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Streszczenie 

 

 

Praca poświęcona jest zaangażowaniu politycznemu Susan Sontag podczas wojen         

w Wietnamie oraz Yom Kippur w Izraelu. Autorka opisuje podróże pisarki do            

Hanoi oraz Jerozolimy, ukazując, jak doświadczenia te zmieniły jej przekonania          

dotyczące etyki spojrzenia oraz obrazu, a także sposobów przedstawiania cudzego          

cierpienia. Tło opisywanych wydarzeń stanowi kontrkultura lat sześćdziesiątych        

oraz upowszechnienie mediów, przede wszystkim telewizji, która obok prasy         

stanowiła wówczas kluczowy nośnik informacji.  
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Wstęp 

 

 

Viewer or voyer? – zastanawiał się Sean O'Hagan w kontekście fotografii           

nagrodzonych podczas World Press Photo w 2010 roku. Cykl zdjęć wykonanych           

przez Farah Abdl Warsameh, fotografa Associted Press, przedstawiał        

ukamienowanie Mohameda Abukara Ibrahima, który skazany za cudzołóstwo,        

stracił życie z rąk somalijskiej grupy islamistów Hizbul Islam. Brutalne          1

fotografie pokazują proces od momentu przygotowania skazańca i umieszczenia         

go w głębokim dole, po deszcz kamieni spadających w jego stronę, aż do chwili              

wyjęcia jego zmasakrowanego, zakrwawionego ciała z padołu przez zabójców.         

Szokujące zdjęcia głęboko poruszyły Sean’a O'Hagan’a, który w swoich         

przemyśleniach powrócił do refleksji Susan Sontag i rozstrzygnięć na temat          

odpowiedzialności za rzeczywistość przedstawioną na fotografiach      

dokumentalnych i konsumowaną przez widzów. 

 
Te cztery obrazy są szokujące w taki sposób, jaki rzadko          

spotykamy w przypadku najbardziej obrazowych reportaży      

wojennych. Pierwsza fotografia ukazuje ofiarę zakopaną w ziemi        

po szyję. Na drugim zdjęciu widzimy grupę mężczyzn, których         

twarze ukryte są za chustami, a oni ciskają kamienie w stronę           

głowy skazańca. Trzecie przedstawia moment wyciągania jego       

zakrwawionego tułowia z ziemi. Ostatnia, czwarta fotografia       

pokazuje mężczyzn rzucających dużymi kamieniami w jego leżące        

na ziemi i pozbawione życia ciało, aby zakończyć swój         

makabryczny rytuał. Brak napisów; pozostaje nam odgadnąć       

kontekst.  2

 

„Uchwycenie śmierci i zabalsamowanie jej po wsze czasy jest czymś, co jest w             

1 General News, second prize stories, Farah Abdl Warsameh, [data dostępu: 1.09.2018]  
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2010/general-news/farah-abdi-warsameh  
2 Sean O'Hagan, Viewer or voyeur? The morality of reportage photography, “The 
Guardian”, 8.03.2010.  
[data dostępu: 30.08.2018] 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/mar/08/world-press-photo-sean-ohagan  
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stanie uczynić jedynie fotografia” – pisze Susan Sontag w Widoku cudzego           3

cierpienia. I dalej: „a zdjęcia zrobione w momencie śmierci (lub tuż przed            

śmiercią) należą do najsłynniejszych i najczęściej powielanych fotografii        

wojennych” . 4

 

Jednym z najsłynniejszych zdjęć z tej właśnie kategorii jest fotografia wykonana           

przez Eddiego Adamsa, na której uchwycił moment egzekucji przedstawiciela         

Vietcongu dokonanej przez policjanta Wietnamu Południowego. O’Hagan       

przywołuje komentarz pisarki, w którym twierdzi ona, że zdjęcie jest zarówno           

autentyczne jak i pozowane.  

 

 
Zdjęcie wykonane przez fotografia Associted Press, Eddiego Adamsa, 1 lutego 1968 roku w Sajgonie .  

5

 
Generał Loan, który wyprowadził więźnia z rękami związanymi za 

plecami na ulicę, gdzie zgromadzili się dziennikarze, nie 

przeprowadziłby natychmiastowej egzekucji, gdyby dziennikarze 

3 Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, New York 2003, s. 47. 
4 Tamże. 
5 Saigon execution, Eddie Adams, 1.02.1968 [data dostępu: 1.09.1968] 

http://100photos.time.com/photos/eddie-adams-saigon-execution  
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nie byli obecni tam jako świadkowie.  6

 

To właśnie pojawienie się telewizji i upowszechnienie fotografii stworzyło nowe          

warunki dystrybucji obrazów na szeroką skalę, która po raz pierwszy przykuła           

uwagę Susan Sontag w czasie wojny w Wietnamie. Już wcześniej jednak           

telewizja zaczęła nosić znamiona nowego medium politycznego, przede        

wszystkim w czasie pierwszej transmitowanej w telewizji debaty prezydenckiej         

pomiędzy Johnnem Fiztgeraldem Kennedym a Richardem Nixonem, którzy        

skonfrontowali się w świetle kamer 26 września 1960 roku. Ku zaskoczeniu           7

doświadczonego polityka, którym wówczas był Nixon, szala społecznego        

poparcia po tym politycznym show przechyliła się korzyść Kennediego.   8

 

6 Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, dz.cyt., s. 47. 
7 The Kennedy-Nixon Debates: When TV Changed the Game, “Time”,  
[data dostępu: 1.09.2018] 
http://time.com/26035/kennedy-nixon-debates-1960-the-tv-landmark-that-changed-t
he-game/ 
8 Sixties, When television came of age, Herzog Company, USA 2014, [data dostępu: 
1.09.2018] https://www.dailymotion.com/video/x5625nj  
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Paul Schutzer—The LIFE Picture Collection  9

 

Masowa rozrywka, której miała dostarczać telewizja nieopatrznie szybko        

zaczęła przybierać polityczny charakter. Jeden z przykładów stanowił program         

komediowy prowadzony przez The Smothers Brothers emitowany w CBS, które          

postanowiło zawiesić jego emisję ze względu na treści niepoprawne społecznie i           

politycznie, które  poruszali prowadzący.   10

“Nasz rząd zwrócił się do obywateli z prośbą o zaniechanie zagranicznych           

podróży. Wszyscy, którzy jesteście w Wietnamie - wracajcie do domu !”          11

Satyrycy podkreślali, że dekada lat sześćdziesiątych, to był czas dynamicznych          

zmian. Zmian, których nie dokonywali sami, ale odzwierciedlali je. Producenci          

zaczęli jednak poważnie ingerować w treści poruszane przez satyryków na          

9 The Kennedy-Nixon Debates: When TV Changed the Game, “Time”, [data dostępu: 
1.09.2018] 
http://time.com/26035/kennedy-nixon-debates-1960-the-tv-landmark-that-changed-t
he-game/ 
10 The Sixties, When television came of age, dz.cyt.  
11 Tamże.  
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antenie. Odpowiedzią The Smothers Brothers były kolejne prowokacyjne gigi         

komediowe, którymi odpowiadali na coraz bardziej ograniczającą ich cenzurę,         

która treści programu oceniała jako niestosowne na wieczorny czas antenowy,          

wspólnie spędzany przez amerykańskie rodziny przed ekranami telewizorów. 

Treści i obrazy przedstawiane za pośrednictwem telewizji zaczęły się         

wymykać spod kontroli nie tylko w programach satyrycznych. Światem w          

listopadzie 1963 roku wstrząsnęła śmierć Johnna Fitzgeralda Kennediego, który w          

obiektywach kamer i aparatów fotograficznych zastrzelony został przez Lee         

Harveya Oswalda podczas swojego pobytu w Dallas, w stanie Teksas. Pod           

wpływem tego wydarzenia, które poważnie zachwiało poczuciem bezpieczeństwa        

amerykańskiego społeczeństwa, politycy za wszelką cenę chcieli udowodnić        

obywatelom, że potęga Stanów Zjednoczonych pozostała nienaruszona, a        

trudności z którymi została skonfrontowana, jedynie wzmocnią jej heroizm w          

walce o zarówno wewnętrzne jak i globalne bezpieczeństwo.  

Z tą narracją kontrastowały jednak doniesienia z wietnamskiego frontu, które          

podzieliły amerykańskie społeczeństwo, a także wydawały się wymykać spod         

kontroli polityków, w wyniku kolejnych rewolt przeciw dyktaturze Ngô Đình          

Diệm, która początkowo wspierana była przez amerykański rząd. Doniesienia o          

krwawym przebiegu konfliktu w Wietnamie zaczęły zalewać amerykańskie        

społeczeństwo, którego część upatrywała w tym manifestacji siły mocarstwa,         

podczas gdy dla pozostałych była to kontynuacja brutalnej imperialnej tradycji, na           

której opiera się historia i powstanie Ameryki. Wśród radykalnych sceptyków tej           

tradycji znajdowała się początkująca pisarka - Susan Sontag.  

Pędząca machina upowszechniająca owoce kultury popularnej, które z        

apetytem amerykańskie społeczeństwo konsumowało, stanowiła tło dla       

subkulturowych rewolt lat sześćdziesiątych, w których udział brała także         

początkująca w Nowym Jorku intelektualistka i pisarka. Susan Sontag na          

początku lat sześćdziesiątych na stałe przeniosła się do pulsującej życiem          

metropolii, ostatecznie rezygnując z kariery akademickiej. Od tego momentu, u          

progu kariery pisarskiej, podróżowała przede wszystkim między Nowym Jorkiem         

a Paryżem, nie tylko inspirując się wrzącą energią tych miast, ale także            
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przyczyniając się do niejednego intelektualnego jak i towarzyskiego zamieszania         

w każdym z nich.  

 
Oba miasta były dokładnie takie, jak je sobie wyobrażałam – pełne           

odkryć, inspiracji, nowych możliwości. Artyści, których prace       

ceniłam, byli pełni poświęcenia, odważni i nieskłonni do        

jakichkolwiek kompromisów, a ich postawę uważałam za, no cóż,         

dokładnie taką, jaką należało przyjąć. Wydawało mi się normalne         

to, że co miesiąc pojawiają się nowe wielkie dzieła, zwłaszcza w           

dziedzinie filmu i tańca, ale także w świecie teatru niezależnego, w           

galeriach i improwizowanych przestrzeniach artystycznych, wśród      

pism niektórych poetów i mniej znanych, trudnych do        

zaszeregowania pisarzy. Sądzę, że unosiłam się na szczycie fali.         

Miałam wrażenie, że ogarniam wszystko z lotu ptaka i tylko          

czasem pikuję w dół, by obejrzeć coś z bliska .  12

 

Przebija przez te słowa entuzjazm i silne poczucie sprawczości. „Czasem nie           

mogłam uwierzyć we własne szczęście, w to, że [pewne kwestie] tak długo            

czekały, bym to ja mogła je opisać ” – komentowała we wstępie do            13

hiszpańskiego, wznowionego wydania Przeciw interpretacji w 1996 roku. 

