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„POKAŻCIE
MI
ANIOŁA
…”
O realizmie i rzeczywistości w fotografii
ERAZM WOJCIECH FELCYN
We współczesnej polskiej mowie
pojęcie „realizm” używane jest w tak
wielu kontekstach i znaczeniach, iż
trudne jest skonstruowanie jego porządnej definicji. Bez niej zaś trudno
jest snuć jakiekolwiek rzetelne rozważania – dotyczy to również obszaru
fotografii. Zasada rzetelności nakazuje nam odrzucić wszelkie znaczenia
kolokwialne i obliguje do stosowania
podejścia wynikającego z wiedzy akademickiej.
Jak jest to istotne ukazują przykłady
z obszaru techniki. Dla chemika stosującego nomenklaturę przyjętą w publikacjach naukowych i podręcznikach
akademickich alkohol jest związkiem
organicznym posiadającym grupę hydroksylową; w języku kolokwialnym
najczęściej zawęża się to pojęcie do alkoholu etylowego, zwanego też etanolem. Większość kierowców jest przekonana, że w akumulatorach ich samochodów znajduje się elektrolit, podczas
gdy naprawdę jest to roztwór elektrolitu. Wnioski z tych przykładów są
oczywiste.
Realizm stał się jednym z dominujących prądów w malarstwie europejskim (i rzeźbie) drugiej połowy XIX
wieku. Za jego twórcę uważany jest
francuski malarz Gustave Courbet,
który też jako pierwszy użył terminu
„realizm”. Nurt ten stosunkowo szybko rozprzestrzenił się na Europę i znaczną część ówczesnego świata sztuki.
Był on reakcją na powszechną stagnację, na panujące w malarstwie romantyzm i akademizm. Nic nie przedstawia programu realistów lepiej (cytuję
za Wikipedią), niż buńczuczne słowa
Courbeta „Pokażcie mi anioła, to go
namaluję!”. Jeśli przez realizm rozumiemy podejście polegające na zgodnym z prawdą opisie rzeczywistości, to
nie unikniemy konieczności zastanowienia się nad pojęciami „rzeczywistości” i „prawdy”.

Termin „rzeczywistość” w najszerszym znaczeniu zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne, jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę
czy filozofię. Pojęcie „bytu” nie jest
jednoznaczne. W podejściu egzystencjalnym byt to to, co istnieje faktycznie, choć na rozmaite sposoby. Zwolennicy podejścia realistycznego uważają, że byt to wyłącznie to, co istnieje
realnie, z wyłączeniem tego, co istnieje w postaci myśli lub idei. W rozumieniu aktualistycznym byt to tylko to, co
istnieje w danej chwili – tu wyróżnikiem jest jego osadzenie w teraźniejszości. Podejście metafizyczno-ontologiczne jest znamienne poglądem, że
byt to to, co istnieje, istniało, może istnieć albo ma jakiekolwiek inne, pozytywne lub negatywne odniesienie do
istnienia. Zostały oczywiście sformułowane jeszcze inne definicje bytu.
Pojęcie „prawda” od wieków stwarza
filozofom podobny problem: nie udało się znaleźć definicji, która z jednej
strony byłaby formalnie poprawna
(nie prowadziłaby do sprzeczności), a
z drugiej adekwatna, czyli bliska nieścisłemu, potocznemu rozumieniu tego słowa. Klasyczna, arystotelesowska definicja – zwana współcześnie
korespondencyjną – zasadza się na
stwierdzeniu: Powiedzieć, że istnieje,
o czymś, czego nie ma, jest fałszem.
Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a
o tym, czego nie ma, że go nie ma,
jest prawdą. Św. Tomasz z Akwinu
rozumiał prawdę trojako. W podejściu
metafizycznym prawdziwe jest według niego to, co istnieje. Prawda jest
zamienna z bytem. Każda rzecz, o ile
istnieje, jest prawdziwa. W sensie teoriopoznawczym prawda zachodzi
wówczas, jeżeli to, co jest w naszym
intelekcie, jest zgodne z rzeczywistością. Z punktu widzenia logiki wszystko, co wskazuje na prawdę, prowadzi
do niej i ją ukazuje. Sformułowano

cały szereg jeszcze innych teorii dotyczących pojęcia prawdy – ich przytaczanie tu nie jest niezbędne.
Mnogość poglądów na znaczenie pojęcia „byt” utrudnia skonstruowanie
precyzyjnej definicji rzeczywistości.
Na użytek niniejszego tekstu konieczne będzie przyjęcie wielu daleko idących uproszczeń – przyjmijmy więc,
że rzeczywistość stanowi sumę bytów
materialnych i intelektualnych. W katalogu do swojej wystawy „Rosarium”
napisałem tak: Świat wcale nie jest
taki, jakim go widzimy – osiągnięcia
współczesnej wiedzy dostarczają na to
twierdzenie niepodważalnych dowodów. Ludzkie oko jest w stanie widzieć
jedynie małą cząstkę tego, co nas otacza. Zanurzeni w nieuchwytnej naszym zmysłom i przyrządom czarnej
materii ciągle więcej nie wiemy, niż
wiemy. Imperatyw badania mikro- i
makro-kosmosu stale granice wiedzy/
/niewiedzy przesuwa odsłaniając coraz
to nowe obszary eksploracji naukowej.
Tam, gdzie nauka nie sięga, zaczyna
się obszar czekający na rozpoznanie;
nie wiemy, jak jest on wielki, być może jest nieskończenie wielkim bezkresem. Przestrzeń, którą ogarniamy naszym poznaniem, jest w gruncie rzeczy niewielka. Tymczasem nawet fascynująca swoim finezyjnym intelektem Susan Sontag beztrosko pisze tak:
Ostateczna mądrość obrazu fotogaficznego kryje się w stwierdzeniu: Oto powierzchnia. A teraz pomyślcie, a raczej wyczujcie to, co się pod nią kryje,
jaka musi być rzeczywistość, jeżeli tak
wygląda. Literalna analiza tego tekstu
prowadzi do konkluzji, iż jest on pojęciowo niespójny, a zawarta w nim intencja autorki budzi cały szereg kontrowersji. Sontag nie jest tu odosobniona: w literaturze dotyczącej fotografii
można znaleźć niemałą ilość bardzo
nieprecyzyjnych wypowiedzi. Fakt
ten wynika często z ignorowania różnic pomiędzy językiem kolokwialnym
a językiem ścisłym, jedynie przydatnym w pracy badawczej.
Niemałą rolę odgrywa też opanowanie naszego sposobu myślenia o rze-

