywistości, w którą możemy mieć
częściowy wgląd.
Ci, którzy przeżyli tragedię, odwołują się częściej do pamięci, narracji o d o ś w i a d c z e n i a c h i uczuciach. Rzadziej mówią o chwili obecnej. Ci, którzy
przyszli ‘po’, mówią prawie wyłącznie o chwili obecnej, ‘w y p o w i a d a j ą konsekwencje wydarzeń’, które, mogłoby się wydawać, nie muszą wiązać się z nimi
bezpośrednio (i jak też zapewne czasem jest), które jednak dotykają ich totalnie:
czasem owa świadomość ociera się o pytanie o rację własnego istnienia („Gdybyś był z nami, m o ż e m n i e b y t u n i e b y ł o”) czy rozterek dotyczących jednej duszy (stanie „nad własnym grobem”). W tej bezpośredniości bierze udział
kamera, to szczególne przezroczyste/nieprzezroczyste medium, które czasem
stara się skryć własne istnienie, a które w tym przypadku staje się szczególnym
k a t a l i z a t o r e m12, nie tyle (nie tylko) nawet sensu (ten musi ostatecznie rekonstruować sam oglądający13), ile e k s p r e s j i b e z p o ś r e d n i e g o d o ś w i a d c z a -

Kamera jako katalizator wydarzeń to pojęcie obecne w myśleniu antropologów przynajmniej
od czasów Roucha.
13
Powiada się często, że obrazy/narracje filmowe są pod tym względem bardziej poliwalentne od
tekstu: tekst komunikuje/przechowuje sens, obrazy to pozory/widoki zdarzeń.
12
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n i a.14 Zdaję sobie sprawę z pewnego nadużycia, jakie mogą nieść te słowa.
A jednak… Ševčíková w jasny sposób konstruuje i wywołuje znaczenia, ‘performatywnie’ tworzy wewnętrzny portret zbiorowy, utkany z partykularnych historii. To raczej portret kubistyczny, ukazujący jedno ‘zjawisko’ w wielu odbiciach.
O tyle, o ile dotyczy to spraw niewidzialnych, być może jednym z ciekawszych
sposobów dotknięcia problemu jest gra, rozumiana jako poważna gra (Gadamer 1993; van der Leeuw 1991; Turner 1988).
W filmie poszczególne ‘poziomy’ rzeczywistości łączą się i splatają… To właśnie kamera pełni rolę m e d i a t o r a i k a t a l i z a t o r a. Już nie tylko historia
splata się z dniem teraźniejszym. Dzięki kamerze (poprzez kamerę) poszczególne postaci komunikują się z żywymi i umarłymi. Synowie mówią do ojca, który
od kilku lat przebywa w Ameryce, młodsi bracia i siostry zwracają się bezpośrednio do swojego zmarłego rodzeństwa („Mariam, chciałabym, żebyś przyszła
do mnie we śnie taka, jaką byłaś. (…) Jeśli mnie słyszysz, przyjdź, pogadamy
sobie”), taksówkarz apeluje do swego zaginionego syna, którego poszukuje od
dwudziestu lat: „Szukałem cię po całym świecie. Jesteś dla mnie świętością.
Czymś najcenniejszym. Chcę, żebyś to wiedział, gdziekolwiek jesteś. Nawet jeśli
nie chcesz z nami mieszkać, odezwij się. Potem wrócisz do swoich. Czekam na
ciebie. Mam twoje imię wyryte na pierścionku, synu. Tu wypisane. Nie wiem, co
jeszcze powiedzieć. Żyjemy nadzieją i czekamy (…).” Paradoksalnie ta ostatnia
rodzina najgorzej radzi sobie z zaistniałą sytuacją. Ich dziecko przeżyło katastrofę, zostało przewiezione do szpitala, lecz potem zaginęło. Nie odnalazło się
ani wśród żywych, ani wśród zmarłych. Najprawdopodobniej zostało porwane
przez innych rodziców poszkodowanych w katastrofie. Pewne tropy wiodły do
sąsiedniej Gruzji, lecz mimo poszukiwań, nie udało się ojcu odnaleźć tam syna.
Rodzina wciąż oczekuje, wciąż ma nadzieje, że chłopiec powróci, że zapamiętał
swoich prawdziwych rodziców i tak żyje w z a w i e s z e n i u od wielu lat.15
W końcu kamera mediuje między bohaterami a widzem. Idzie mi tu szczególnie o te ujęcia, w których (przede wszystkim) młodzi bohaterowie zwracają się bezpośrednio do niej. Dzięki temu zabiegowi Ševčíková łamie dystans.
Z punktu widzenia bohaterów jako widzowie uzyskujemy ten sam status ontologiczny, co ich zmarli bracia i siostry. Jak daleko stąd… i jak, paradoksalnie,
Szczególnie w drugiej części filmu mamy do czynienia nie tyle z reprezentacją, ile z próbami
ewokacji. Ciekawie sprzyja jej kamera. To ona (filmowiec) staje się katalizatorem wspomnień,
a dzięki temu także emocji i znaczeń. Sama funkcja/rola kamery w filmie ulega przemianie. Od rejestracji/reprezentacji zapisu zewnętrznej rzeczywistości stopniowo przechodzi transformację do
tego, by stać się narzędziem ewokacji; wydaje się ona sprzyjać refleksji, a na pewno werbalizacji
emocji i myśli (odnośnie do terminu ewokacja por. Tylor 1986).
15
Z antropologicznego punktu widzenia takie zawieszenie można przyrównać do przebywania
w strefie liminalnej, na granicy życia i śmierci, niemożności ‘wydostania się’ z niej, przejścia na
którąkolwiek ze stron. Babcia zaginionego chłopca mówi: „Drogi Pula, czekam na ciebie. Nie
umrę, dopóki cię nie zobaczę.”
14
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blisko. Warto zwrócić uwagę na kilkakrotnie wspomniany w filmie motyw rozmowy ze zmarłymi via fotografie.16
Film Ševčíkovej trudno jednoznacznie sklasyfikować. Wykorzystuje ona elementy — przede wszystkim wówczas, gdy dotyka sfery zarazem obecnej i nieobecnej (niewidzialnej) — które należałoby uznać za performatywne. Posługuje
się szczególnymi ewokacjami i unika próby reprezentacji zawsze podejrzanej
w takim przypadku. Dzięki temu docieramy do niewidocznego centrum — do
prawdy ujawnionej, choć niepokazanej. Korzystając z tego zabiegu udaje się jej
dotknąć prawdy wciąż żywych emocji. Owe emocje w przypadku osób starszych
(tych, które przeżyły) częściej wsparte są obrazami pamięci. U młodych ta pamięć jest żywą obecnością, a nie obrazem. Ten niezwykle ciekawy film ma charakter skonstruowanej prawdy wywołanej. Prawdy, która nie zaistniałaby w tej
postaci, można mniemać, bez filmowca i kamery.
Opowieść Symonidesa z Keos wikła urażonych bogów w narodziny sztuki pamięci. W przypadku Gyumri w wyjaśniającą i usprawiedliwiającą historię wplątane są również inne siły. Powszechna opowieść wiąże armeńską tragedię z wybuchem ogromnego zgromadzonego pod ziemią składu broni, który miał być
przyczyną wtórnych, najpotężniejszych wstrząsów. Wspomina o tym kilka osób,
a historię zaczyna i kończy Tiran II. Ostatnie słowa w filmie brzmią: „Mama do
dziś nie weszła do żadnej cerkwi. Obiecała, że pójdzie tylko do tej i tylko w niej
nas ochrzci. Póki tej cerkwi nie odbudują, nie będę ochrzczony.”