 Pierwszym esejem, który przyniósł Susan Sontag międzynarodową sławę, były         

Zapiski o Kampie, które bez atmosfery lat sześćdziesiątych, narodzin i          

upowszechnienia kultury popularnej prawdopodobnie by nie powstały. Choć        

zjawisko kampu narodziło się znacznie wcześniej, kapitalistyczny pęd, w którym          

namnażały się nie tylko sztuczne towary, ale i społeczne teatralne kreacje, sprzyjał            

jego analizie. Czas konsumpcyjnego dobrobytu, pojawienie się telewizji, która         

obecna była niemal w każdym domu, rozluźnianie więzów kulturowych i          

obyczajów, a także emancypacja dyskryminowanych środowisk, m.in. kobiet oraz         

czarnoskórych, to tylko wycinek kontrastowej rzeczywistości lat sześćdziesiątych,        

która była jednocześnie rewolucyjna jak i wciąż silnie konserwatywna. W końcu           

zawieranie mieszanych małżeństw w części stanów Ameryki stanowiło        

12 Susan Sontag, Przeciw Interpretacji, Trzydzieści lat później, przeł. Dariusz 
Żukowski, Karakter 2012, s. 413. 
13 Tamże.  
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przestępstwo do 1967 roku, podczas gdy zaledwie rok później, w 1968 roku,            

około czterystu demonstrantek w Atlantic City paliło staniki i inne kobiece           

artykuły, jak sztuczne rzęsy, garnki czy mopy, nawiązując do Draft - Card            

burning, protestowi przeciwko wojnie w Wietnamie .  14

Atmosfera lat sześćdziesiątych zmieniała się pod wpływem traumatycznych        

wydarzeń, jakimi było m.in. wspomniane wyżej zabójstwo Johnna Fitzgerlada         

Kennediego, wyjazdy kolejnych młodych żołnierzy amerykańskich na wietnamski        

front, czy wreszcie radykalizujące się nastroje części grup kontrkulturowych,         

które tak jak Weathersi, przybierały formę ugrupowań terrorystycznych.        

Powszechnienie znanym faktem było, że Liderzy Weathersów w najbardziej         

radykalnych momentach otwarcie fascynowali się działalnością Manson Family.  

Lata sześćdziesiąte stanowiły epokę kontrastów, które fascynowały Susan Sontag         

w kampie, w atmosferze społecznej i obyczajowej, jak i później w fotografii i             

sposobach jej rezonowania. Podobnie jak cała kontrkultura, Susan Sontag         

inspirując się kontrastami lat sześćdziesiątych czerpała z nich zarówno inspirację,          

jak i świadomość niebezpieczeństw związanych z kierunkiem obranym wówczas         

przez Amerykę. Z połączenia emocji i intelektu pisarki będących wynikiem tych           

doświadczeń, narodziły się nie tylko świadectwa jej pióra, ale także podróże,           

które zdecydowała się odbyć pomiędzy 1968 a 1973 rokiem do Hanoi oraz Izraela             

w czasie wojny Yom Kippur. Owe podróże oraz związane z nimi doświadczenia,            

których wynikiem były zmiany w przekonaniach Susan Sontag dotyczących         

politycznego zaangażowania oraz jego związku z filmem i fotografią, stanowią          

główny temat zainteresowania w ninieszej pracy.  

 

Razem z grupą amerykańskich intelektualistów, wśród których znalazła się m.in.          

Mary McCarthy, Susan Sontag radykalnie sprzeciwiała się wojnie w Wietnamie.          

W związku ze swoim stanowiskiem zaproszona została przez rząd Wietnamu          

Północnego do udziału w antywojennej amerykańskiej delegacji, która na         

14 The 'Bra Burning' Miss America Protest, “TIME”, 12.08.2011. 
[data dostępu: 1.09.2018] 
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2088114_2087975
_2087965,00.html  
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początku maja 1968 roku odwiedziła Hanoi. Podróż ta okazała się dla Susan            

Sontag introspekcją i konfrontacją z własną wrażliwością oraz dotychczasowymi         

przekonaniami na temat obrazów dokumentalnych, które wraz z doniesieniami         

medialnymi ukształtowały jej wyobrażenia na temat sytuacji w Wietnamie. Ta          

pierwotnie polityczna podróż okazała się dla Sontag niezwykle owocna przede          

wszystkim na polu refleksji dotyczącej etyki obrazu i jego percepcji, a także            

psychologii mediów, które podsycały konsumpcyjne apetyty amerykańskiego       

społeczeństwa. Był to moment, w którym ukształtowała się nie tylko jej           

wrażliwość na fotografie cudzego cierpienia, ale także poczucie        

odpowiedzialności za obrazy dokumentalne, na które patrzymy i które         

przedstawiają fragmenty często brutalnej, równoległej dla obserwatorów       

rzeczywistości. Prawdopodobnie właśnie przekonanie o odpowiedzialności za te        

obrazy skłoniło Sontag do podróży do Izraela, sama bowiem nigdy nie chciała być             

jedynie voyerem.  

Dziś trudno oprzeć się wrażeniu, że jej spojrzeniu wielokrotnie towarzyszyła          

perwersja, choćby w części ujęć w filmie dokumentalnym jej reżyserii Promised           

Lands, który stanowi społeczny portret mieszkańców Izraela podczas wojny Yom          

Kippur. Perwersja ta nigdy jednak nie była pozbawiona celu. Zarówno w           

przypadku samej Sontag jak i widzów, którym przedstawia swoje spojrzenie          

zapośredniczone poprzez obiektyw kamery, perwersja ta ma przynieść jakąś         

emocję, refleksję, dyskomfort. Przykład takiego zabiegu stanowi jedna z ostatnich          

scen filmu dokumentalnego Promised Lands, trwająca ponad dziesięć minut i          

przedstawiająca kontrowersyjne metody terapii izraelskich weteranów wojennych,       

o czym więcej w rozdziale Izrael - filmowa perspektywa Susan Sontag oraz            

Claude’a Lanzmanna. W konsekwencji reżyserka konfrontuje widzów z pytaniem         

dotyczącym etycznych granic ich spojrzenia, a także z decyzją dotyczącą tego,           

czy pozostaną jedynie biernymi obserwatorami. Sama Susan Sontag poprzez         

zaangażowane politycznie podróże w latach sześćdziesiątych oraz       

siedemdziesiątych, podjęła decyzję o konfrontacji ze światem znanym z         

medialnych obrazów, która zaowocowała jej osobistym kontrkulturowym buntem.  
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Podróże do Hanoi Susan Sontag 
 

 

W marcu 1966 roku Susan Sontag wygłosiła publicznie antywojenne         

przemówienie podczas konsekracji Wieży Wolności w Los Angeles.        

Przekonywała obecne tam osoby do tego, że powinny być świadome zarówno           

odległości dzielącej Amerykę i Wietnam, jak i jej konsekwencji, czyli          

niemożności odczuwania doświadczanego przez wietnamskich cywilów      

cierpienia. 

 
W chwili, gdy tu stoimy, ciała dzieci zwęglane są przez napalm,           

młodzi mężczyźni – wietnamscy i amerykańscy – padają jak         

drzewa, aby na zawsze zastygnąć z twarzą w błocie, a my, którzy            

jesteśmy tutaj – nie tam – żyjący, niezatruci lub zwęgleni, jesteśmy           

ranni moralnie w sposób bardzo głęboki.  15

 

Moralne zranienie miało być konsekwencją nie tylko udziału Stanów         

Zjednoczonych w wojnie w Wietnamie, ale także powszechnego snucia         

wyobrażeń na temat okrucieństw konfliktu na podstawie relacji amerykańskich         

mediów, które dostarczały na ten temat obfitych materiałów, w szczególności          

fotografii. Przy pierwszej lekturze przemówienia część stwierdzeń intelektualistki,        

takich jak “moralne zranienie” obywateli amerykańskich, może wydawać się         

etycznie kontrowersyjna. Szczególnie przywołując w pamięci liczbę ofiar, czy         

skalę okrucieństwa, która dotknęła wietnamskich cywilów i której świadectwo         

stanowi m.in. słynne zdjęcie Napalm Girl. Fotografia wykonana 6 czerwca 1972           

roku przez Nicka Uta, nagrodzona Nagrodą Pulitzera, przedstawia        

dziewięcioletnią, nagą dziewczynkę w biegu, której twarz wykrzywiona jest         

bólem wskutek poparzenia napalmem zrzuconym na wioskę przez wojska         

15Franny Nudelman, Photography and Culture volume 7, w: tenże, Against 
Photography: Susan Sontag’s  Vietnam, 4 lipca 2015 r. s. 9.  
https://www.academia.edu/25726863/Against_Photography_Susan_Sontags_Viet
nam [data dostępu: 25 lipca 2018 r.] 
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Wietnamu Południowego.  
16

 

Nick Ut, The Napalm Girl, 8 czerwca 1972 roku, fotografia nagrodzona Pulitzerem . 

 

Choć zdjęcie to zostało zrobione sześć lat po przemówieniu Sontag, było jednym            

z wielu fotograficznych świadectw okrucieństw trwającej tam wojny. Franny         

Nudelman w eseju Against Photography: Susan Sontag’s Vietnam przekonuje         

jednak, że słowa pisarki w pierwszej kolejności miały zmotywować         

amerykańskich obywateli do autorefleksji, dopiero w drugiej – do pochylenia się           

nad przebiegiem wydarzeń na Półwyspie Indochińskim. Sontag należała do grona          

intelektualistów radykalnie krytykujących udział Stanów Zjednoczonych w      

wojnie wietnamskiej, tak poprzez udział w demonstracjach, podpisywanie petycji,        

jak i licznych wystąpieniach publicznych. Jej “literacki aktywizm” , jak określiła          17

go Franny Nudelman, wkrótce miał jednak przybrać nową formę, która odciśnie           

trwałe piętno na poglądach Sontag dotyczących relacji pomiędzy estetyką, etyką i           

zaangażowaniem. 

