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Bardzo Dziwna Książka (7)
YANNICK LEIDER

Kolekcja fotografii

   Z początku znalazłem w biurku taty 
Arnolda kilka rolek negatywów, a tak-
że negatywy w zeszytach z napisem
Kodak. Przejrzałem. Jacyś młodzi lu-
dzie i dziecko. Dwoje dorosłych i dwo-
je dzieci. Zima, lato. Przypuszczalnie 
rodzina w Chelles, Clamart i Warsza-
wie. 
   Innym razem myszkowałem w kre-
densie. Zdjęcia za szkłem i w albumie
wskazywały na fotografie ważniejsze, 
zapewne też i droższe.
  Pewnego dnia natrafiłem na album 
w twardej oprawie z kartonu, ze zdję-
ciami czarno-białymi, postaci upozo-
wanych w eleganckim aucie, bogato 
ubranych. Z tyłu zdjęć opisy. To mo-
gła być rodzina Daude z Argentyny. 
Warsztaty fotograficzne wybiły stem-
ple, wgłębne lub wypukłe, w celach 
reklamowych. Papier płótnowany, 
z wyraźną granulacją. Porządna robota. 
  Podczas porządkowania mieszkania 
przy rue Brissard w Clamart, po śmier-
ci babci, natrafiłem na dwa dageroty-
py. Wydaje się, że babcia uwielbiała 
mistyfikacje, oraz sprawiać wrażenie, 
jakby nie było jej dość lustra na sufi-
cie, czterech gromnic i leżącej pośrod-
ku pokoju otwartej trumny, w której 
co jakiś czas kładła się do przymiarki. 
Sądzę zatem, że te dwa dagerotypy zo-
stały zakupione w okresie prosperity,
aby można było rzucić na nie okiem, 
niby przypadkiem, i tym samym od-
nieść wrażenie, że państwo Daude je-
dynie jakimś nieszczęśliwym zbie-
giem okoliczności zamieszkują trze-
cie piętro kamienicy przy 10 Rue Bris-
sard, gdy naprawdę, stać ich na dużo 
większy lokal, w lepszej dzielnicy. 
Zresztą w tym czasie, gdy porządko-
wałem mieszkanie babci, tych zdjęć 
w srebrnej oprawie już nie było. Babcia 
Luiza, chcąc podtrzymać mit o swoim 
pochodzeniu i bogactwie, w ostatnich
latach życia rozdawała zbiory znacz-
ków męża i córki, i coraz więcej czasu 
poświęcała na przygotowania do swe-
go pochówku.
  W parafii leżał kontrakt w tej sprawie.
Wiadomo nawet było, który z księży 
miał iść z prawej, który z lewej strony
trumny. Natomiast napis z „prawdzi-
wej emalii z Limoges” nigdy nie po-
wstał, gdyż ceny nagle wzrosły, a ro-
dzina polska nie była dość zamożna. 
W końcu pewnego dnia wystrugałem
napis na desce i zabarwiłem go pa-
tyną, by potem zanieść na obrośnięty 
bluszczem wzgórek. Jednak kilka lat 
potem przyszedł rachunek z adminis-
tracji cmentarza na sumę 500 franków 
– za odkurzanie tablicy pamiątkowej 
i propozycją ponownej konserwacji. 
Nie odpowiedziałem.
  Pierwszy aparat do robienia zdjęć, to 
był mieszkowy Voitglander rodziców. 
Obserwowałem ich, kiedy uskutecz-
niali rodzinne sesje zdjęciowe w Cla-
mart, Chelles i w Paryżu. W Warsza-
wie, Międzyzdrojach, Karpaczu i w 
wielu innych miejscach. Na zdjęciach 
widać było rozebranych ludzi, goto-
wych do kąpieli w morzu, lub prze-
ciwnie – ubranych do wędrówki po 
górach, lub jedynie obutych do wspi-
naczki po schodach. Czasem w tle po-
jawiała się wieża Eiffla, innym razem 
jakaś fontanna, lub plaża z koszami do 
siedzenia.
   Pewnego dnia dotknąłem aparatu. 