Ševčíková dokonuje ciekawego rozróżnienia: o ile ci, którzy przeżyli trzęsienie, najczęściej
wypowiadają się we własnych domostwach, o tyle młodzi — ci, którzy narodzili się już ‘po’ —
często wypowiadają się wprost do kamery, gdy są na zewnątrz domostw (właściwie jedynym
wyjątkiem jest dziewczyna, która choć znała dokładnie historię swoich rodziców i wcześniejszego
rodzeństwa, w zasadzie żyje ‘na zewnątrz’ tej historii). Można by mniemać, że Ševčíková, chcąc
wysłuchać głosów młodych ludzi, musiała opuścić miejsce ‘nasycone’ pamięcią.
16

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kadry z filmu Gyumri Jany Ševčíkovej (2008). Autorce dziękuję za zgodę na publikacje reprodukcji
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kilka uwag na zakończenie

„Robienie [filmów] może sprowokować intensywne zaangażowanie
w świat, które czasem graniczy z bólem. (…) Tak intymne dzielenie świata z innymi, może prowadzić do zatarcia widzenia własnych
granic. Nierzadko zdarza się, że odkrywasz, iż twoi bohaterowie zamieszkują w tobie. Na długo po zrobieniu filmu, we własnym wnętrzu czujesz czasem gest lub też słyszysz w głowie intonację głosu,
który nie należy do ciebie. Filmowców i widzów łączy to, że to co
zobaczone i usłyszane, może nas dosięgnąć i posiąść. (…) sami d o ś w i a d c z y m y t e g o, j a k t o j e s t b y ć k i m ś i n n y m.”
David MacDougall
„Filmy, oraz ich robienie, jak sądzę, niosą wartość nie tyle dlatego,
że wprowadzają teoretyczny dowód, ile raczej dlatego, że przenoszą
widza w nieznane okoliczności i tworzą radykalniejszą perspektywę
widzenia.”
David MacDougall
„Staliśmy się społeczeństwem wywiadów, społeczeństwem filmowym, społeczeństwem, które poznaje siebie dzięki refleksyjnemu
spojrzeniu aparatu filmowego.”
Norman Denzin

We frapującym tekście Poza antropologią. Antropolog jako przedmiot przedsta
wienia dramatycznego (1998) Kirsten Hastrup opisuje własne ‘zmagania’ z Eugenio Barbą i jego zespołem (Odin Teatret). Barba, spotkawszy Hastrup na jednej z konferencji antropologicznych, postanowił zrobić o niej przedstawienie
(Talabot, 1988). To inna wersja opowieści o antropologu w roli głównej, od tej
opowiedzianej niegdyś przez Susan Sontag, której bohaterem stał się Claude
Lévi–Strauss (The Hero of Our Time, The Anthropologist as Hero, 1963). We
wspomnianym tekście Hastrup dodatkowo dokonuje autoreferencyjnego odwrócenia. Barba i jego zespół dostarczają antropolożce szczególnego lustra…
Długotrwały proces obcowania z grupą teatralną Hastrup porównuje do badań
terenowych, tyle tylko że w odwróconej perspektywie: tym razem to ona staje
się najpierw ‘przedmiotem badań’, ‘terenem’, a następnie ‘przedmiotem przedstawienia’ i ‘reprezentacji’. Po fazie poszukiwań i prób następuje publiczna
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premiera. Te praktyki Hastrup wnikliwie opisała1, pokazując, jak kolejne fazy
‘doświadczenia’ przekładają się na odmienne pojmowanie zarówno procesu, jak
i siebie samej. Rozmowy z Barbą — ‘odpytywanie’ przez zespół — konieczność
opisania dwudziestu jeden istotnych ‘momentów’ z własnego życia — próby —
separacja z ‘oddaną’ częścią własnego ja, gdy zespół odjechał ‘w obce kraje’,
by szlifować przedstawienie — i na zakończenie: premiera. W końcu, po fazie
nierozpoznawania siebie, już w trakcie premiery Hastrup ‘rozpoznaje się’. To
rozpoznanie nie jest jednak tożsamością. Przedstawioną na scenie postać antropolożka nazywa „nie–nie–ja”.
W czasie omawiania tekstu ze studentami uświadomiłem sobie, że w zasadzie opisane dosyć enigmatycznie doświadczenie rozpoznania — tych, którzy
pytali, jak to było naprawdę, Hastrup odesłała, by jeszcze raz obejrzeli przedstawienie — przypomina to, które próbował w swojej ostatniej książce oddać
Roland Barthes (1996a). W jego przypadku chodziło o możliwość odnalezienia
w fotografiach zmarłej matki i prawdy o niej. Rozpoznanie we fragmentach nie
dawało poczucia obcowania z nią samą, z jej Osobą. Chwilowe odpoznanie okazuje się uwikłanym w synestezję procesualnym doświadczeniem, które ponownie kończy się enigmatycznym w istocie opisem.2 W dwóch przypadkach dotykamy paradoksu problematyczności reprezentacji. W rzeczy samej to rozpoznanie
umyka werbalizacji i opisowi. Czytelnik, który chce ‘do końca’ zrozumieć, co
się w istocie wydarzyło, ma kłopot. Do czasu, gdy zrozumie, że sednem obu
przypadków — mimo istniejących różnic — jest przede wszystkim wskazanie na
proces, twierdzenie, że rozpoznanie, zrozumienie, uchwycenie jest zawsze relacją czasową i indywidualnym doświadczeniem. Barthes mówił między innymi
o ruchu fotografii (i sprzeciwiał się jednocześnie temu, aby proces odnalezienia wiązać z anamnezą). Mimo dużego wyrafinowania, żadnemu z badaczy nie
udało się dać nam jednoznacznych, klarownych wskazówek, ‘pozytywnego’ wyjaśnienia. Czyżby w przypadku Hastrup ‘prawda’ leżała w z o b a c z e n i u spektaklu, osobistym d o ś w i a d c z e n i u (każdego) w i d z a ? A może raczej w tym, że
nie ma wyjścia poza reprezentację, kiedy już ona powstanie? Casus Barthes’a
jest bardziej dwuznaczny. Nie publikuje on zdjęcia matki, na którym miał ją
‘odnaleźć’. Wyklucza więc to, co zwykliśmy traktować jako materialny dowód.
Przedstawienie widziałem raz, w końcu lat osiemdziesiątych XX w. w CSW (Warszawa).
Tekst, który Hastrup napisała niedługo po powstaniu spekaklu, stał się przedmiotem ‘kultu’
m.in. (ale zapewne nie tylko) wśród doktorantów IFiS–u PAN związanych z pracownią profesor
Aldony Jawłowskiej. Krążył w postaci angielskiego maszynopisu (wtedy też trafił w moje ręce).
Pierwsza publikacja angielskojęzyczna nastąpiła w roku 1992. Przetłumaczony przez Grzegorza
Godlewskiego (Poza antropologią…) został opublikowany w „Kontekstach” dopiero w 1998 roku.
Następnie tekst z nieznacznymi zmianami, ale, co znaczące, pod zmienionym tytułem (Przemoc
symboliczna. O utracie „ja”), ukazał się w książce (Hastrup 2008; por. też Wyka 1993).
2
Próbowałem to szczegółowo analizować w kilku tekstach por. przede wszystkim Sikora 2006a
i 2004a (rozdz. II i V).
1
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Pozostaje nam tylko jego opis. Na domiar złego krytycy (Olin 2002) wytykają
mu pomyłki (czy też brak skrupulatności). Barthes pisze np. o złotym łańcuszku
(pamiątce rodzinnej), lecz na reprodukowanej kilka stron wcześniej fotografii,
choć słabej, na szyi czarnoskórej kobiety widać jakieś korale (a miał to być naszyjnik przypominający ową rodzinną pamiątkę). Abstrahując od ewentualnych
innych wyjaśnień, badacze ci nie biorą pod uwagę prawdy pamięci i strategii
literackiej, która ma o niej zaświadczyć. Tę wyrafinowaną strategię, jak sądzę,
stosuje francuski krytyk (por. Sikora 2006a). Omawiany przypadek dodatkowo komplikuje śmierć Barthes’a tuż przed wydaniem La chambre claire (1980).
Jego historia (dzieło i życie3) zaintrygowała pisarza Paula Austera, współtwórcę
Dymu (Auster i Wang f1995; zob. też Sikora 2004a, rodz. V). Austerowi udało
się w odmienny sposób pokazać, że fotografia jako świadectwo (‘ślad faktu’,
zastygły obraz) może mieć istotne znaczenie dla doświadczania śmierci dziś (co
było jednym z ważnych tematów w książce Barthes’a). W miejsce traumatycznego zatrzymania może pojawić się żałoba, która ma zawsze strukturę czasową…
i tak uruchomiony proces może prowadzić do ponownego wkroczenia ‘na ścieżkę
życia’. Barthes’owi udało się odnaleźć chwilowe struktury czasowe jedynie w pamięci. Tam zresztą ich szukał, próbując przewartościować pewne rozstrzygnięcia
poczynione przez Marcela Prousta i Waltera Benjamina w odniesieniu do fotografii. ‘Fikcyjna’ historia Austera kończy się pozytywnie, ‘prawdziwa’ Barthes’a,
niestety, nie…4
Napisałem, że historia Barthes’a jest bardziej dwuznaczna. I zapewne taką
pozostanie. Barthes był jednym z mistrzów eseju, tego gatunku pośredniego,
mieszczącego się między rozprawą naukową a literaturą. Rozprawa naukowa
stara się wskazywać na fakty (chociaż, jak pisałem, raczej je konstruujemy niż
odnajdujemy), literatura mówi dużo na temat doświadczenia.
Hastrup, odsyłając pytających, by obejrzeli spektakl raz jeszcze (to, co prawda, odpowiedź dla prasy), robi poniekąd unik i przechodzi do teoretycznych
rozważań na temat reprezentacji i jej związków z mityzacją. To „stanie się mi-