 

Postawienie wyraźnej granicy pomiędzy “tu” i “tam” stanowiło punkt zwrotny w           

postawie Sontag i początek jej intelektualnej transformacji. Podczas wymiany         

16por. Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, New York 2003, s. 46. 
17 Franny Nudelman, Photography and Culture volume 7, dz.cyt. 
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poglądów z powieściopisarzem Kenzaburo Oe, która doczekała się publikacji w          

2000 roku, Sontag napisała: 
 

Obiecałam sobie, dawno temu, że nigdy nie będę zajmowała         

stanowiska w sprawie czegoś, czego nie poznałam, nie zobaczyłam         

na własne oczy. Mogłam mówić o wojnie w Wietnamie, ponieważ          

byłam tam w 1968 i 1973 roku. Dobra wola i wspaniałomyślność           

nigdy nie zastąpią niepodważalności bezpośredniego     

doświadczenia – szokującej rzeczywistości.  18

 

W 1968 roku Susan Sontag, której antywojenna postawa była powszechnie znana,           

przyjęła zaproszenie od rządu Wietnamu Północnego i w maju ruszyła w           

dwutygodniową podróż do Hanoi. Początkowo nie podejmowała żadnych        

zawodowych planów związanych z wizytą, a jedyne zapiski, jakie prowadziła,          

trafiały do osobistego dziennika pisarki. Szybko jednak okazało się, że wyjazd do            

Hanoi stanowi dla niej nie tylko podróż o charakterze aktywistyczno -           

politycznym, ale przede wszystkim rewizję dotychczasowych przekonań i        

refleksji na temat jej amerykańskiej i intelektualnej tożsamości. To moment, w           

którym, jak później się dowiemy, zaczęła rejestrować proces swojej introspekcji, a           

podróże polityczne kwalifikować jako źródło nowej świadomości intelektualnej. 

 

 

*** 

 

 

Przełom lat pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych obfitował w artystyczne        

działania awangardowe, których celem było zwrócenie się przeciwko masowej         

konsumpcji oraz skupienie uwagi widzów na walorach doświadczania        

otaczającego ich świata. Susan Sontag, która podzielała krytycyzm środowiska         

artystycznej awangardy, przełożyła krytykę masowej konsumpcji na teksty, czego         

przykładem jest napisany w 1964 roku esej Przeciw interpretacji. Zachęca w nim            

18za:  Franny Nudelman, Photography and Culture volume 7, dz.cyt. 
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czytelnika do porzucenia prób interpretacji dzieła, które charakterystyczne były         

dla społeczeństwa konsumpcyjnego i do skupienia się na bezpośrednim         

doświadczaniu “świetlistej energii z dzieła jako takiego, poznania rzeczy taką,          

jaka jest” . 19

Nawiązała w ten sposób do teorii Immanuela Kanta i wprowadzonego przez niego            

terminu noumenu – „rzeczy samej w sobie” – przedmiotu, którego natura ma            

charakter transcendentny. Noumen istnieje niezależnie od ludzkiej świadomości i         

pozostaje niepoznawalny – dla człowieka dostępne jest jedynie poznanie zjawisk,          

czyli fenomenów. O noumenach człowiek nic nie wie i dowiedzieć się nie może,             

ponieważ jego percepcja mu na to nie pozwala. Teoria ta zainspirowała Sontag do             

definiowania przedmiotów sztuki jako wartych poznania na poziomie formy,         

która stanowić miała ową świetlistość rzeczy. Przełożyła się także na ówczesny           

sposób pisania, czyli na migotliwy, kolażowy styl wywodu.  

 

Metoda kolażu była jedną z najpowszechniej szeroko stosowanych w trakcie          

awangardowych eksperymentów bliskich środowisku Sontag. Pozwalała na       

połączenie znacznie różniących się od siebie elementów na jednej płaszczyźnie,          

na której widoczne pozostawały wyraźne granice pomiędzy nimi. Często         

powstawały w wyniku tych działań interesujące obiekty, których zróżnicowana i          

nieoczywista materia nie pozwalała się zbyt łatwo skonsumować. Sama Susan          

Sontag nazwała ten zabieg „radykalnym zestawieniem” i inspirowała się nim          20

zarówno w tekstach jak i wystąpieniach publicznych. 

 
Podczas konsekracji Wieży Pokoju Sontag zestawia "tu" i "tam",         

łącząc Wietnam i Amerykę, trzymając je jednocześnie oddzielnie,        

na zasadzie kolażu. Jej retoryka jest zgodna nie tylko z          

awangardowymi eksperymentami defamiliaryzacji, ale także w      

wysiłkach zmierzających do wprowadzenia takich eksperymentów      

do sfery antywojennego protestu. Kiedy zaangażowała się w ruch,         

19Susan Sontag, Przeciw interpretacji, w: tenże, W Przeciw interpretacji i inne eseje, 
przeł. Małgorzata   Pasicka, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski, Kraków 2012, s. 
24. 
20Franny Nudelman, Against Photography: Susan    Sontag’s  Vietnam, w: tenże, 
Against Photography, 4 lipca 2015 r. s.9. 
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którego celem było zakończenie wojny w Wietnamie, Sontag        

zaczęła postrzegać konsumpcjonizm nie tylko jako zagrożenie dla        

zmysłów, ale także jako główną przyczynę ekspansjonizmu USA.        

W związku z tym zaczęła się zastanawiać, w jaki sposób          

konsumpcja dóbr, w tym sztuki, nauczyła Amerykanów konsumpcji        

obcych kultur.  21

 

Aktywistyczne doświadczenia z drugiej połowy lat sześćdziesiątych, jak i         

pierwsze podróże do Hanoi w 1968 oraz 1973 roku, stanowiły źródła refleksji            

zawartych w sześciu esejach Sontag, które ukazały się w „New York Time            

Review of Books” od października 1973 do czerwca 1977 roku. W eseju W             

Platońskiej jaskini najsilniej wybrzmiewa sceptycyzm autorki wobec fotografii,        

której nadmiar wymyka się spod kontroli i coraz mocniej zatruwa „mentalne           

środowisko” oglądających. Zdjęcia, które łatwe są do zrobienia, wywołania i          22

przechowywania, stanowić miały jedynie pokawałkowaną rzeczywistość, którą       

widzowie błędnie uznają za w pełni kompletną i autentyczną. Według Sontag, w            

ten sposób powstaje przekonanie, że świat pozwala się poznać za pomocą           

obrazów i jego zrozumienie może zawierać się w antologii kolekcjonowanych          

zdjęć. „Kolekcjonowanie fotografii to kolekcjonowanie świata.”  
23

Rozprzestrzeniającą się praktykę fotografowania Sontag wiązała z rozwojem        

nowoczesnej turystyki, która pozwalała na akumulację gromadzonych fotografii,        

dających powierzchowne wrażenie gromadzenia również doświadczeń.      

Tymczasem zarówno fotografia, jak i turystyka zakładały możliwość        

bezpośredniego doświadczenia świata jedynie poprzez zmniejszenie geograficznej       

odległości i zarejestrowanie kawałka rzeczywistości za pomocą naciśnięcia spustu         

migawki. Taki rodzaj podróżowania i doświadczania, poprzez spojrzenie        

zapośredniczone przez wizjer aparatu fotograficznego, Sontag uznała za        

charakterystyczny dla społeczeństwa konsumpcyjnego. Tymczasem sama,      

akceptując zaproszenie do Hanoi, by reprezentować antywojenny front        

amerykańskich intelektualistów, wcieliła się w rolę turystki, która bez powodzenia          

21Tamże s. 15. 
22Tamże, s. 15. 
23Susan Sontag, O fotografii, przeł. Sławomir Magala, Kraków 2017, s. 9. 
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próbowała „skonsumować” wietnamską kulturę, której fragmenty przez lata        

kolekcjonowała w postaci wycinków prasowych. Pewna swojej dotychczasowej        

wiedzy i świadomości na temat wietnamskiej kultury i polityki, stanęła przed           

wyzwaniem zdemaskowania własnych przekonań.  

 

W zredagowanych przez Davida Rieffa notatkach, które wydane zostały jako          

drugi tom wspomnień Susan Sontag pod tytułem Jak świadomość związana jest z            

ciałem, wybrzmiewa początkowe rozczarowanie i przekonanie o bezcelowości        

wizyty w Hanoi. Dwutygodniowy pobyt trzyosobowej, antywojennej delegacji,        

którą reprezentowali Andrew Kopkind, Robert Greenblat i Susan Sontag, niemal          

w pełni podporządkowany został planom przedstawicieli wietnamskiego rządu. W         

codziennych notatkach Sontag dała upust frustracji, wynikającej z nadgorliwości         

opiekunów podróży, którzy przygotowali dla „amerykańskich przyjaciół” gęsty        

grafik, w którym, jak uważała Sontag, zabrakło miejsca na wzbogacający obie           

strony dialog. 

 
Łączy się z tym problem zredukowania mojego statusu do statusu          

dziecka: mam ustalony harmonogram, oprowadzają mnie, wszystko       

mi tłumaczą, chuchają na mnie i dmuchają, wciąż mnie obserwują.          

Każde z nas jest dla nich jak dziecko, a wszyscy razem, co jest             

jeszcze bardziej irytujące, traktowani jesteśmy jak grupa dzieci.        

Oni są naszymi niańkami, nauczycielami. Próbuję nauczyć się ich         

odróżniać (Oanh, Hien, Pham, Toan), i martwię się, że mogą nie           

dostrzec we mnie niczego specjalnego czy wyjątkowego.       

Nieustannie staram się ich zadowolić, zrobić dobre wrażenie –         

dostać najlepszą ocenę z całej klasy. Prezentuję się jako osoba          

inteligentna, dobrze wychowana, zgodna i przewidywalna…  24

 

Intelektualne zaangażowanie Sontag w dyskurs polityczny w latach        

sześćdziesiątych stopniowo wzrastało, jednak początkowo z zachowaniem       

geograficznego dystansu . Zaakceptowanie zaproszenia od rządu Wietnamu       25

24Susan Sontag, Jak świadomość związana jest z ciałem, przeł. Dariusz Żukowski., Karakter 
2013 s. 276. 
25Wyjątek stanowiła podróż na Kubę, gdzie w czasie rewolucji w 1960 roku Susan Sontag 
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Północnego otworzyło przed nią nie tylko możliwość konfrontacji kilkuletnich         

wyobrażeń i przekonań na temat przebiegu konfliktu, ale także spotkania z kulturą            

Azji, w której nigdy wcześniej nie była. Niemal od razu okazało się, że Sontag nie               

odnajduje się w roli biernej reprezentantki amerykańskiego frontu antywojennego.         