czywistości przez niezliczone stereotypy – nikt od nich nie jest całkowicie
wolny. Dosadnym tego przykładem
jest powszechne postrzeganie istoty
ludzkiej jako bytu złożonego „z ciała i
duszy”, gdzie ciało jest opisane przez
anatomię, a o duszę spiera się religia
z psychoanalizą. Pomija się niemal całkowicie to, że w naszych ciałach jest
zaledwie 10% komórek ludzkich, a
90% stanowią komórki niezliczonych,
niezwykle wyspecjalizowanych drobnoustrojów, bez których nasze normalne życie nie jest możliwe. To mikrobiom, podstawowy element naszego
wewnętrznego systemu ekologicznego. Wywiera on tak istotny wpływ
na wszystkie sfery naszego życia, że
często przez specjalistów jest postrzegany jako dodatkowy mózg.
Przyglądając się materii, z której jesteśmy zbudowani, nie sposób pominąć fakt, iż w świetle powszechnych
poglądów składa się ona z podzielnych
atomów. Jeśli przyjmiemy archaiczny, ale szerzej znany ich model Bohra,
w którym wokół dodatniego jądra krążą ujemnie naładowane punkty materialne zwane elektronami, to musimy
zauważyć, że upakowanie „materialnych” elementów w atomach jest o
rząd wielkości niższe niż to, które ma
miejsce w podobnym strukturalnie
naszym układzie planetarnym. Brzmi
to paradoksalnie, ale z tego punktu
widzenia nasze ciała to pustka, pustka
i jeszcze raz pustka, w której od czasu
do czasu, w olbrzymich odległościach
od siebie, można znaleźć cząstki, którym umownie przypisuje się cechę
„materialności”. W tej skali jesteśmy
jak mgła – w ciągu sekundy przez
każdy centymetr kwadratowy naszego ciała przechodzi 60 miliardów
neutrin; ani one nas nie zauważają,
ani my ich… Zastanawiając się nad
kwestią rzeczywistości warto sobie uświadomić, że ta część wszechświata,
która zbudowana jest z klasycznie pojmowanej widzialnej (barionowej) materii, stanowi jednak tylko 4,9% jego
masy! Około 68,3% masy wszechświata jest związana z ciemną ener-

gią; pozostałe 26,8% to ciemna materia. Nie ma też żadnej pewności, czy
nasz powstały w Wielkim Wybuchu
wszechświat jest jedynym istniejącym – są przesłanki, które każą w to
wątpić. Nie wiemy, czy gdzieś nie istnieją byty inteligentne ze specyficznym dla siebie systemem percepcji i
odmienną od ludzkiej przestrzenią intelektualną.
Skoro rzeczywistość jest bezkresna i
nieogarniona (zarówno intelektem, jak
i wyobraźnią), to jest oczywistością,
że nie ma możliwości by ją w jakikolwiek sposób – zwłaszcza obiektywnie
– opisać. Problemem jest nie tylko to,
że widzialna część wszechświata stanowi jedynie jego niewielki fragment.
Już sam proces widzenia wyklucza
obiektywność obserwacji, jako, że
każda istota dokonuje percepcji wizualnej we właściwym dla siebie spektrum częstotliwości. W przypadku
człowieka możliwe jest rozszerzenie
tego spektrum przy użyciu odpowiednich środków technicznych.
Istotny jest też w niniejszych rozważaniach czynnik czasu: czas jest elementem rzeczywistości. Obraz optyczny do nas docierający odnosi się do
przeszłości, a nie do teraźniejszości.
W obszarze ziemskim na ogół nie ma
to istotnego znaczenia, ale jest kwestią
pierwszej wagi w badaniach kosmosu.
W badaniu powierzchni Ziemi przez
satelity szpiegowskie sprawą kluczową
był czas upływający pomiędzy wykonaniem zdjęć a możliwością ich zbadania. Sprowadzanie przez amerykańskie supertajne NRO (National Reconnaissance Office) na Ziemię naświetlonych kaset było operacją niezwykle
skomplikowaną i kosztowną – doprowadziło to do opracowania w laboratoriach firmy Bell matrycy cyfrowej
CCD (1969) i opracowania techniki
pozwalającej na transmisję zdjęć drogą
radiową. Był to jednocześnie początek
rewolucji w dziedzinie fotografii. Warto sobie w tym momencie uświadomić,
że czynnik czasu w znacznym stopniu
już poprzednio zaważył na sukcesie
Kodaka, czy też systemu Polaroid.