Por. tytuł książki Clifforda Geertza Dzieło i życie (2000), która jest rozważaniem na temat wykorzystanych przez antropologów strategii literackich, ale także związków ich dzieł z życiem.
4
W istocie nie udało mi się znaleźć jednoznacznych wskazówek dotyczących tego, że opowie
dziana w filmie przez Pa u l a Austera historia pisarza Pa u l a B e n j a m i n a (książka Barthes’a
moim zdaniem jednoznacznie podejmuje fotograficzno–filozoficzny wątek zarysowany przez
Waltera B e n j a m i n a ) jest próbą uporania się z kończącą się nieszczęśliwie i nagle historią francuskiego krytyka, ale też wskazaniem na możliwe odmienne spojrzenie na fotografię i jej rolę
w kulturze. Film zaczyna się w miejscu, w którym kończy się życie Barthes’a. Roland Barthes zmarł
na skutek obrażeń poniesionych w wyniku potrącenia przez furgonetkę. Paula Benjamina poznajemy, gdy czarnoskóry młodzieniec wyciąga go niemal spod kół pędzącej ciężarówki (por. Sikora
2004a, rozdz. V). Oczywiście poza tym biograficznym incydentem, to raczej ‘filozofia’ fotografii
ukazana w filmie pozwala mi sugerować, że Auster podejmuje pewne fotograficzne wątki, które
można odnaleźć u Waltera Benjamina i Barthes’a i pokazuje, jakie mogą mieć one konsekwencje.
3
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tem daje człowiekowi prawdziwą historię” — pisze. I dalej: „D o ś w i a d c z y ł a m
t e g o d z i ę k i r e a k c j o m niektórych moich s t u d e n t ó w na sztukę: po raz
pierwszy uświadomili sobie, że jestem człowiekiem.” (Hastrup 2008, 151) To
interesująca obserwacja, ponieważ wydaje się jednoznacznie wskazywać, że to
fikcja i pozór dają poczucie (wrażenie?) prawdy.

Reprezentacja
W swoich rozważaniach dotyczących dwóch modeli reprezentacji Michał Paweł
Markowski (2006) dochodzi do podobnych konstatacji. Pierwszy, w którym reprezentacja bywa zrównywana z mimesis, można przypisać m.in. Erichowi Auerbachowi, drugi wywodzi od Wolfganga Isera. Ten pierwszy nie zakłada, „by
reprezentacji można było przypisać aktywną rolę w konstruowaniu rzeczywistości”, by teksty mogły pełnić rolę twórczą, drugi, odmiennie, przyrównuje reprezentację literacką do inscenizacji teatralnej: „reprezentację należy traktować
tak jak fikcję, a więc jako «dyskurs wystawiony na pokaz»”. Jest bardziej aktem
przypominającym inscenizację teatralną niż realistycznym malowidłem, to „raczej actio niż descriptio” (Markowski 2006, 288–289).
Tim Ingold dociekania ostatnich lat próbował podsumować w wykładzie To
Learn is to Improvise a Movement Along a Way of Life (v2010). Głównym tematem, zgodnie z tytułem, jest kwestia uczenia się. Ingold polemizuje z koncepcją,
która naukę pojmuje jako transmisję wiedzy, jako przekaz informacji oparty na
gotowych wzorcach, obrazach, reprezentacjach czy narracjach. A przykłady, do
których się odwołuje, sięgają od kuchni, rozbijania jajka (jak gruba jest skorupka, jak mocno należy uderzyć, aby ją rozbić i nie pozostać z ‘żółtkiem w dłoni’),
przez chińską kaligrafię, naukę/praktykowanie muzyki, aż po zwyczaj związany ze wspólnym negocjowaniem znaczeń konkretnych słów wśród Inuitów. Polemizuje też z Alfredem Gellem i jego koncepcją procesu twórczego. Ingold
mocno podkreśla doświadczalny i indywidualny komponent związany z pozyskiwaniem, czy, należałoby raczej powiedzieć, tworzeniem wiedzy. Zdobywanie jej zawiera zawsze element procesualny, i m p r o w i z a c j ę , element aktywny
i twórczy (i dotyczy to każdej formy uczenia się), a nie podążanie za instrukcją, gotowym ‘otrzymanym’ scenariuszem. Improwizacji, podkreśla, nie należy
utożsamiać z innowacją. „Zaangażowanie w świat wiąże się z odczuwaniem go,
a nie zamieszkiwaniem w świecie sensu.”5 (Ingold v2010.) Taki twórczy aspekt
Ingold odnajduje w obserwacji, która jest bliższa przypatrywaniu się, śledzeniu

Zdanie to lepiej brzmi po angielsku: „To engage with things is to sense the world, not to inhabit
a world of sense.”
5
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(watching) niż patrzeniu (seeing), wiąże raczej z partycypacją niż z poszukiwaniem reprezentacji (bliższa jest tu metafora myśliwego, który aktywnie śledzi
zwierzynę niż gapiącej się osoby).6 Artysta, rzemieślnik ‘zgrywa się’, sprzymierza
z materią przy realizacji projektu.7 To właśnie świetnie pokazuje film Passanger
Roberta Gardnera (f1998), w którym Sean Scully zmaga się z materią malowania, tworzenia obrazu, ale bliższe jest to ‘łączeniu się’ z materią, ‘wtopieniu
w proces’, szczególnej formie ‘niewerbalnej negocjacji’ z włączonym weń ruchem i medytacją niż idei konfrontacji czy estetycznej oceny.8 W istocie wydaje
się to być procesem totalnym i nieredukowalnym do potencjalnych werbalnych
konceptualizacji. (Przypomnę, że w filmie nie ma słów z wyjątkiem odtwarzanych piosenek.) Czyż zarysowana tu idea związku naśladownictwa (mimesis/
mimikry) z improwizacją nie pojawiała się już w wypowiedziach Diawary, gdy
mówił o Rouchu, Moi, un Noir i rodzącym się fenomenie nowej Afryki? (Zob.
rozdz. o Rouchu.) Podobnie jest w przypadku „zmieniającej się niezmienności”
(„changing same”) przywołanej przez Jamesa Clifforda (1997, 267–268) w kontekście mówienia o „czarnej diasporze”.
W kolejnych przykładach rozumienie i uczenie się łączą się z podkreśleniem
wagi elementów procesualnych w poznaniu. Wszystkie przykłady — nawet jeśli
nie zawsze wprost: przypadek Hastrup i Barthes’a — mocno akcentują wagę
(własnego) doświadczenia (Ingold, kładąc nacisk na procesualność rozumienia,
zaznacza, że jest ono zawsze ‘nadbudowywane’, czy raczej ‘wbudowywane’ w już
istniejącą wiedzę; blisko mu tu do poglądów Heideggera). Doświadczenie wiąże
się ze strukturą czasową i trudno przekłada się na reprezentację, gdy nie jest
ona rozumiana procesualnie i czasowo. Jest też w zasadzie nieprzekazywalne,