Obecność w Hanoi zdominowało poczucie odgrywania roli w „politycznym         

teatrze ”, którego reguły ustalali gospodarze. 26

 
To wszystko było nawet gorzej niż beznadziejne. Poddano nas         

próbie. Oczywiście nie żałowałam, że przyjechałam. To był mój         

obowiązek – akt polityczny, przedstawienie w teatrze polityki. Oni         

odgrywali swoją rolę. My (ja) musieliśmy (musiałam) odegrać        

nasze role (moją). Trudność polegała na tym, że scenariusz pisali          

wyłącznie gospodarze; oni także reżyserowali tę sztukę. Nie        

uważałam wcale, że powinno być inaczej. Lecz wszystko co         

robiłam, wydawało mi się wyłącznie wypełnianiem obowiązku. W        

duchu byłam bardzo przygnębiona, oznaczało to bowiem, że        

niczego się od nich nie dowiem – że amerykańska rewolucjonistka          

nie nauczy się niczego na przykładzie rewolucji wietnamskiej, tak         

jak może się nauczyć (powiedzmy) na przykładzie rewolucji        

kubańskiej, ponieważ – przynajmniej z obecnej perspektywy –        

Kubańczycy prawie się od nas nie różnią.  27

 

Akceptacja zaproszenia, a następnie podróż do Hanoi wydawały się stanowić          

idealną sposobność do realnego politycznego zaangażowania, do którego Sontag         

w latach sześćdziesiątych stopniowo dążyła. Już wówczas, przyjmując propozycję         

wizyty od rządu Wietnamu Północnego, uważała się za „amerykańską         

rewolucjonistkę” , aspirując jednocześnie do zyskania statusu opiniotwórczej       28

aktywistki. Tymczasem misja w Hanoi miała charakter solidarnościowy i delegaci          

wietnamskiego rządu bynajmniej nie zakładali wymiany poglądów, czy bardziej         

dogłębnego zapoznania się z antywojennymi motywacjami amerykańskich gości.        

Z pewnością pierwsze wrażenie powierzchowności spotkania, towarzyszące mu        

spędziła trzy miesiące. 
26Susan Sontag, Jak świadomość…, dz.cyt., s. 277. 
27 Tamże,  s 278. 
28 Tamże, s. 278. 
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rozczarowanie, a także przemilczane refleksje przyczyniły się do napisania Trip to           

Hanoi, którego Sontag nie miała w swoich zawodowych planach. 
 

Gdybym od czasu do czasu mogła sobie przypomnieć, że         

występuję w roli pisarki, a Wietnam jest moim „materiałem”,         

pewnie uniknęłabym wielu wątpliwości, z którymi musiałam się        

zmagać. Pierwsze dni pobytu bardzo mnie bowiem rozczarowały i         

większość energii poświęciłam na walkę z przygnębieniem. Jednak        

teraz, po powrocie, gdy ostatecznie postanowiłam napisać o        

Wietnamie Północnym, nie żałuję tamtej wcześniejszej decyzji. Nie        

godząc się na przyjęcie roli, która uchroniłaby mnie przed         

ignorancją i wieloma przykrymi doznaniami, mimowolnie dałam       

sobie szansę na dokonanie wielu różnych odkryć podczas tej         

podróży.  29

 

Sontag przyznała później, że wizyta w Hanoi przypominała doświadczenie         

spotkania z gwiazdą filmową, której realna postać znacząco odbiega od          

pielęgnowanej fantazji. W rzeczywistości okazuje się nie tak spektakularna i          

atrakcyjna, jak we wcześniejszych wyobrażeniach. Jakkolwiek dyskusyjne i        

kontrowersyjne było porównanie wizyty w kraju splądrowanym przez        

amerykańskie wojsko z tête-à-tête z hollywoodzką gwiazdą, Sontag zdradza swoje          

zaskoczenie nie tyle bezpośrednim doświadczeniem wojny (której niemal nie         

dotyka w związku z nieustanną eskortą), co wietnamską kulturą, której okazuje się            

zupełnie nie znać i nie rozumieć. 

 
Jak każdy, kogo w ostatnich latach interesował Wietnam,        

wiedziałam już o nim bardzo wiele, i nie mogłam się spodziewać,           

że przez te dwa krótkie tygodnie zdobędę więcej informacji lub          

zyskam dane lepszej jakości niż te, które były już każdemu          

dostępne. Począwszy od artykułów Harrisona Salisbury’ego, który       

na łamach „New York Times” opisywał swój pobyt w Wietnamie          

w grudniu i styczniu 1965–1966 (później relację tę poszerzył i          

opublikował w postaci książki Behind the Lines – Hanoi), oraz          

29 Susan Sontag, Style radykalnej woli, przeł. Dariusz Żukowski, Kraków 2018, s. 309. 
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reportażu The Other Side, który napisał wraz ze Staughtonem         

Lyndem i Tomem Haydenem – pierwszymi Amerykanami z ruchu         

antywojennego, jacy odwiedzili Wietnam Północny – przez       

publikowane we francuskiej prasie analizy Philippe’a de Villersa i         

Jeana Lacouture’a, po ostatnie artykuły Mary McCarthy, które        

czytałam po powrocie do Stanów, powstało już wiele tekstów         

szczegółowo opisujących Hanoi i spore części Wietnamu       

Północnego ze sprzyjającej lub choćby w miarę obiektywnej        

perspektywy outsidera.  30

 

Sontag z dużym przekonaniem przypisuje perspektywie outsidera obiektywność.        

Tymczasem, jak sama wkrótce miała przyznać, niemal każdy z nich wkraczał w            

rolę reportera z zestawem wyobrażeń na temat Wietnamu, a także informacji,           

których dostarczały przede wszystkim media. Zaskakujący wynik konfrontacji        

wyobrażeń Sontag z realnym doświadczeniem Hanoi podważył możliwość        

przyjęcia „obiektywnej perspektywy”, dla której niemal zawsze punkt wyjścia         

stanowi wiedza zaczerpnięta z innych subiektywnych źródeł.  

Co więcej, reakcja pisarki i jej późniejsza transformacja intelektualna, wydają się           

przeczyć jej ufności w wartość „obiektywnej” relacji, w szczególności gdy          

przekazywana jest za pośrednictwem mediów wizualnych. 

 

 

*** 

 

W przywołanym wcześniej eseju Przeciw interpretacji Sontag przedstawia        

rozziew pomiędzy formą a treścią tekstu jako źródło działalności gorliwych          

krytyków, którzy w wyniku nieustannego „podkreślania roli treści dzieła,         

podejmują nigdy nieukończone przedsięwzięcie interpretacji” . Początków      31

przekształcania tekstu Sontag upatrywała jeszcze w kulturze późnego antyku,         

„kiedy to moc i wiarygodność mitu rozbił >>realistyczny<< światopogląd, który          

30 Tamże, s. 312. 
31 Susan Sontag, Przeciw interpretacji, przeł. Dariusz Żukowski, Kraków 2012, s. 14. 
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pojawił się wraz z nadejściem naukowego oświecenia” . Teksty i symbole          32

religijne, które nabrały archaicznego charakteru, wymagały przystosowania do        

ówczesnych realiów, dlatego podejmowano próby interpretacji ich pierwotnej,        

skostniałej formy. 
 

I tak stoicy, wyrażający pogląd, że bogowie w swym działaniu          

kierują się zasadami moralnymi, uznali brutalne postępki Zeusa i         

jego pyszałkowatej rodziny, opisane przez Homera, za alegorię –         

twierdzili, że cudzołożny związek Zeusa i Leto tak naprawdę         

oznaczał dla Homera połączenie siły i mądrości. W tym samym          

duchu Filon z Aleksandrii interpretował historyczne narracje Biblii        

hebrajskiej jako paradygmaty duchowe.  

Opowieść o wygnaniu z Egiptu, czterdziestoletniej tułaczce po        

pustyni i odnalezieniu ziemi obiecanej to w rzeczywistości, jego         

zdaniem, alegoria emancypacji, umartwienia i ostatecznego      

wyzwolenia duszy ludzkiej.  33

 

Według Sontag, interpretacja zakłada więc rozziew pomiędzy pierwotną formą         

tekstu, a potrzebami jego późniejszych czytelników. Choć w eseju Przeciw          

interpretacji skupiała się przede wszystkim na problemie analizy tekstów – od           

mitów i symboli religijnych, przez literaturę po obiekty awangardowe – kontekst           

jej rozważań stanowił przede wszystkim krytycyzm wobec społeczno politycznej         

sytuacji w Stanach Zjednoczonych. W 1966 roku, dwa lata po napisaniu eseju            

Przeciw interpretacji, powstał tekst Co dzieje się w Ameryce?, komentujący          

szereg przemian, które w latach sześćdziesiątych lawinowo zachodziły w kraju. 
 

Cokolwiek uważamy na temat tego kraju, w pierwszej kolejności         

naszą uwagę przykuwa – a przynajmniej powinna przykuwać –         

świadomość jego potęgi: Ameryka to superimperium naszej       

planety, które jak King Kong trzyma w łapach zarówno         

biologiczną, jak i historyczną przyszłość człowieka. Dzisiejsza       

Ameryka, z Ronaldem Reaganem jako nowym papą Kalifornii i         

Johnem Wayne’em przeżuwającym żeberka w Białym Domu, nie        

32 Tamże, s.14 - 15. 
33 Tamże, s. 14 - 15. 
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różni się zbytnio od krainy prostaków, o której pisał Mencken.          

Główna rozbieżność polega na tym, że wydarzenia w Ameryce         

mają dużo większe znaczenie pod koniec lat sześćdziesiątych, niż         

miały w latach dwudziestych. W tamtych czasach, przy odrobinie         

hartu ducha, można było dobrotliwie kpić z amerykańskiego        

nieokrzesania, a amerykańską naiwność uważać za uroczą. Dziś        

zarówno owo nieokrzesanie, jak i naiwność są zabójcze,        

przerośnięte.  34

 

„Ameryka jest skandalicznie potężna” – kontynuuje Sontag, by płynnie przejść          35

do krytyki jakości amerykańskiego stylu życia, który w latach sześćdziesiątych          

zdefiniował konsumpcjonizm, megalomania oraz żądza coraz mocniejszych       

wrażeń. Tekst Co dzieje się w Ameryce? stanowił odpowiedź pisarki na ankietę            

rozesłaną przez Partisian Review w 1966 roku. 

“Istnieją poważne obawy co do tego, dokąd zmierza Ameryka. Twierdzi się           

wręcz, że kraj wchodzi w fazę moralnego i politycznego kryzysu” . W           36

odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania, Sontag argumentowała m.in. dlaczego          

nastąpił rozdźwięk pomiędzy amerykańskimi intelektualistami, a rządzącą elitą.        