Udało mi się go nawet otworzyć. Wi-
działem soczewkę i pryzmat. Nacisną-
łem niechcący samowyzwalacz i zro-
biłem sobie zdjęcie. Tym sposobem 
przyznałem się i nie trzeba było mnie 
pytać... a któż to ruszał mój aparat? 
Zresztą takie pytanie mogłoby nigdy 
nie paść, gdyż rodziców cieszyła moja 
ciekawość świata i jego atrybutów.
  Pewnego dnia pojawił się Julek i ob-
darował mnie „boxem” Kodaka. Jedna 
prędkość migawki, 1:124 na sekundę. 
Żadnych samowyzwalaczy, sama pro-
stota, a ponadto skrzynka oparta na 
systemie camera obscura. Wszystkie 
zdjęcia wykonywane tym boxem były
udane. Jednak prawdziwego bakcyla 
fotografii połknąłem na pierwszym 
roku studiów. Kupiłem sobie wów-
czas aparat małoobrazkowy „Zorkij” i 
zacząłem marzyć o dużym obrazku, to 
jest o Rolleiflexie, który kupiłem oka-
zyjnie, już po studiach, podczas po-
dróży do Francji. „Zorkij” dawał roz-
maite możliwości, był jednak nieco 
ciężki. Zresztą wszystkie aparaty tego 
typu były ciężkie. Dopiero wynalazek
fotografii cyfrowej uwolnił aparaty od 
zbędnych kilogramów.
  Co jakiś czas miałem okazję wypró-
bować modele, uważane wówczas za 
gwiazdy w swojej klasie: Linhof, Has-
selblatt, Mamyia, Nikon, Exakta. Ku-
piłem do Rolleiflexa kilka obiekty-
wów i filtry optyczne, które deformo-
wały. Była to jednak bardzo droga pa-
sja. Moje ulubione tematy to drzewa, 
konary, skały, twarze, oczy zwierząt, 
maszyny, oraz woda i makrofotogra-
fia. Rano studiowałem rysunek pod 
okiem profesora Bohdana Borowskie-
go, a noce spędzałem w ciemni, rza-
dziej jednak niż w ramionach pięknych 
bachantek. Brak kasy zmusił mnie do 
fotografii czarno-białej. Po trzecim ro-
ku studiów – ceramika i jej tajniki wy-
parły fotografię, a obecnie znów wró-
ciłem do zdjęć, za pomocą techniki 
komputerowej, oraz aparatu Leica.
  Zdjęcia... Z początku widziałem je-
dynie małoobrazkowe próbki rodzi-
ców, których interesował tylko zapis 
dokumentalny. Kiedy zamieszkaliśmy 
w Warszawie, zaś tata Arnold praco-
wał w CAF-ie, przynosił do domu róż-
ne “nieudane” próby z laboratorium,
abyśmy sobie z siostrą ćwiczyli wy-
cinanki.
  Pewnego dnia w domu pojawił się 
Olek – młody dziennikarz z nieodpo-
wiednim życiorysem. 
  Jego stryj był przed wojną wicepre-
mierem. On sam został przechowany 
przez Jezuitów. W tym czasie też u-
jawnił się jego talent do reportażu. Po 
licznych, nieudanych próbach wyjścia 
z materiałem fotograficznym i publi-
kacjami na łamach. Na szczęście tra-
fił na tatę Arnolda, który wspomógł 
jego talent. Alexander zaprzyjaźnił się 
z nami, z kotem Minou, został także
drużynowym drużyny harcerskiej, a 
z czasem wieloletnim kronikarzem
dziejów naszej rodziny. W międzycza-
sie wygrał wszystkie konkursy na re-
portaż fotograficzny. Był także profe-
sorem na filmówce w Łodzi.
 Obecnie żyje na emeryturze jak naj-
bardziej zasłużonej. Ma 82 lata. Wy-
dał zeszyty fotograficzne 1957-2007. 
Jeden z nich podarował mi... Pośród 
setek wspaniałych fotogramów, wy-
czuwa się zarówno atmosferę ze wsi 
Kargula i Pawlaka, pracę górnika, wo-

dowanie statku. Są sceny śmieszne, 
rzewne, intymne. Widać jak kraj dźwi-
ga się z błota. Są udekorowani starcy, 
dziwne napisy i piękne kobiety. Świę-
ta państwowe i rodzinne. Dyskretna 
kamera widzi wszystko. Młody Olek 
przepoczwarzył się w dorodnego Alek-
sandra, starca o zeissowskim oku.
  Kolejni aktorzy opuścili scenę: tato 
Arnold, mama Geneviève, kot Minou, 
a zdjęcia pozostały.