Pisałem już o trudnościach w esencjalizacji terminów (Sikora 2006b). Okely (2005) korzystała ze
słów patrzeć/widzieć, to look/to see (por. Berger 1997 i 1999). Angielskie watching jest wieloznaczne i obejmuje spektrum możliwości od quasi biernego oglądania telewizji przez przypatrywanie
się, śledzenie i pilnowanie (np. dziecka), czyli tylko pozornie bierną obserwację, która w istocie
wiąże się z czujnością.
7
W istocie w koncepcjach Ingolda człowiek nie staje naprzeciw świata, lecz podąża wraz
z nim, łączy się z nim we współpłynięciu, flux. Ostrze siekiery porusza się wzdłuż naturalnych
uwarstwień drewna, słojów, włókien. Umiejętnością odnajdywania ‘naturalnych podziałów’ —
pałeczki rozrywają, a nie tną rybę czy mięso — i ‘miękkimi’ relacjami zachwycał się Barthes,
gdy opisywał Japonię (1982a). O wadze procesualności, ‘płynięcia’, performatywności pisała
Barbara Myerhoff (1998), ale też Rainer Maria Rilke (Sonety do Orfeusza). Wydaje się, że
koncepcje Ingolda opisują świetnie przede wszystkim tradycyjne kultury i stosunek do nich,
ale wpisują się też w nowe przekonania, związane z bardziej ‘ekologicznym’ podejściem do
wiedzy. Można też sądzić, że modernistyczna edukacja nie wyrugowała całkowicie takiego
sposobu myślenia. To, co proponuje Ingold, to również próba przezwyciężenia, a może
nawet cofnięcia się przed radykalny kartezjański podział na umysł i ciało, próba wzięcia go
w nawias…
8
To paradoksalne, bo słowo, które wiązało się ze zmysłami (aisthētikós — ‘postrzegany zmysłami’)
stało się dziś często synonimem zdystansowania.
6
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przynajmniej wprost. R.D. Laing twierdził, że nie można przeżyć doświadczeń
innej osoby (Kopferer 2011, 200). Czy można poczuć ból drugiego człowieka?
Bruce Kopferer pokazuje w swoim tekście, że pewne aspekty doświadczenia da
się jednak podzielać, właśnie dzięki performatywności, rytuałowi–spektaklowi,
czyli działaniu nastawionemu na proces i czas. To, co kiedyś wydawało się najbardziej nas dzielić — ‘wygląd’, ‘rasa’, czy uogólniając ‘ciało’ — paradoksalnie
być może staje się płaszczyzną, która zbliża ludzi do siebie. MacDougall zauważa, że filmy etnograficzne pozwalają czasem dostrzec zaskakujące podobieństwo między osobami z różnych kultur (2004 i 2005).9
Hastrup w swoich rozważaniach podkreśla wagę mitu, maski i fikcji. Powołuje się m.in. na Victora Crapanzano, który pisał, że antropolog przypomina nieco
trickstera (u Crapanzano chodzi przede wszystkim o Hermesa): obiecuje, że nie
będzie kłamać, nie obiecuje jednak, że powie całą prawdę. Jednocześnie jednak
mówi:
W naszej kulturze przyznaliśmy pierwszeństwo dosłowności, spychając metaforę na pozycję pasożyta żerującego na dosłownym języku. Stłumiliśmy wiedzę
o tym, że metafory pobudzają do działania, a zatem są historią. P o j m u j e m y
t e ż ś w i a t w k a t e g o r i a c h h i e r a r c h i i p i s a n y c h i mówionych form komunikacji. Z perspektywy n a s z e g o e t n o c e n t r y c z n e g o spojrzenia na świat
wszystko to oznacza, że jeśli chodzi o prawo do realności, to historii przyznane
zostało pierwszeństwo przed mitem. (Hastrup 2008, 151–152; pierwsze wyróżnienie spacją w oryginale)

Ta interesująca diagnoza wydaje się jak najbardziej słuszna. Choć w łagodniejszych słowach, to jednak zarówno literalność (historia versus mit) jak i pismo, jako dominujące strategie hierarchizacji, zostają w zacytowanym fragmencie przypisane postawie etnocentrycznej. Jeśli tak właśnie można odczytać ów
fragment, to Hastrup zadziwiająco zbliżałaby się do przytaczanych już wcześniej konstatacji Dwighta Conquergooda (2002; zob. też rozdz. W stronę…)
I tym razem Hastrup zatrzymuje się jednak jakby w pół drogi (por. też rozdz.
Wizualność…). Przynajmniej czasem wydaje się ona zwolenniczką poglądu, że
jeśli nie daje się o czymś mówić wprost, to należy raczej zamilknąć (to wczesny
Wittgenstein). W innych miejscach książki stanowczo obstaje przy tym, że pismo
jest w zasadzie jedynym sposobem transmisji (czy to aby właściwe słowo wobec
ustaleń i sugestii Ingolda?) wiedzy. Gdy pisze o własnym doświadczeniu rozpoznania siebie w sztuce, to również szybko przesuwa dyskusję na płaszczyznę
teoretyczną. Ale może taka jest nieuchronna kolej rzeczy…