Zarzucała politykom bycie „zwykłymi prostakami o typowo prostackich,        

ekshibicjonistycznych skłonnościach” , podczas gdy „liberalni intelektualiści      37

(lojalni przede wszystkim wobec międzynarodowego bractwa ludzi rozumnych)        

nie są aż tak ślepi” . Osobiście zdecydowanie bardziej utożsamiała się z           38

międzynarodowym niż amerykańskim środowiskiem intelektualnym, nie      

szczędząc krytyki także kolegom i koleżankom „po piórze”: „Oni w znacznej           

większości nie są rewolucjonistami i nie potrafiliby się nimi stać. To przeważnie            

profesorowie na uczelnianych posadach i, tak jak wszyscy, poczują się          

komfortowo w łonie systemu, który będzie po prostu działał trochę lepiej niż            

obecnie” . 39

 

34 Susan Sontag, Style radykalnej woli, dz.cyt., s. 387. 
35 Tamże. 
36 Tamże, s. 358. 
37 Tamże, s. 369. 
38 Tamże. 
39 Tamże, s. 299. 
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Choć krytyczna postawa Susan Sontag wobec Stanów Zjednoczonych będzie się          

utrzymywać, to towarzyszyć jej będzie uświadomione poczucie wyższości        

wynikające z reprezentowania kultury światowego mocarstwa. Protekcjonalność,       

z którą Sontag początkowo traktowała wietnamską powściągliwość w zachowaniu         

i komunikacji podczas wizyty w Hanoi, bywa w trakcie lektury wręcz           

odpychająca, co czym napisał syn pisarki. Opiekę i szereg uprzejmości, którymi           

zostaje przyjęta wraz z dwoma pozostałymi delegatami, odbiera z dużą rezerwą,           

momentami nawet pogardą. Ze względów bezpieczeństwa, amerykańska       

delegacja nie miała wstępu na tereny, które w tamtym czasie stanowiły cele            

bombardowań wojsk amerykańskich. Zamiast tego odwiedzali ludność pobliskich        

wsi, lokalne muzea historyczne, a także spotykali się z reprezentantami środowisk           

intelektualnych. W pierwszych dniach relacji pobytu w Hanoi, Sontag         

wielokrotnie powraca wspomnieniami do swojego trzymiesięcznego pobytu na        

Kubie podczas rewolucji w 1960 roku. W rozważaniach poszukuje wspólnych          

mianowników dla ogarniętego rewolucją społeczeństwa kubańskiego oraz       

wietnamskiego. Tymczasem poza wspólnotą komunistyczną, oba społeczeństwa       

okazują się mieć zupełnie inne temperamenty i sposoby afirmacji trwających tam           

rewolucji. Kubańczycy, których wspomina Sontag, charakteryzowali się       

spontaniczną ekspresją, dzięki której w komunikacji sprawiali wrażenie szczerych         

i otwartych. Tymczasem Wietnamczycy byli niezwykle powściągliwi, zarówno w         

rozmowach jak i zachowaniu wobec gości. To, co Sontag wydawało się           

zaskakiwać najbardziej, to zarówno uniżona uprzejmość, z jaką odnosili się do           

amerykańskiej delegacji, jak i życzliwość, z jaką wyrażali się o społeczeństwie           

amerykańskim. 

 
Pamiętam, że sama odczułam tę zniewagę, gdy pierwszego        

popołudnia naszej dwudniowej wycieczki samochodem do górskiej       

prowincji Hoa Binh na północ od Hanoi zatrzymaliśmy się na          

chwilę na wsi, by obejrzeć grób amerykańskiego pilota.        

Wysiedliśmy i gdy przemierzaliśmy pięćdziesięciometrowy     

odcinek porośniętej wysoką trawą łąki, Oanh opowiedział nam, że         

mniej więcej rok temu rolnik zestrzelił z karabinu samolot F-105.          
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Pilot nie zdążył się ewakuować i rozbił się dokładnie w tym           

miejscu. Wieśniacy wyjęli ciało z wraku. Gdy wyszliśmy na         

polanę, nie ujrzeliśmy prostego grobu, lecz wysoki kopiec        

przyozdobiony fragmentami silnika i zgruchotanego skrzydła, w       

czym przypominał rzeźbę Chamberlaina, oraz udekorowany      

kwiatami i opatrzony drewnianą tabliczką z nazwiskiem zmarłego        

wraz z datą śmierci. Stałam tam przez kilka minut, osłupiała, nie           

pojmując, dlaczego pochowano tego człowieka.  
40

 

Amerykański pilot miał zostać pochowany w trumnie z „dobrego drewna” , co po            41

zakończeniu wojny pozwoliłoby rodzinie na zabranie jego ciała do kraju. O grób            

dbały osoby z pobliskiej wsi, których członkowie rodzin ginęli w          

bombardowaniach samolotów pilotowanych przez podobnych Amerykanów.      

Szereg kolejnych niezrozumiałych, jednak etycznie imponujących gestów       

Wietnamczyków zaczął uzmysławiać Sontag, że w swojej krytycznej ocenie         

pomija istotne elementy. Po pięciu dniach prowadzenia notatek przyzna, że jej           

sposób postrzegania Wietnamu i Wietnamczyków stopniowo ulega zmianie.        

Początkowy sceptycyzm wobec uprzejmości i lakoniczności gospodarzy, a        

czasem wręcz „komunistycznej prostoty językowej”, zastąpiły ciekawość, a nawet         

podziw. Nie rezygnując z protekcjonalnej perspektywy, ale będąc jej świadomą,          

Sontag przyzna, że jej ocena wynikała m.in. z uwarunkowań kulturowych oraz           

tożsamości. Pomimo pogardy, którą żywiła dla Stanów Zjednoczonych, wiedziała,         

że pozycja, w której znalazła się jako antywojenna delegatka, wynika z jej            

amerykańskiej tożsamości. Próby zrozumienia kultury państwa, z którym        

solidarność wyrażała od lat, przeplatały szczere komentarze będące świadectwem         

świadomości własnego uprzywilejowania. 

 
Może potrafię popierać rewolucyjne aspiracje ludu tylko wówczas,        

gdy żyję sobie wygodnie z dala od jego walki – kolejny ochotnik            

kanapowej armii mieszczańskich intelektualistów z głową nabitą       

radykalnymi poglądami. Lecz nim się poddam, muszę zyskać        

40 Susan Sontag, Style radykalnej woli, dz.cyt., s. 364. 
41 Tamże. 
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pewność, że dobrze rozpoznałam własne uczucia.  42

 

Wśród rozpoznań Sontag znalazło się przekonanie, że Wietnamczycy pochodzą z          

kultury wstydu, podczas gdy jej kultura oparta jest na poczuciu winy, co skłania ją              

do „wątpliwości intelektualnych i moralnych niejednoznaczności” , a także        43

oceniania kultur wstydu jako tych naiwnych. Jak później przyzna, to nastręczało           

jej wielu problemów na drodze do zrozumienia rodzimej kultury i charakteru jej            

rewolucji. Ów wstyd, który przypisała Wietnamczykom, był rozpoznawalny także         

na płaszczyźnie seksualnej, która zdaniem Sontag silnie związana była z obszarem           

polityki. 

W tekstach powstających w latach sześćdziesiątych, a także dzienniku         

prowadzonym w Hanoi, wielokrotnie podkreślała związek rewolucji seksualnej z         

polityczną, uważając, że przeprowadzenie jednej bez drugiej, byłoby niemożliwe.         

Jak z początkowym zaskoczeniem relacjonowała z Wietnamu, jego mieszkańcy         

także w obszarze seksualności byli bardzo powściągliwi. Gdy podjęła ten wątek z            

jednym z rządowych przewodników, odpowiedział, że zachodnie zwyczaje        

seksualne są mu znane, jednak w Wietnamie wciąż pozostawały nie do końca            

zrozumiałe i nie były praktykowane. 

Sontag uważała, że różnice wynikające z uwarunkowań kulturowych najbardziej         

dotkliwe były jednak w myśleniu i narracjach wokół wojny, którą kulturze wstydu            

przyszło toczyć z amerykańską kulturą winy. 
 

 

Jak to możliwe, że Amerykanom nie wstyd robić tu takie rzeczy? –            

brzmiało niewypowiedziane pytanie, które wydawała się zadawać       

ekspozycja innego, mniejszego „muzeum” w Hanoi, gdzie       

pokazywano rozmaite ludobójcze rodzaje broni użyte przez       

Amerykanów w Wietnamie Północnym w ciągu ostatnich trzech        

lat. Myślę, że naprawdę tego nie rozumieją – i właśnie tego można            

się spodziewać po kulturze opartej na wstydzie, którą zaatakowała         

kultura czerpiąca energię z generowania olbrzymich ilości winy. 

42 Tamże, s. 421. 
43 Tamże, s. 367. 
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To, że Wietnam jest kulturą wstydu, prawdopodobnie tłumaczy        

wiele widocznych tam (i ukrytych) środków wyrazu. Ja zostałam         

uformowana w kulturze opartej na winie i bez wątpienia między          

innymi z tego powodu trudno mi było zrozumieć Wietnamczyków.         

Sądzę, że kultury winy mają skłonność do wątpliwości        

intelektualnych i moralnych niejednoznaczności, toteż z ich punktu        

widzenia wszystkie kultury wstydu będą się wydawać „naiwne”.        

Postawa wobec wymogów moralnych zwykle bywa znacznie mniej        

ambiwalentna w kulturach wstydu, a działania zbiorowe oraz        

normy publiczne mają tam inherentną wartość, której nie mają dla          

nas . 44

 

*** 

 

Wątkiem, który w kontekście politycznego zaangażowania Susan Sontag będzie         

wielokrotnie powracał, jest status aktywistki – post-turystki . Opisując        45

początkowe frustracje związane z pobytem w Hanoi, wielokrotnie podkreślała nie          

tylko trudności komunikacyjne, ale także rodzaj wyjałowienia emocjonalnego,        

który towarzyszył temu doświadczeniu. Od wybuchu wojny, Sontag        

kolekcjonowała wycinki prasowe, które często ilustrowane były krwawymi        

fotografiami z linii frontu, co podsycało emocjonalny stosunek społeczeństwa do          

sytuacji w Wietnamie. Wielokrotnie przypominała, jak przez cztery kolejne lata          

Ameryka zalewana była doniesieniami na temat okrutnych poczynań        

amerykańskiej armii. Śledzenie informacji, których dostarczały media, dawało        

dość silne przekonanie o świadomości wydarzeń na Półwyspie Indochińskim.         

Tymczasem relacje i komentarze potępiające udział Stanów Zjednoczonych w         

wojnie w Wietnamie, także wpisywały się w perspektywę amerykańską. 

 
Przez cztery lata wieści o niewyobrażalnych cierpieniach       

Wietnamczyków, które zadawał im mój rząd, wywoływały we        

mnie bezsilność i gniew, a teraz, gdy już tam trafiłam, tonąc w            

44 Tamże. 
45 por. Paweł Cywiński, Kim jest post - turysta, post-turysta.pl. 
http://www.post-turysta.pl [data dostępu: 13.08.2018] 
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kwiatach, prezentach, retoryce, herbacie i przesadnej uprzejmości,       

nie czułam niczego więcej ponad to, co odczuwałam już wcześniej          

dziesięć tysięcy mil od Hanoi.  46

 

Sontag nie znała perspektywy wietnamskiej, nie zetknęła się wcześniej z ich           

kulturą, nie była też w Azji. Pomimo szlachetnych pobudek, dla których           

zdecydowała się na podróż do Hanoi, początkowo nosiła ona znamiona          

neokolonializmu. Choć termin ten na dobre pojawił się w teorii dopiero w latach             

osiemdziesiątych, Sontag niemal dwadzieścia lat wcześniej postawę tę u siebie          

zdiagnozowała, zdekonstruowała, a następnie zdemaskowała intelektualne      

nawyki, które skłaniały ją bardziej ku projektowaniu swoich wyobrażeń na temat           

rodzimej kultury, zastępując autentyczną chęć poznania Wietnamu. 