  Kiedy miałem 10 lat, otrzymałem 
dwa podarunki: aparat filmowy na 
korbkę i maszynę parową na alkohol, 
z prawdziwym tłokiem. Aparat do 
wyświetlania filmów został przywie-
ziony przez Ilię z Wenezueli. Mój tato
kochał się w jego mamie i czasem za-
chodził do nich na prawdziwą kawę 
– taką tylko Angela mogła zaparzyć. 
Raz ich widziałem, jak się całowali 
na balkonie. Tata Arnold tak namięt-
nie się z mamą nigdy nie ściskał...
 Maszyna parowa służyła do celów dy- 
daktycznych. Składała się ona z trzech
części: pojemnika na denaturat, bania-
ka metalowego z wodą, oraz tłoka. 
Nalewało się do pojemnika alkohol i 
podpalało. Płomień nagrzewał wodę
w baniaku. Kiedy woda pod ciśnie-
niem osiągała odpowiednią tempera-
turę jeden zawór się otwierał i wydo-
bywająca para wytwarzała dźwięk, po-
dobny do gwizdu pociągu. Natomiast 
u dołu znajdowały się cieńsze rurki, 
przez które para wodna wydobywając 
się poruszała tłok. Oczywiście dużo 
dzieci w tym czasie chciałoby mieć 
taką maszynę, wobec czego niestety 
pewnego dnia zniknęła ona z miesz-
kania bezpowrotnie.
  W przepastnych szufladach biurka 
taty Arnolda można było znaleźć star-
szawe rupiecie, a także skarby, opako-
wane oryginalnie, których nie można 
było tak od razu rozpakować. Na przy-
kład stereoskopowy reportaż z frontu 
pierwszej wojny światowej. Koń prze-
połowiony wisi za żebro na drzewie, 
na wysokości piątego piętra. Grupa 
żołnierzy właśnie wpada do wody 
po wybuchu mostu. Sepia, odbitki na 
szkle – najwyższa jakość. Sama ma-
kabra. [...]

Mój trzeci życiorys

  Mój trzeci życiorys powinien zacząć 
się od słów: nagle uświadomiłem so-
bie, że oto mam 41,5 stopnia gorączki. 

Widzę jak przez mgłę, ale nie pusz-
czam kierownicy. Do kostnicy szpital-
nej powinienem dotrzeć za trzy kwad-
ranse. No chyba że jest niedziela, to 
zaczekam przed bramą...
   Wakacje w Modliborzycach, koło 
Kraśnika Lubelskiego. Domki wiej-
skie, na podmurówce, ale z „duszą”.
W domku babci Kamińskiej, przy we-
jściu do kuchni, nieoczekiwanie klapa 
od schodów do piwnicy, wewnątrz któ-
rej nagle pojawia się korytarz i rozwid-
lenia. Gdyby odbić dwa kroki w prawo, 
były tam schowane, za kotarą, cięż-
kie, drewniane drzwi okute żelazem.
Tutaj należałoby już zapalić świecę. 
Dwa kroki i schody wycięte ręcznie 
w gliniastym podłożu. Dalej korytarz, 
wijący się w krasie lubelskim. Komu
się chciało kuć ten korytarz 11 km...
Aż do Batorza, stamtąd sekretne wy-
jście pod starą lipką. I drugie, zawalo-
ne przez działania wojenne 4 km. Do 
Kraśnika Lubelskiego. W imię rosną-
cej przyjaźni z wnuczką pani Kamiń-
skiej, zostałem obdarowany gęsią, 
której już nadałem imię Adela, prze-
wiązałem jej wspaniałą szyję kokardką 
i jeszcze poszedłem przejść się przed 
długą drogą powrotną, a kiedy wróci-
łem, nieszczęście: gęś leżała bez gło-
wy, wypatroszona, właściwie kawał
mięsa. Jednak ludzie na wsi są bardzo 
konkretni. Gęś to przecież kawał mię-
sa na dwóch nogach i pierze na po-
duszkę.
  Był rok 1973. Pojechałem ze świeżo 
poślubioną Basią M. do Francji. Za-
kwaterowanie u babci Luizy w Cla-
mart. Tradycyjne zwiedzanie stolicy, 
muzeów, oraz odwiedziny znajomych, 
którym się jeszcze nie znudziłem. Fes-
tiwal kultury w La Courneuve. We-
selisko młodego Quiniou – jednego
z bliźniaków – podczas którego B. M. 
była uwodzona przez paryskich love-
lasów, co wzbudziło moje mieszane
uczucia. Zrozumiałem, że być może 
pospieszyłem się z tą żeniaczką. Pod-
róż do Arcachon w towarzystwie sióstr 
Cabaret. Nie powiem – jedna z nich 
wpadła mi  w oko.
 Wakacje pełne niespodzianek dobie-
gały półmetka. B.M. chciała powrócić 
do Polski pociągiem... Miałem cztery 
kartony od Lefranc-Bourgeois, poda-
runek firmy dla przyszłego handlow-
ca – przedstawiciela na Polskę.
  Kuszetka, bardzo wygodna. Kołysa-
nie wagonu, jedziemy. Granica z Niem-
cami (RFN). Postój, sprawdzają pasz-