Nie chciałbym tu popaść w nadmierny idealizm. Już Tim Asch zauważył, że pokazywanie filmów
nieprzygotowanej publiczności, może wieść do reakcji negatywnych (zob. Lewis 2004b, 8; por. też
Martinez 1992). Ten problem pojawia się też w ważnym filmie Charlesa Lairda Through These
Eyes (f2003).
9
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Cały powyższy wywód miał przede wszystkim na celu podkreślenie wagi
struktur czasowych — w narracji, obserwacji (w rozumieniu Ingolda), rozumieniu i w końcu doświadczeniu — w dzisiejszej nauce. Wydaje się, że we współczesnej antropologii coraz większy nacisk kładzie się na znaczenie narracji tak na
poziomie podstawowym w doświadczeniu jednostek, jak i ‘metapoziomie’ wywodu naukowego (J. Bruner 1990; M. Bruner 2011, Burszta i Piątkowski 1994).
Wedle Lévi–Straussa mity dostarczają logicznego modelu rozwiązywania
sprzeczności (Tomicki 1987, 246). Czy obecnie filmy i opowieści przynajmniej
czasem nie spełniają podobnej roli? Coraz częściej są one przykładami nie tyle
ukazania świata ‘gdzie indziej’, ile performatywną próbą negocjowania znaczeń
i rozumienia. Starają się to czasem ukazać ‘fikcyjne narracje’ (np. Gra pozorów
Neila Jordana f1992; zob. też Sikora 1998) czy wspominana już sztuka Anny
Deavere Smith (oparta na autentycznych rozmowach; por. szerzej Denzin
2001).10 Na początku niniejszej książki cytowałem zdanie Zbigniewa Benedyktowicza (1993), że film jest mitem dzisiejszego świata (por. Wprowadzenie) i choć
wówczas zdystansowałem się nieco wobec możliwości wykorzystania w ramach
własnego wywodu takiego rozumienia antropologii filmu, to obecnie właśnie
się do niego zbliżyłem. Zbliżenie nie oznacza tu jednak tożsamości. Narracje
są też dlatego mitami współczesnego świata, że wydają się umiejętnie scalać to,
co zostało rozdzielone przez dominujące (przynajmniej w tradycyjnym dyskursie naukowym) klasyfikacje, które mają tendencję do wykluczania tego, co nie
mieści się w ich taksonomicznych strukturach. Tim Ingold pokazał, jak przejście
od narratywistyczno–wyjaśniających wersji świata do klasyfikujących wyrzuciło
poza nawias poważnych (naukowych) rozważań całe ważne dla człowieka obszary (Ingold v2011). Z dzisiejszego punktu widzenia smoki nie są już ‘poważnym’
przykładem. Poza sporadycznymi przypadkami nikt, z wyjątkiem dzieci, się ich
nie lęka. Ingold pokazuje jednak — wychodząc od doświadczenia i emocji: uczucia trwogi — że dla średniowiecznych mnichów był to jeszcze byt całkiem realny.
Oczywiście, warto pamiętać, że klasyfikacje zapewne istniały od zawsze — vide
totemizm widziany przez Claude’a Lévi–Straussa (1998) czy rozważania na temat myślenia potocznego Clifforda Geertza (2005b)… Ale to powiedziawszy,
należy też dodać, że to właśnie Lévi–Strauss i Geertz narzucają tu klasyfikacyjne
ramy, ‘odcinając’ niejako partykularne narracje wyjaśniające oraz ich znaczenia.

Z pewnego punktu widzenia wiele opowieści ma funkcję transgresywną, zażegnania dramatu,
od którego się zaczynają. Ale w Grze pozorów Jordan konstruuje fabułę, w której zderza ze sobą
‘obcość’ płciową i ideologiczną, wymuszając niejako przemyślenie tych kwestii na nowo. Pedro
Almodovar również zastawia na nas różnego rodzaju pułapki intelektualne (i emocjonalne). Czy
akt, którego rezultatem jest przebudzenie ze śpiączki (de facto przywrócenie do życia) może być
aktem kryminalnym (Porozmawiaj z nią, f2002)? Dlaczego tak nas rażą operacje/transformacje
związane z płcią, skoro akceptujemy tak poważne operacje, jak transplantacja serca? Wszak serce
to mityczna istota nas samych (Wszystko o mojej matce, f1999).
10
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Nie chcę zaprzeczyć doniosłości ich ‘widzenia’, lecz tylko zaznaczyć, że klasyfikacje te biorą w nawias cały złożony i czasem pogmatwany ‘świat doświadczeń’
poszczególnych podmiotów czy społeczności. Świat partykularnych praktyk,
który przynajmniej od pewnego czasu stał się ważny w badaniach antropologów.
Z kontradykcji tych dwóch spojrzeń nie zawsze łatwo znaleźć wyjście. O tym
odmiennym uprawomocnieniu różnych wersji postrzegania i wyjaśniania świata
stara się w intrygujący sposób mówić Ingold. Co więcej, pokazuje wagę tego
paradygmatu zagubionego (przynajmniej częściowo) w (naukowym) myśleniu
Zachodu (v2011).
Być może w tym nowym spojrzeniu swoje miejsce mogłyby też odnaleźć filmy. Niosą one — przy czym stanowczo obstaje MacDougall — namiastkę doświadczenia (i, można dodać, zapewne również dlatego czasem dystansowała
się od nich wcześniejsza nauka). „Filmy często traktuje się jako dokumenty
czy publikacje, ale zawierają one ślady doświadczenia” — pisze David Mac
Dougall (2006, 137) w tekście, który wnikliwie opisuje jego własne doświadczenia związane z pracą nad serią filmów Doon School, w tym kwestie związane ze
współpracą z protagonistami filmów. Z jednym z bohaterów The Age of Reason
(f2004), Abhishekiem, nawiązał na tyle bliską relację (była to w dużym stopniu
inicjatywa chłopca), że zastanawiał się nawet, czy może ona hamować związki
ucznia z rówieśnikami. Dopiero po pewnym czasie zrozumiał, że w istocie to ów
chłopiec wykorzystywał ich relację do budowania własnych związków w szkole.
„Filmowców często porównuje się do myśliwych, poszukujących i zdobywających materiały na film, ale ich rzeczywiste doświadczenie wiąże się częściej z byciem zanurzonym w szczegółach codziennego życia.” (MacDougall 2006, 137)
Takie (bliskie sugestiom Ingolda) zanurzenie w życiu bywa — jak pokazują to
choćby cytowane w motcie słowa — intensywne. W tym przypadku kamera nie
tylko nie buduje dystansu (o co ją niegdyś często podejrzewano), lecz przynajmniej czasem wręcz sprzyja tworzeniu relacji. Na tę jej funkcję wskazywał np.
Jean Rouch. Daniela Vávrová (powołując się na francuskiego filmowca) czyni
z tej interakcji via kamera oś projektu badawczego realizowanego na Papui Nowej Gwinei.11 Mocno podkreśla to też sam MacDougall:
Inni być może dotarliby do takich pomysłów po prostu mieszkając w szkole, ale
dla mnie akt filmowania był kluczowy (…). Sądzę, że gdyby nie sytuacje, które
stworzyła kamera, i gdyby nie to, czego dzięki korzystaniu z niej doświadczyłem,
zapewne przyjąłbym bardziej prozaiczne spojrzenie na szkołę i jej mieszkańców.
Lecz kamera stale popychała mnie i prowadziła do kolejnych sytuacji, zmieniając
moje postrzeganie danych spraw. (…) filmy, nim jeszcze wyrażają idee, są sposobem zaangażowania w świat. Na początku tego rozdziału napisałem, że filmy
Doon School nie są serią w znaczeniu chronologicznym. To jednak nie jest cała

11

Projekt prezentowany na konferencji NAFA w Koprze (2009, Słowenia); zob. też f2008.
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prawda, ponieważ — jeśli dostarczają one obrazów szkoły — to również tworzą
narrację na temat mojego zmieniającego się stosunku do niej. (2006, 142–143)