„Wietnam wydawał mi się najbardziej realny, kiedy widziałam go na filmie – w             

Siedemnastym Równoleżniku Jorisa Ivensa” – zanotuje w dzienniku. W trakcie          47

pobytu w Hanoi uświadomiła sobie, że sama padła ofiarą postawy, którą tak            

gorliwie będzie krytykowała w eseju W Platońskiej jaskini. Wyobrażenie wojny i           

samego Wietnamu, które miała, stanowiło głównie efekt doniesień medialnych i          

materiałów dokumentalnych z linii frontu. Wówczas po raz pierwszy w historii           

mediów relacje te miały bieżący charakter i zyskały tak duży zasięg, że niemal             

każdego dnia docierały do amerykańskich domów. Zjawisko to stworzyło dla          

Sontag zupełnie nowe pole do rozważań, które zdemaskować miały         

fragmentaryczność i subiektywność dziennikarskich relacji, w szczególności       

fotograficznych reportaży wojennych. 

W polu zainteresowań Sontag znajdzie się przede wszystkim etyka oraz          

miarodajność doświadczania świata poprzez fotografię, w szczególności w        

kontekście zdjęć z linii frontu, które ukazując śmierć i cierpienie wietnamskich           

cywilów, próbowały zapośredniczyć ich doświadczenia. 

 
Świadomość polityczna, lub jej brak, przesądza o możliwości        

wywarcia przez fotografię wpływu na moralną ocenę wydarzenia.        

46 Susan Sontag, Style radykalnej woli, Podróż do Hanoi, dz.cyt., s. 311. 
47 Susan Sontag, Jak świadomość związana jest z ciałem, dz.cyt., s. 283. 
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Bez tła politycznego zdjęcia historycznych rzezi      

najprawdopodobniej byłyby traktowane jak nierzeczywisty albo      

demoralizujący zamach na nasze samopoczucie . 48

 

Jak wspomina w eseju W Platońskiej jaskini, dziesięć lat wcześniej, podczas           

wojny w Korei, nie były publikowane fotografie, które odsłaniałyby ludzką twarz           

przeciwnika, choć spustoszenie dokonane przez amerykańskie wojsko pod        

wieloma względami mogło być znacznie większe. Najpewniej, gdyby        

społeczeństwo amerykańskie takie fotografie zobaczyło, nie poparłoby tak        

jednomyślnie działań militarnych Stanów Zjednoczonych w Korei. Sytuacja        

wyglądała zgoła inaczej podczas wojny w Wietnamie, z której relacji          

fotograficznych regularnie dostarczali fotoreporterzy, czujący społeczne poparcie       

dla swojej pracy. Wojna, która otrzymała etykietę krwawego, kolonialnego         

konfliktu, wywoływała społeczny opór, wynikający w dużej mierze z         

powszechnej znajomości fotografii z linii frontu, którymi nasycona była         

codzienna prasa. To przede wszystkim one stanowiły świadectwo śmierci i          

cierpienia wietnamskich cywilów.  

Na podstawie chronologii kolejnych zapisków można przyjąć, że to właśnie          

podróż do Hanoi obudziła nieufność i czujność Sontag wobec fotografii          

dokumentalnych oraz świadomość łatwości, z jaką można manipulować tym         

medium. 

 
Podczas gdy realni ludzie gdzieś tam zabijają siebie, albo innych          

realnych ludzi, fotograf ukrywa się za aparatem i stwarza maleńki          

fragment innego świata – świata obrazów, który       

najprawdopodobniej przetrwa nas wszystkich. 

Fotografowanie to w gruncie rzeczy akt nieinterwencji. Groza        

wiejąca ze znakomitych osiągnięć fotoreportażu – na przykład z         

fotografii wietnamskiego mnicha buddyjskiego sięgającego po      

kanister z benzyną, bengalskiego partyzanta zakłuwającego      

bagnetem związanego zdrajcę – bierze się częściowo stąd, że         

zdajemy sobie sprawę z tego, jak łatwo można wybrać         

48 Susan Sontag, O fotografii, dz.cyt., s. 27. 
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fotografowanie w sytuacjach, w których fotograf ma wybór między         

zrobieniem zdjęcia a czyimś życiem. Osoba interweniująca w        

czasie wydarzenia nie może go rejestrować, osoba rejestrująca nie         

może interweniować . 49

 

 

 

Malcolm Browne dla Associated Press, 11 czerwca 1963 roku; zdjęcie otrzymało nagrodę World             

Press Photo w 1963 roku oraz Nagrodę Pulitzera w 1964 roku. 
 

 

Powiązania fotografii, emocji i etyki utkane przez Sontag podczas politycznych          

podróży i doświadczeń w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przyczyniły         

się do przedefiniowania jej postawy intelektualnej. Wyznaczyły też ważną oś          

literackiego i aktywistycznego zaangażowania pisarki, które towarzyszyć będą jej         

do końca aktywnego twórczo życia. Rozważania dotyczące fotografii i etyki, w           

kontekście zdjęć obrazujących cudze cierpienie, dotykały przede wszystkim        

połączenia myśli i emocji, które pojawia się u widzów. 

 
Sontag modeluje złożony, niedoskonały proces, w którym nasze        

emocjonalne reakcje prowadzą nas do wydawania etycznych ocen        

49 Tamże, s. 19. 
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dotyczących zdjęć. Mimo, że nigdy nie opisuje siebie w tych          

kategoriach, pokazuje nam, w jaki sposób ucieleśniony widz łączy         

uczucia i myśli poprzez narrację i osąd.  50

 

Sarah Parsons przywołuje sprzeczność doświadczeń Susan Sontag, którym wyraz         

dawała w swoich esejach poświęconych fotografii. „Ta historia sytuuje Sontag          

jako ucieleśnionego widza, który zarówno myśli, jak i odczuwa” . Jednak jak           51

podkreślała w swoich tekstach, moralizatorskie oddziaływanie zdjęć możliwe jest         

tylko dzięki równoczesnej świadomości politycznej. Gdy jej brak, świadectwa         

ludzkich traum uwiecznionych na fotografiach stają się jedynie “emocjonalnie         

demoralizującym ciosem” . 52

Brak wiedzy na temat okoliczności, w jakich fotografia została wykonana, naraża           

widzów na możliwość manipulacji ich emocjami, twierdziła Sontag. Stanowiło to          

ciekawy zwrot w jej poglądach, bowiem jeszcze kilka lat wcześniej w eseju            

Przeciw interpretacji przekonywała, że najbardziej wartościowa jest „erotyka        

sztuki”, jej forma i odczuwanie, nie zaś sama treść, choć zawsze doceniała            

wartość krytycyzmu.  

 

To kolejny argument stanowiący o tym, jak „abstrakcyjną”, opartą na          

wyobrażeniach wrażliwość Sontag zmieniła podróż do Hanoi i spotkanie z          

brutalną rzeczywistością, której zrozumienie, szczególnie poprzez fotografie,       

wymagało obszernego politycznego komentarza. Wiedza oraz świadomość       

traumy ludzi przedstawionych na fotografiach nie wystarczyłyby jednak do         

moralnego zaangażowania. Jak pisze Sarah Parson, w przypadku Sontag możliwe          

ono było dzięki napięciu, które powstawało w wyniku nieustannej konfrontacji          

myśli i emocji. 

 
Podobnie, to co wiemy, może wzmocnić to, co czujemy w obliczu           

konfrontacji z fotografią. Sontag argumentuje, że „reakcje na        

50 Sarah Parsons, Sontag’s Lament: Emotion, Ethics, and Photography, “Photography and 
Culture”  Volume 2, November 2009, s. 289–302. 
51 Tamże. 
52 Tamże. 
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fotografie, które Roman Vishniac wykonał w 1938 r. rejestrując         

codzienne życie w polskich gettach, są w przeważającej mierze         

uzależnione od wiedzy o tym, jak szybko wszyscy oni zginą” .          53

Ból i przerażenie na obrazach Vishniaca są przede wszystkim poza          

kadrem. Jest to dialog pomiędzy tym, co wiemy, a tym, co widzimy            

na silnie skonstruowanych fotografiach, które nadają im moc        

emocjonalną . 54

 

Sontag konkluduje, że niemal każdy rodzaj fotografii i wywoływanych przez nią           

uczuć wpisuje się w „służbę posiadania” i jednocześnie emocjonalnego         55

dystansu, który stanowi element współczesnej kultury. Służbę posiadania        

rozumiem tu jako próbę skolonizowania fragmentów rzeczywistości za        

pośrednictwem fotografii. Jak wielokrotnie przekonywała, każdy akt       

fotograficzny niesie za sobą element agresji, chęci opanowania i posiadania          

wybranego oraz wykadrowanego wycinka rzeczywistości. Kolonizujące      

spojrzenie, które zapośredniczone zostało przez wizjer, daje patrzącemu alibi,         

pewną bezpieczną dozę dystansu, dzięki któremu nie jest on bezpośrednim          

uczestnikiem sytuacji – zarówno w roli fotografa jak i widza oglądającego           

zdjęcie. To także nawiązanie do Waltera Benjamina i potencjału reprodukcyjności          

oraz możliwości dystrybucji tych wybranych fragmentów w wielu kopiach, które,          

choć wciąż przedstawiają ten sam obraz, coraz dalsze są od pamięci o jego             

pierwotnym znaczeniu. Dystans dzielący widza i obserwowane wydarzenie        

pozwalał na budowanie pewnego rodzaju nieosiągalności przedstawionych na        

fotografiach sytuacji. Jak przekonywała Sontag, to poczucie miało swoje         

odzwierciedlenie w emocjach erotycznych, które świadomość geograficznego       

dystansu potęguje.  