porty. Pan Leider? Pan wysiada. B.M. 
idzie ze mną. Celnicy, żandarmeria, 
noc w posterunku granicznym. B.M. 
mówi: jestem w ciąży. Tłumaczę. Niech 
pani siada, madame. Dobrze się stało. 
B.M. ma niezawodny refleks. Rano 
jedziemy do Metzu. Do sądu. Mam 
być jeden rok w wojsku. Wieczorem 
dowożą mnie do Moulins-les Metz. 
W koszarach, takich samych jak setki 
innych, wszystko jest na tym samym 
miejscu.
  W części wartowni była salka ofi-
cjalna, w której pożegnałem B. M. 
przed jej wyjazdem na dworzec, do-
kąd „ciężarną madame” odwieziono 
z honorami. Po chwili pojawił się puł-
kownik, wraz z adiutantem. Ach, pan
tak wygląda? – rzucił. Jest pan głod-
ny? Tak jest, odparłem nieco służbo-
wo, acz z odrobiną humoru. Jacques, 
przynieś panu posiłek. Tymczasem 
spytał mnie: co pan jeszcze potrafi, 
poza unikaniem służby wojskowej?
- No cóż, jest to sprawa dyplomatycz-
na – odpowiedziałem. – Gram w bry-
dża sportowo, jestem artystą. Mogę 
zrobić portrety wszystkich dam ofice-
rów, oraz kochanek w negliżu. Kary-
katury, jakiś mural, słowem – biega-
nie po polu nie jest mym ulubionym 
sportem. Jacques wrócił. Potrawa była 
zimna. 
  - Panie pułkowniku – że się ośmielę
stwierdzić – jeśli mam skutecznie bro-
nić ojczyzny, to może niech ta potra-
wa będzie ciepła...
 - Słyszałeś durniu, co pan powiedział, 
każ w kuchni podgrzać to danie!
   A do mnie:  - Widzi pan? Słuchają 
się mnie. - Rozumiem, że zachęca mnie 
pan, abym został pułkownikiem. - Bar-
dzo pana proszę... Szanuję pańskie 
diaboliczne poczucie humoru. Nawet 
mi to schlebia, ale proszę, aby się pan 
powstrzymał przez ten miesiąc, gdyż 
mam wrażenie że moi oficerowie dłu-
żej z panem tu nie wytrzymają. To są, 
wie pan, prości ludzie...
  Otrzymałem strawę i udałem się na 
spoczynek, aby od rana zakosztować 
cudownych wczasów w koszarach Re-
publiki, które trwały około tygodnia.
Na drugi dzień rano, po śniadaniu, ne-
gocjowałem miejsce w dwuosobowej 
sypialni, zajmowanej na wyłączność 
przez młodego C., bratanka producen-
ta słynnych koniaków, który wykorzy-
stywał swój pobyt w wojsku na naukę 
filozofii na uniwersytecie w Metz.