Ta wypowiedź MacDougall podkreśla wiele zalet filmu, pokazując — zapewne w mniej spektakularny sposób niż to zwykł robić Rouch — że proces filmowania (a następnie montowania filmu) jest bardzo szczególnym, głębokim
procesem uczestniczenia w filmowanym świecie, gdzie kamera staje się katalizatorem, ‘nakręcającym’ przynajmniej czasem zaangażowanie obu stron. To, co
niegdyś, w nauce pozytywistycznej i jej bliskiej, traktowano jako zagrożenie dla
wiedzy (niezaangażowanej, bezcielesnej, bezosobowej, obiektywnej), dziś wydaje się często nieuprawomocnioną, a być może nawet zgubną uzurpacją (por. np.
Guba i Lincoln 2009). „Filmowców i widzów łączy przekonanie, że to co zobaczone i usłyszane, może nas dosięgnąć i posiąść. (…) sami doświadczymy tego,
jak to jest być kimś innym.” (MacDougall 2006, 137)
We wczesnych pomysłach na film etnograficzny pojawia się silny nacisk na
wierność odtwarzanych zjawisk. Niezaangażowanie — skrajne, ale też często
obowiązujące, koncepcje ‘bezosobowej’ kamery w pomysłach Waltera Gold
schmidta czy Margaret Mead — miało być gwarantem takiego, naukowego podejścia. Takie nastawienie, jak próbowałem to na różnych przykładach pokazać,
zostało przezwyciężone.
Choć konwencje kina obserwacyjnego uznaje się nadal za dominujące w twórczości etnograficznej, to jednocześnie wydaje się, że coraz częściej można mówić
o różnych formach partycypacji antropologa w ramach realizowanych projektów
filmowych. Na ten fakt zwracał już uwagę (w odniesieniu do własnego podejścia)
Jean Rouch. Antropolog–filmowiec na różne sposoby wikła się w obserwowaną
rzeczywistość. Niewątpliwie na etapie montażu zestawia ze sobą materiały i próbuje, korzystając z antropologicznego rozumienia, sygnalizować związki i znaczenia, które nie zawsze od razu są widoczne. Ta praca może się dokonywać,
niejako od ‘zewnątrz’ i post factum (na etapie montażu), jak w przypadku filmu
Tobacco, Truths and Rummikub Steefa Meyknechta (f2010) opowiadającego
o transformacji dzielnicy holenderskiego miasta i trudnym do zaakceptowania
nowym sąsiedztwie, które składa się głównie z imigrantów. W tym przypadku
badacz staje się ‘katalizatorem’ budzącego się zrozumienia zaistniałej sytuacji.
Ale czasem antropolog pojawia się też na planie, choć już nie w roli tłumacza
(jak to niegdyś bywało)12, a raczej partnera dialogu, dyskusji. Osoby, która ‘dyskursywizuje sytuację’, pomaga — czasem to zapewne bliskie Sokratejskiej majeutyce — w wykluwaniu się sensu. Bywa, że jest to nieco zewnętrzna postać, jak
w filmie Gary’ego Kildei i Andrei Simon Koriam’s Law (f2005). Czasem jednak

Gdy antropolog in person bądź jako voice over w dydaktycznym komentarzu tłumaczył nam jak
mamy rozumieć to, co nam (wraz z filmowcem) pokazuje. Odnośnie do krytyki pojęcia antropologa jako tłumacza por. Asad 1986.
12
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ta postać staje się zdecydowanie bardziej uczestnikiem wydarzeń, jak w przypadku antropologa Lesa Hiatta w przywoływanym już filmie Kima McKenzie,
Waiting for Harry (f1981). W Ngat Is Dead: Studying Mortuary Traditions (Nielsen,
Otto, Dalsgaard f2007) ta aktywna rola badacza jeszcze się zwiększa. Antropolog (Ton Otto) rzeczywiście pojawia się w centrum historii i takie przesunięcie
jest tu jak najbardziej uzasadnione. Otto staje w obliczu śmierci przybranego
ojca, Ngata. Przygotowania do pogrzebu, w których ma wziąć udział na szczególnych prawach, są wyzwaniem nie tylko emocjonalnym. Uwikłanie, podejmowane negocjacje i komentarze do nich stają się tu dobrym przykładem tego, jak
zażyłość może być nieodłącznie spleciona z rozumieniem, w tym przypadku pojmowaniem złożonej miejscowej tradycji, relacji (związanych z pokrewieństwem
obligacji i roszczeń). Partycypacja zaczyna dominować tu nad obserwacją, ale
też stanowi dla niej mocną podstawę. Mohamadou Saliou w filmie Juarké. Boys
Made Men in Mboum Society (f2010) też przyjmuje ciekawe usytuowanie. Saliou (który pochodzi z Kamerunu i jest świeżym absolwentem Uniwersytetu
w Tromsø) wywodzi się z bliźniaczej społeczności, a zrobienie filmu staje się próbą ukazania i zrozumienia zasad miejscowej inicjacji dla chłopców, do oglądania
której notabene, jako nieinicjowany, nie jest w pełni dopuszczony. To intrygujący
przykład, który sygnalizuje istnienie różnych domen prawdy. Film to nie spektakl, gdzie wszystko (bądź też wszystko, co zostanie uznane przez filmowca za
tego warte) zostaje wystawione na pokaz. Uświadomienie nam istnienia owych
domen prawdy w istocie może być przynajmniej równie ważne jak tzw. ‘wiedza
przedmiotowa’. Obraz ten mocno wskazuje też, choć nie expressis verbis, na kwestie etyczne. Film dziś przestał być voyerystyczną dziurką od klucza, przez którą podglądamy osobliwe zwyczaje ‘gdzie indziej’. Jest raczej płaszczyzną, którą
antropolog tworzy (lub współtworzy), by ukazać nam intersujące, jak i kłopotliwe zdarzenia i sytuacje; jest przestrzenią, w której mogą się ujawnić ciekawe,
jak i kontrowersyjne poglądy; miejscem, które pozwala nam zobaczyć, ale też
zrozumieć osobliwości innych racji bycia, często tak, jak są one doświadczane
i pojmowane. Staje się tym samym w dużym stopniu ‘przedmiotem do myślenia’,
a nie tylko oglądania.
W tych ostatnich przykładach antropolog, z kogoś za kamerą stał się aktywnym uczestnikiem wydarzeń, osobą, która już nie z zewnątrz (montaż), lecz
‘osobiście’ od wewnątrz strukturuje nasze rozumienie przedstawionych sytuacji.
Nie są to oczywiście najczęstsze przypadki funkcjonowania antropologa, ale
istotnie ciekawe.13 Timothy Asch uznawał, że filmy powinny pokazywać pracę
antropologa w terenie. Dość często i na różne sposoby antropolog występuje
jako współtwórca procesu rodzenia się sensu.14 Czasem ta rola sprowadza się do

13
14

Pisałem o tym nieco więcej w tekście Zmieniające się podmioty narracji etnograficznych (2010c).
W jednym z filmów Ascha po kontekstualizujących mapach, komentarzach i informacjach
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montażysty/redaktora (mniej czy bardziej widocznego) — przypominam omawiany wcześniej fenomen „trzeciego głosu” Myerhoff i Kaminsky’ego (1992) —
lecz czasem, jak starałem się pokazać, jego rola sięgała jeszcze dalej.
Współcześnie film wiąże się nie tyle z abdykacją teoretycznego myślenia, ile
raczej próbuje przynajmniej część tych procesów kreowania znaczenia przerzucić również na widzów. Słowo ‘teoria’ etymologicznie wywodzi się od oglądu:
„gr. theōría obserwacja, oglądanie, pogląd oparty na faktach obserwowanych”
(Słownik PWN, online). Można by uznać, że z pomocą filmu wracamy do pierwotnego znaczenia słowa teoria związanego z patrzeniem, a nie tylko konceptualizacjami, które są już wynikiem wcześniejszych konceptualizacji. Choć czytany
radykalnie to zapewne wniosek zbyt daleko idący.
Michał Paweł Markowski (2006) na zakończenie tekstu, do którego się już
odwoływałem, mówi o czterech sposobach (strategiach) uprawomocnienia reprezentacji, bądź też czterech ideologiach „legalizujących” reprezentację.
„Pierwszy z tych sposobów — epistemologiczny — wywodzi się z kartezjańskiego paradygmatu poznawczego.” W tym przypadku „Reprezentacja jest
nieusuwalnym instrumentem poznania i pośredniczy w kształtowaniu obrazu
świata, jakim dysponujemy.” (2006, 318–319) To strategia bliska tradycyjnemu
podejściu do wizualności, u którego źródeł kryje się albertiańskie widzenie perspektywiczne z metaforą okna otwartego na ‘rzeczywistość’.
Drugi sposób Markowski nazywa ontologicznym, a za jego głównego przedstawiciela uznaje Hansa–Georga Gadamera. W tym przypadku nie mamy już
do czynienia z próbą jak najwierniejszego odwzorowania pewnej rzeczywistości, lecz raczej z jej uobecnieniem. Reprezentacja ma tu swój analogon w dziele
sztuki i wiąże się z „przyrostem bytu”. Można by powiedzieć, że spotykamy się
tutaj nie tyle z odtwarzaniem, ile raczej z tworzeniem. W tym podejściu nawet
słowo konstrukcja wydaje się nie na miejscu: „reprezentacja nie konstruuje swego przedmiotu, lecz pozwala mu w pełni zaistnieć. To, co reprezentowane, nie
jest przedmiotem wyobrażonym przez podmiot, lecz bytem, który jest tu oto”
(2006, 322–324).