 

Rzadko jednak zdarza się, by wytworzona przez zdjęcia siła emocji          

ukierunkowywana była na moralnie użyteczne cele, jak choćby szeroko         

rozumiany aktywizm. Zamiast tego u widzów pojawiało się pozorne zrozumienie          

53 Susan Sontag, On Photography, New York 1977, s. 70. 
54 Tamże. 
55 Tamże. 
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rzeczywistości, której fragmenty ukazywała fotografia oraz zachłanny stosunek do         

świata, w którym doświadczenie oglądania zdjęć „odżywiało świadomość        

estetyczną i promowało emocjonalne oderwanie” . Tym samym impotencja        56

widza zwiększała się wraz z rosnącą odległością wydarzeń przedstawianych na          

zdjęciach. Dużo łatwiej było odseparować się od traum i brutalnej rzeczywistości,           

która dotykała ludzi geograficznie oddalonych. Równocześnie, strumień obrazów        

przedstawiających oddalone od oglądających cierpienie gęstniał, stanowiąc znak        

życia w nowoczesności. Obrazów było coraz więcej, towarzyszył im coraz          

większy ładunek emocjonalny, który zapobiec miał ewentualnemu poczuciu        

niedosytu u oglądających. Zamiast niedosytu, pojawiło się jednak zmęczenie         

obrazem, które z czasem Sontag uznała za pozytywną siłę. Pozostawało jednak           

niebezpieczeństwo łatwości, z jaką można odwrócić wzrok od brutalnej fotografii,          

co znacznie trudniejsze było w obliczu konfrontacji z realną sytuacją. Jak pisała,            

„Poczucie wyłączenia z nieszczęścia wywołuje zainteresowanie oglądaniem       

bolesnych obrazów, a patrzenie na nie sugeruje i wzmacnia poczucie, że jest się             

wolnym” . 57

 

Pisarka przekonana była o potencjale moralnego oddziaływania fotografii.        

„Twierdzi, że zdjęcia bólu w końcu się w nas odzywają” – przypomniała Sarah             58

Parsons. W O fotografii podkreślała wagę stworzenia narracji wokół zdjęć,          

dystrybuowanych przede wszystkim przez media – narracji, która miałaby         

stanowić element etycznej reakcji na wyjaławianie fotografii dokumentalnych z         

ich pierwotnego znaczenia. Taki komentarz miał także być elementem         

„przygotowania do moralnego oddziaływania fotografii” oraz „pomocy przy        

radzeniu sobie z ich wpływem” . 59

 
Współczucie jest niestabilną emocją. To musi zostać przełożone na         

działanie, albo więdnie. Pytaniem jest to, co zrobić z uczuciami,          

56 Tamże. 
57 Susan Sontag, O fotografii, dz.cyt., s. 168. 
58 Sarah Parsons, dz.cyt. 
59 Tamże. 

33 
 



które zostały obudzone, wiedzą, która została przekazana.  60

 

Susan Sontag stojąc przed tym dylematem nie była osamotniona. Jej podróż do             

Hanoi wielokrotnie zestawiana była z podróżami Mary McCarthy, która również          

postanowiła podjąć działanie w ramach protestu przeciw wojnie w Wietnamie.          

Wyprawy obu intelektualistek były różnie odbierane i interpretowane przez opinię          

publiczną w Stanach Zjednoczonych. 

 
Susan Sontag, literacka gwiazda zeszłego sezonu, spędziła na        

wiosnę kilka tygodni w Hanoi w nagrodę za to, co mieszkańcy           

Wietnamu Północnego uznali za właściwą antyamerykańską      

postawę wojenną. Czy ta podróż była konieczna? Nie dla         

oczywistych celów, z którymi miała się wiązać, ale dla podróży          

Sontag ku jej własnemu wnętrzu, którą odbywała z perspektywy         

reporterki. Chociaż Susan Sontag udowadnia, że wciąż zdolna jest         

do osiągania szczytów niejasności, próba, przed którą staje jako         

Amerykanka w opałach, próbująca znaleźć równowagę pomiędzy       

niemoralnym okrucieństwem dotykającym Wietnamczyków a jej      

własnym sumieniem, sprawia, że ta podróż jest przemyślanym        

doświadczeniem.  61

 

Sontag ruszyła w podróż do Hanoi po podjęciu decyzji w Waszyngtonie o            

zaprzestaniu bombardowań stolicy Wietnamu Północnego. To, jak przekonuje        

Herbert Mitgang, dało pisarce możliwość zajrzenia w głąb, dotknięcia         

wewnętrznej perspektywy Wietnamczyków. Podobnie jak Sontag, wiele       

przedstawicielek i przedstawicieli amerykańskiego środowiska było zmęczonych i        

rozczarowanych mało efektywnymi formami protestów – jak podpisywanie        

petycji, czy niepłacenie podatków. 
 

Dwoma krytyczkami, które ogłosiły, że dość mają wysuwania        

argumentów przeciwko wojnie w Wietnamie były Mary McCarthy        

i Susan Sontag. Argumentacja Mary McCarthy jest niesłuszna,        

60 Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, Karakter, s.101. 
61 Herbert Mitgang, Victory in the Ashes of Vietnam?, “The New York Times”, 4 lutego 1969. 
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ponieważ uważała, że Amerykanie nie są stroną w tej wojnie. W           

przypadku Susan Sontag nie było potrzeby dodawania nic ponad jej          

„wymowny sprzeciw wobec wojny"; jej podróż do Wietnamu        

Północnego miała na celu nie badanie sprawy, ale wyrażenie         

„solidarności" z Wietnamem Północnym. Zarówno ona, jak i Mary         

McCarthy nie podejmują sporów dotyczących wojny, ale składają        

świadectwo przeciwko Stanom Zjednoczonym.  62

 

 

Obie pisarki nie tyle dokonują politycznej analizy wydarzeń w Wietnamie, co           

przedstawiają swoją perspektywę postrzegania amerykańskich działań w tym        

kraju. Jak komentuje Shaw, obie odnoszą się do faktu, że podobnie jak Niemcy             

pozostali uśpieni w akcie ludobójstwa, które „rząd eufemistycznie określał         

Ostatecznym Rozwiązaniem” tak “Amerykanie zostali poprowadzeni na wojnę        63

w Wietnamie przez fałszywy obraz sytuacji przedstawianej przez amerykański         

rząd” . Obie pisarki uważały manipulacje językowe, jakimi posługiwali się         64

amerykańscy politycy w przedstawianiu swoich działań w Wietnamie, za znak          

kapitalistyczno - imperalistycznego zdegenerowania elity rządzącej a także        

świadectwo „moralnego bankructwa Ameryki” . W konsekwencji, obie przez        65

pewien czas sympatyzować będą z komunizmem, z czego z resztą później Susan            

Sontag oficjalnie się wycofa. 

 
Moja matka nigdy nie przestała sprzeciwiać się wojnie. Zaczęła         

jednak żałować swojej wiary w emancypacyjną moc komunizmu –         

nie tylko w postaci radzieckiej, chińskiej, czy kubańskiej, lecz jako          

ustroju – i w przeciwieństwie do jej wielu kolegów po piórze           

(pozostanę w tej materii dyskretny, lecz uważny czytelnik będzie         

wiedział, o których pisarzy tamtego pokolenia chodzi), publicznie        

się tej wiary wyparła.  66

  

62 Peter Shaw, Hanoi, by Mary McCarthy; Trip to Hanoi, by Susan Sontag, Commentary, 1 
lipca 1969. 
63 Tamże. 
64 Tamże. 
65 Tamże. 
66 Wstęp Davida Rieffa: Susan Sontag, Jak świadomość związana jest z ciałem, dz.cyt., s. 10 - 
11. 
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Mary McCarthy pisząc Hanoi przekonana była, że „światowy komunizm w końcu           

dojdzie do władzy” , a ona sama zdolna byłaby do zostania krytyczką w            67

jakimkolwiek społeczeństwie. 

 
Nieistotne. Jakaś forma życia będzie kontynuowana, jak odkryli        

Pasternak, Sołżenicyn, Sinyavski, Daniel. Wolałbym widnieć na ich        

papierze firmowym, gdyby mi na to pozwolili, niż na papierze          

Amerykańskiego Komitetu ds. Wolności Kulturalnej. . .  68

 

Stanowiska obu pisarek jednak nieco się różniły. Podczas gdy Susan Sontag pełna            

była zastrzeżeń, Mary McCarthy wypowiadała się z przekonaniem, komentował         

Shaw. Susan Sontag była wobec Wietnamu podejrzliwa równie mocno, jak co do            

Stanów Zjednoczonych. „Podczas spektaklu swojej intelektualnej gimnastyki,       

Sontag zostawia wystarczająco długie przerwy, by postawić sobie pytanie: Czy          

Wietnam rzeczywiście może być tak szczególnym miejscem?”.  
69

Ostateczną pochwałę zarówno Wietnamu jak i Wietnamczyków, poprzedzoną        

wcześniejszym niepokojem i rozczarowaniem Sontag, Peter Shaw ocenia jako         

wypełnienie obietnicy pisarki, która do Wietnamu przyjechała w akcie         

solidarności, nie krytyki. Jego zdaniem występowanie przeciwko Stanom        

Zjednoczonym w akcie poparcia Wietnamu, zarówno w przypadku McCarthy jak          

i Sontag, przybrało formułę poparcia komunizmu. Mary McCarthy w swoich          

książkach Vietnam oraz Hanoi, podobnie jak Sontag w Trip to Hanoi, idealizują            

Wietnam Północny w zestawieniu z zamerykanizowanym Wietnamem       

Południowym. Komentując działalność Mary McCarthy, Shaw napisał: „Staje się         

to niestrawne nawet dla najbardziej życzliwie nastawionego czytelnika. Jeśli ma          

choćby najmniejszą wrażliwość na prawdę, pozostanie nieufny wobec        

rzeczywistości przedstawionej przez McCarthy. Nie bez powodu, jak się         

okazuje”.  
70

 

67 Peter Shaw, Hanoi, by Mary McCarthy, dz.cyt. 
68 Tamże. 
69 Tamże. 
70 Tamże. 
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Shaw ostro skrytykował nie tylko życzliwą postawę wobec komunizmu,         

prezentowaną wówczas przez obie pisarki, ale także ich emocjonalny stosunek do           

wietnamskiej podróży, który. jak uważał, nie służył ani postulatom         

antywojennym, ani rzetelnej informacji na temat wydarzeń mających miejsce na          

Półwyspie Indochińskim. 
 

Noam Chomsky trafnie wyraża rozpacz, która doprowadziła go do         

nieufności wobec chłodnej inteligencji z jaką pisze – uważa, że jest           

to profanacja i obraza dla Wietnamczyków, a także dla niego, aby           

spokojnie dyskutował o sprawach wojny. Ale co osiąga się przez          

poświęcenie swojej obiektywności, gdy z pietyzmem i       

nieśmiałością mówi się o Wietnamie Północnym? Wydaje mi się,         

że niewiele. W przypadku Mary McCarthy i Susan Sontag         

głównym skutkiem porzucenia rozsądku było solipsystyczne      

wycofanie się w głąb swoich uczuć, które nie będą użyteczne ani w            

zmianie poglądów tych, którzy nadal popierają wojnę, ani w         

dostarczeniu informacji tym, którzy już są przeciwko . 71

 

Wielu krytyków nie podzielało jednak opinii Shawa. Szczególnie w kontekście          

Sontag, dla której podróż do Wietnamu i Trip to Hanoi, stanowiły krok milowy             

zarówno w rozważaniach na temat relacji etyki, polityki i fotografii, jak i            

możliwych form zaangażowania, mających szansę przełożyć się na realną zmianę.          