na główny plac wioski wkracza skąpo odziany ‘wojownik’ i przyjmuje postawę bojową dzierżąc
uniesioną włócznie. Dopiero gdy filmowiec robi najazd rozpoznajemy w nim Napoleona
Chagnona. Clifford wydaje się nieco zakłopotany takim rozwiązaniem (zob. Clifford 2004a, 162).
Ale to umieszczenie w centrum uwagi postaci antropologa ma swój sens: zaraz potem kilku krajowców podbiega i zaczyna dotykać, niemal obmacywać Chagnona. Nie rozumiemy znaczenia
tego wydarzenia, niemniej jest to na pewno bliskie i silnie haptyczne doświadczenie. Wówczas
też pojawia się komentarz, tłumaczący tytuł filmu (A Man Called „Bee”: Studying the Yanomamo,
f1974). Nazwiska Chagnon krajowcy nie potrafili poprawnie wymówić, ale brzmiało ono dla nich
podobnie jak wyrażenie ‘nieznośna pszczoła’ (pesky bee), stąd właśnie tytuł filmu. W istocie to
wcześnie refleksyjny film, gdzie via stosunek krajowców do antropologa pojawia się sporo istotnych informacji na ich temat.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

292

Kilka uwag na zakończenie

Trzeci — równie odległy od dwóch pierwszych — „Jest wyznaniem niewiary
w samą reprezentację” (2006, 325), która nie jest w stanie zmierzyć się z rzeczywistością. To model apofatyczny, będący wynikiem uznania tego, że nie da się
rzeczywistości oddać za pomocą słów. Prowadzi on do dwóch przeciwstawnych
rozwiązań: ikonoklazmu i multiplikacji reprezentacji (Baudrillard mógłby być
tego przykładem).
Czwarty typ, bliski po trosze trzeciemu, Markowski nazywa estetycznym
i otwiera również dla osoby Rolanda Barthes’a (który pojawia się także w modelu trzecim). I ta strategia uznaje nieprzystawalność świata i języka.
Jak sądzę, wcześniejsze pomysły na film etnograficzny bliskie były modelowi
pierwszemu. Środki wizualne miały pomagać w wiernym odtworzeniu rzeczywistości, kultury Innego. Skrajne przykłady, to oczywiście fotografia antropometryczna i jej pokrewne, lecz kładące nacisk na obiektywizację koncepcje Heidera
też tu się dobrze odnajdują. Obecne próby lokowałbym blisko modelu związanego z Gadamerem15, albo raczej na pograniczu modelu drugiego i dwóch
kolejnych. Antropolodzy, a przynajmniej antropolodzy–filmowcy, którzy często odwołują się do fenomenologicznych inspiracji, nie są raczej (przynajmniej
skrajnymi) apofatykami. Ale jednocześnie nie dystansują się (tu też rysuje się
pewne spektrum postaw) wobec elementów konstrukcji. Choćby w idei „trzeciego głosu” (Myerhoff i Kaminsky) można postrzegać element konstrukcji, ale
też uobecnienia.
Etnolodzy, jak już pisałem, z trudem zawieszają dyskurs referencyjny, dlatego stosunkowo mało pojawia się filmów jawnie eksperymentujących. Sygnalizowana przez Billa Nicholsa zmiana zwrotu referencji — The Referents R Us
(1994b, 96) — w skrajnym wydaniu nie zaistniała w antropologii, choć niewątpliwie, jak starałem się to ukazać, można znaleźć przykłady podążania w tym
kierunku. Wydaje się też, że zdecydowanie łatwiej zobaczyć na festiwalach filmy
próbujące wydostać się z wyżłobionych kolein, niż przeczytać o nich w żurnalach. Słowo pisane stoi na straży kanonu. O tym świadczy również znacząca
polemika między Peterem Crawfordem a Jayem Rubym (2008). Ruby, który
opowiadał się za eksperymentem, jednocześnie, jak sądzę, nie jest w stanie zaakceptować faktu, że jego marzenie może się ziścić.16 Tak chyba jednak powoli
O użyteczności filozofii Gadamera dla antropologii pisała już Joanna Tokarska–Bakir (1992).
Zapytany o jakiekolwiek przykłady, które pozwoliłyby uczestnikom i czytelnikom owej dyskusji
przybliżyć jego oczekiwania, wspomniał jedynie o filmie Sigurjona Hafsteinssona, który jest świetnym pomysłem na ‘uruchomienie badań’, być może jest nawet filmem eksperymentalnym, ale
na pewno nie jest, w moim przekonaniu, etnograficznym filmem eksperymentalnym. Film został
nakręcony na jednym z odcinków lokalnej szosy na Islandii. Na drogę stonkowo często z przylegających gór spadają kamienie, które powodują wiele wypadków (także śmiertelnych). Kłopot
w tym, że nie ma innej drogi przejazdu. Hafsteinsson nakręcił film, pokonując tę trasę nocą,
w czasie śnieżycy samochodem z otwartym oknem. Film, wyświetlany okolicznym mieszkańcom,
miał pomóc w ewokowaniu doświadczenia grozy i pourazowych wspomnień, które pozwoliłyby
15
16

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Kilka uwag na zakończenie

293

się dzieje. I świadczy o tym spektrum filmów, które próbują badać, ukazywać,
analizować, ewokować i uobecniać otaczający nas świat, często w jego bliskich
i partykularnych wymiarach. Okazuje się, że na festiwalach antropologicznych
i okołoantropologicznych jest coraz więcej intrygujących obrazów, starających
się wnikliwie przedstawić, ale też komentować bliską nam rzeczywistość. To odwrócenie od egzotyki wiąże się z kilkoma sprawami.
Po pierwsze antropolodzy zdali sobie sprawę, że czasem sami egzotyzują/
egzotyzowali przedstawiany świat. Sprzyja temu takie pisarstwo czy filmowanie,
które konstruuje różnicę. (Por. rozdział o Rouchu i fenomen othering.)
Po drugie, coraz częściej owi Inni sami sięgają po kamerę, czasem we współpracy z antropologiem. W trakcie rozmowy o dokumencie i filmie etnograficznym Krzysztof Kopczyński odwołał się do festiwalu „Slums cinema” (2008),
w którym uczestniczył w Ugandzie (trafił tam po oficjalnych pokazach Kamien
nej ciszy). Przez pół nocy na dużym ekranie pokazywane były filmy zrobione
przez mieszkańców slumsów na obrzeżach stolicy (sprzęt dostarczyła jedna
z holenderskich fundacji). Zjawisko uznał za fascynujące, choć nic z tych filmów
nie rozumiał, ponieważ były robione w miejscowym języku. „Pomyślałem sobie,
że jest to rodzaj nowoczesnego podejścia (…) do filmu etnograficznego (…) dać
narzędzie komuś, kto tkwi w pewnej rzeczywistości i o niej opowiada.” (Benedyktowicz, Kopczyński i Sikora 2010, 203) Takie zjawiska występujące pod różną
postacią są coraz częstsze (Ruby 2004, Ginsburg 2002a). Mogą mieć też czasem silny polityczny pierwiastek (Turner 1991; 1992), niemniej nie nazwałbym
chyba wszystkich filmów robionych przez ‘nieuprzywilejowanych’ pochodzących
z dawnego Trzeciego Świata filmami etnograficznymi.
I, po trzecie, sama antropologia zaczęła coraz staranniej i z większym zainteresowaniem przypatrywać się własnej kulturze. Sugestia, że antropolog może
być wnikliwym krytykiem i obserwatorem ‘własnego podwórka’, terenów bliskich (albo jeszcze bliższych — autoantropologia) wydaje się nowym intrygującym obszarem badań.17
Już na etapie redakcji niniejszej książki spotkałem się z profesor Tamar El Or
z uniwersytetu hebrajskiego w Jerozolimie (Warszawa, luty 2012). W czasie rozmowy dotyczącej filmu antropologicznego (którym się również zajmuje) podzieliłem się swoimi rozterkami dotyczącymi kwestii kryteriów rozróżnienia między
na werbalizacje traumatycznych przeżyć. Tę funkcję spełnił bardzo dobrze. (Film i wystąpienie
Hafsteinssona — konferencja NAFA w Ísafjörður, 2008.)
17
Pod pewnymi względami w takich krajach jak Polska od dawna można mówić o istnieniu antropologii na własnym podwórku, ale to tylko częściowa prawda, ponieważ całkiem długo starano
się utrzymać (albo wytworzyć) dystans do ‘przedmiotu badań’ — najpierw stali się nim przede
wszystkim chłopi i tzw. ‘kultura ludowa’, potem kultura robotnicza. Otwarcie na bliższe obszary
nastąpiło stosunkowo późno. Por. np. projekt nowej antropologii, który powstał w środowisku
skupionym wokół „Polskiej Sztuki Ludowej” (wówczas jeszcze nie „Kontekstów”) na przełomie
lat osiemdziesiątych, i jego podsumowanie (Robotycki 1995).
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filmem dokumentalnym i antropologicznym/etnograficznym. Takie rzeczy po
prostu się wie — odpowiedziała bez szczególnego wahania. Po czym płynnie
przeszła do wyjaśnienia. Gdy zbliżał się czas jej porodu, zapytała lekarza, kiedy powinna pojechać do szpitala. Będziesz wiedziała, odpowiedział doktor: „To
się po prostu wie.” Z tej opowieści/przypowieści można wysnuć zapewne różne
wnioski. Jeden z nich mógłby brzmieć, że często (być może szczególnie dziś,
albo dziś mamy mniej złudzeń) trudno znaleźć ‘twarde’ kryteria wydzielenia,
zdefiniowania pewnych obszarów, po których się poruszamy. Ale wniosek może
też brzmieć odmiennie: nie ma twardych kryteriów pozwalających na jasne rozróżnienia, a możliwości tych rozróżnień wiążą się z doświadczeniem, które przychodzi wraz ze zdobywaną wiedzą, pozwalającą podejmować właściwe decyzje
we właściwym czasie. W istocie jest to raczej opowiedzenie się po stronie ‘antropologii (filozofii) mądrościowej’, a nie silnie ustrukturowanej i zoperacjonalizowanej nauki nastawionej na zdobywanie informacji i przestrzeganie procedur.
Clifford Geertz w eseju o zmąconych gatunkach diagnozował odchodzenie zarówno „bezdusznego specjalisty”–eksperta, jak i „mędrca na ambonie” (Geertz
1998, 235). Ale być może jedna z opcji, które nam zostają — po otwarciu na
wiedzę ucieleśnioną, milczącą [tacit], nie poddającą się łatwej operacjonalizacji
i werbalizacji — jest zaakceptowanie wagi doświadczenia. Za takim rozwiązaniem wydaje się opowiadać Tim Ingold (v2010), gdy rozwija swoją performatywną teorię uczenia się jako procesu opartego na naśladownictwie, które jest
zawsze również improwizacją. Takie były też (czytane mniej stricte) wczesne pomysły Ruby’ego. Czyż film (i tu znowuż zbliżamy się m.in. do poglądów MacDougalla 1998, 2006) nie jest właśnie bliższy takiemu poznaniu praktycznemu,
temu co, jak rozumiem, sugerowała też Donna Haraway. Przeciwstawiła ona
„«spojrzenie z poziomu ciała» (view from a body), które odznacza się swojskością i szczególną otwartością, abstrakcyjnemu i autorytatywnemu «spojrzeniu
z góry» — wiedzy uniwersalnej, która udaje, że przekracza swoją lokalizację.”
(Conquergood 2002, 146). Za takim rozluźnieniem gorsetu poza MacDougallem wydaje się opowiadać spora grupka zajmujących się filmem antropologicznym: Ilisa Barbash i Lucien Taylor, Paul Basu, Anna Grimshaw, Peter Loizos,
a zapewne i Paul Henley, nie mówiąc już o całkiem dużej grupie wymienionych
tu i niewymienionych filmowców — zaczynając oczywiście od Jeana Roucha.
Tim Ingold, zastanawiając się nad kwestią improwizacji w muzyce — korzysta tu z rozważań Nicholasa Cooka — zwrócił uwagę, że gra muzyka ‘realizującego’ klasyczną partyturę nie różni się diametralnie od improwizacji jazzmana.
Każdy z nich ucieka się do improwizacji, tyle tylko, że odmienne są ich cele.
O ile muzyk klasyczny działa niejako dośrodkowo, o tyle muzyk jazzowy odśrodkowo. Ingold twierdzi nawet, że im dokładniej zapisana partytura, tym wymaga
większej dozy improwizacji, czyli ćwiczeń, które zbliżają go/ją do nieosiągalnego
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(pierwo)wzoru–partytury18 (Ingold v2010). Odnosząc to do kwestii filmu i uznając, że klasyka filmu antropologicznego odpowiadałaby tu muzyce klasycznej,
zaś jazzowe improwizacje poszukiwaniom odchodzącym od kanonu dyscypliny
(por. Morphy i Banks 1997, 1), można by rzec, iż obie drogi mają przed sobą
przyszłość. W tej opcji pokładam nadzieję…

Swoją drogą Ingold, jak sądzę, dotyka tu paradoksu sztuki kanonicznej i powtarzanego twierdzenia, że skanonizowanie sztuki sprawiało, że artysta stawał się prawdziwie wolny (zob. np.
Florenski 1981).
18
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Wykorzystane prace własne

W pracy wykorzystałem fragmenty swoich wcześniejszych publikowanych już
tekstów, w tym przede wszystkim:
2007

Narracja a znaczenie. Przypadek „5 x 2”, w: D. Skotarczyk i J. Nowakowski (red.),

Kino wobec sztuk. Związki — inspiracje — przenikanie, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, s. 135–143
2008a

Opowiedzieć śmierć — trzy dotknięcia realnego, „Dialog”, nr 3, s. 144–151

2008d

Oczami innych. Między nauką a praktyką społeczną, „Kwartalnik Filmowy”, nr 62–

63, s. 307–321

2009a

Odwrócone spojrzenie albo antropologizacja antropologii, w: A. Pomieciński i S. Sikora (red.), Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów Biblioteka
Telgte, Poznań, s. 59–86

2011c

Jean Rouch. W stronę wyobrażonego, „Literatura Ludowa” nr 6, s. 45–56

2011e

 olorowe wątki. Opowieści kutchańskich haftów, „Kwartalnik Filmowy” nr 74, lato,
K
s. 195-197

(w druku) Afryka Roucha. Mimikra — podmiotowość — sprawczość, „Konteksty”

Trzy zamieszczone w książce interpretacje filmowe (Forest of Bliss, Beyond the
Forest i Gyumri) zostały opublikowane w nieco innej formie w:
2009c

Portret podwójny. Wizerunek depresji, „Kwartalnik Filmowy”, nr 66, lato, s. 182–190

2010d

Żywe pomniki. Pamięć i zapomnienie w filmie Gyumri, „Kwartalnik Filmowy”,

nr 69, wiosna, s. 121–130

2011b

Waranasi — miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera (Forest of Bliss),
„Kultura Współczesna”, nr 2(68), s. 120–132
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