Warto patrzeć na Trip to Hanoi nie tylko jak na pojedynczą publikację w karierze              

Susan Sontag, ale jak na element procesu, który na przełomie lat sześćdziesiątych            

i siedemdziesiątych ukształtował w niej postawę zaangażowanej aktywistki, za         

której piórem szły wówczas realne czyny. 
 

Susan Sontag, nie cytuje Ho, ale Hegla po swojej emocjonalnej          

podróży do Hanoi: „Jak powiedział Hegel, problem historii jest         

problemem świadomości... wszystko, czego dokonałam w Hanoi,       

zwróci mnie ku moim początkom: dylematów bycia Amerykanką,        

niezależną radykalną Amerykanką, amerykańską pisarką ...      

Radykalni Amerykanie skorzystali z tego moralnego zgrzytu i        

71 Tamże. 
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wykorzystali swoje niezadowolenie, by zdemaskować sprzeczności      

systemu.” Wysnuwając wnioski z tej konkluzji, można odnieść        

ostateczne zwycięstwo nad przegraną wojną: klęska i konwulsyjne        

zmiany społeczne mogą doprowadzić do bardziej humanitarnej       

Ameryki w domu i za granicą. Podróż do Hanoi Susan Sontag           

rzeczywiście była niezbędna i warta jest przeczytania, ponieważ        

rozdmuchuje pajęczyny umysłu.  72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 Herbert Mitgang, Victory in the Ashes of Vietnam, dz.cyt. 
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Izrael - filmowa perspektywa Susan Sontag oraz       

Claude'a Lanzmanna 
 

 

 

Claude Lanzmann w 1952 roku odbył podróż do Izraela, która zaowocowała           

świeżą perspektywą wobec książki autorstwa Jean’a Paula Sartre’a „Antysemita i          

Żyd”. W publikacji wydanej w 1944 roku, po wyzwoleniu Paryża spod okupacji            73

niemieckiej, Sartre dowodził nierozłącznego związku antysemityzmu z       

tożsamością żydowską. Jako współpracownik Lanzmanna z Les Temps modernes,         

a później bliski przyjaciel, namówił go do spisania przemyśleń, które przyniosła           

podróż do Izraela. Tak powstało kilkaset stron maszynopisu poświęconego         

kwestii żydowskiej, którego Lanzmann ostatecznie nigdy nie opublikował. Choć         

zapiski zaginęły, to refleksy zawartych w nich przemyśleń, blisko dwadzieścia lat           

później, Lanzmann przedstawił w dokumencie filmowym Israel Why.   
74

7 października 1973 roku, dzień po wybuchu wojny Yom Kippur, film           

Lanzmanna miał swoją swoją premierę podczas New York Film Festival.  

 
Rankiem, w dzień projekcji, kiedy goliłem się w hotelu Alongquin na           

Czterdziestej Czwartej Ulicy Zachodniej, usłyszałem krzyk. Angelika,       

którą rok później miałem poślubić w Jerozolimie, zobaczyła wojska         

egipskie przekraczające Kanał Sueski i niszczące bunkry na linii Bar - Lev.            

Projekcja mojego filmu odbyła się więc w szczególnych i zatrważających          

73 Jean - Paul Sartre, Anti-Semite and Jew, przeł. George J. Becker, Nowy Jork 1948. 
74 Israel Why, Claude Lanzmann, Nowy Jork 1973.  
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okolicznościach .  75

 

„Subiektywny reportaż” , jak zdefiniował go sam reżyser, spotkał się z aprobatą           76

recenzentów, którzy ocenili go jako wnikliwy, krytyczny i oddający         

skomplikowany społeczny krajobraz Izraela w przeddzień kolejnego konfliktu.  
 

Tymczasem pogratulujmy niezwykle szczerze poszukującemu reżyserowi      

jakim okazał się Claude Lanzmann, który swój pierwszy film określił          

subiektywnym reportażem. Jasne jest, że jako Żyd urodzony we Francji,          

kocha Izrael. Pozostaje wobec niego jednak bardzo krytyczny. Reżyserując         

Israel Why nie zamierzał udawać, że to neutralny dla niego emocjonalnie           

temat. Zaznaczył też, że choć jego celem nie było zrealizowanie          

dokumentu zaangażowanego politycznie, to jest świadom uwikłania w        

politykę niemal każdego obszaru życia w Izraelu. W rezultacie         

otrzymaliśmy fascynujący i poruszający trzygodzinny dokument, bogaty w        

materiał będący efektem świadomej pracy z kamerą.   77

Na początku października 1973 roku swoje nowojorskie mieszkanie opuściła         

Susan Sontag, która wówczas intensywnie pracowała nad jedną z         

najdonioślejszych publikacji w swojej karierze intelektualnej – O fotografii.         

Razem z synem, Davidem Rieffem, który został asystentem reżyserki, oraz          

niewielką ekipą filmową, wyjechała z Nowego Jorku, by udać się do Izraela            

zaatakowanego przez koalicję Syrii i Egiptu. Jako reżyserka zdobyła wcześniej          

doświadczenie na planie zdjęciowym dwóch autorskich fabuł: Brother Carl         

(1969) i Duet for Cannibals (1971). Była to jednak pierwsza próba           

wyreżyserowania dokumentu, szczególnie trudna, bo podejmowana na terenach        

Izraela, który stojąc na chwiejnych fundamentach nowo budowanego państwa,         

odpierał atak podczas trwającej dwadzieścia dni wojny Yom Kippur.  

“Nie uwierzysz… trzymaj się krzesła… Susan jest teraz w Izraelu, na pustyni            

Synaj i z całą ekipą nagrywa dokument!” - pisał do swojego współpracownika            78

75 Claude Lanzmann, Zając z Patagonii, przeł. Martyna Ochab, Warszawa 2010, str. 223 
76 Nora Sayre, Film Fete: “Israel Why”, Lanzmann’s Documentary Captures Seething With 
Complexity,    “The New York Times”, 8 października 1973 
https://www.nytimes.com/1973/10/08/archives/film-fete-israel-why-lanzmanns-documentary-ca
ptures-a-country.html [data dostępu: 1.06.2018]. 
77 Tamże. 
78 Carl Rollyson, Lisa Paddock, Susan Sontag: The Making of an Icon, Revised and Updated, 
Nowy Jork 2000, s. 16 
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Roger Straus, założyciel i prezes amerykańskiego wydawnictwa Farrar, Straus and          

Giroux, członek wpływowego, nowojorskiego klanu Guggenheimów.  

  

Wojna Yom Kippur stanowiła punkt zwrotny dla pogrążonej w kryzysie          

twórczym i osobistym Sontag. Jak relacjonują autorzy Susan Sontag: The Making           

of an Icon, Revised and Updated, lata poprzedzające wyjazd do Izraela nie            

należały dla pisarki do udanych. Katastrofalne przyjęcie jej ostatniego filmu          

Brother Carl, a także kolejne odmowy ze strony „New Yorkera”, który nie był             

zainteresowany publikacją jej poza eseistycznej twórczości, dopełniły kryzysu        

trzech lat poprzedzających powstanie Promised Lands. Być może właśnie ta seria           

rozczarowań pozwoliła Sontag otworzyć się na nową dla niej formułę dokumentu           

filmowego, u którego źródeł znajdowały się jej żydowskie korzenie i nieustannie           

komplikująca się, brutalna rzeczywistość Izraela. Jak w przypadku        

domniemanego feminizmu, żydowskie pochodzenie wydawało się być       

nieistotnym dla Sontag elementem tożsamości, do momentu, w którym         

postanowiła nakręcić Promised Lands. 

 

Yoram Kaniuk – izraelski pisarz, jeden z dwóch kluczowych narratorów w           

Promised Lands oraz wieloletni przyjaciel Sontag, wspominał będzie, jak podczas          

pierwszego spotkania najpierw przedstawiła się jako Żydówka, potem pisarka, a          

na końcu dopiero jako amerykanka. Pisarz wskazywał na pewne podobieństwa          79

między Sontag a Josifem Brodskim, którym wówczas była zafascynowana –          

oboje odczuwali rodzaj dumy wynikającej z przynależności do kultury         

żydowskiej, jednocześnie doświadczając lęku związanego z ewentualną       

marginalizacją oraz zapomnieniem. Sontag w oczach Kaniuka z powodzeniem         

łączyła w sobie fascynację europejską tradycją intelektualną z tożsamością         

amerykańskiej Żydówki. Imponowała mu jej wiedza, świadomość oraz        

wrażliwość, którymi miała przypominać Waltera Benjamina czy Karla Krausa. 

Sontag zainteresowała się Kaniukiem pod wpływem jego powieści Adam         

 
79 Tamże, s. 168. 
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Ressurected, którą przeczytać miała w zaledwie jedną noc. Historia Żyda, którego           

sztuki cyrkowe towarzyszyły w ostatniej drodze skazanym na zagładę, przyniosła          

Kaniukowi międzynarodową sławę, a także wieloletnią przyjaźń z Sontag, która          

zaprosiła go do udziału w swoim dokumencie jako jednego z dwóch narratorów            

Promised Lands. Drugim był Yuval Ne’emann – fizyk, wojskowy naukowiec oraz           

późniejszy Minister Nauki i Rozwoju Izraela. Nakreślili oni dwie, nieco odmienne           

izraelskie perspektywy.  

Mimo tych różnic, a może właśnie za ich sprawą, Stanley Kauffamann           

recenzując film określił go Heglowskim, pozbawionym kontry między prawdą a          

fałszem. Zamiast konfliktu dostrzegał oblicza prawdy po obu stronach izraelskiej          

opowieści, zaznaczając jednocześnie brak obecności perspektywy arabskiej, co        

stanie się przedmiotem krytyki wielu recenzji Promised Lands, m.in. Elli Shohat,           

izraelskiej filmoznawczyni, która będzie bronić dokumentu niemal czterdzieści lat         

później, podczas Palestyńskiego Festiwalu Filmowego w Londynie.  

 

Susan Lee Rosenblatt urodziła się w 1933 roku w Nowym Jorku. Gdy miała             

zaledwie pięć lat, jej ojciec, handlarz futer, zmarł w Chinach na gruźlicę. Matka,             

siedem lat później, ponownie wyszła za mąż poślubiając kapitana armii USA,           

Nathana Sontaga. W filmie Regarding Susan Sontag (2014) w reżyserii Nancy           

Kates, siostra Susan, Judith Sontag Cohen, wspomina entuzjazm, z jakim siostry           

przyjęły wiadomość o zmianie nazwiska. Starsza Susan była bardziej narażona na           

zaczepki ze strony kolegów i koleżanek, którzy wielokrotnie mieli nękać i           

wyzywać ją na szkolnych korytarzach. Pomimo przyjęcia nazwiska swojego         

ojczyma, Sontag pozostała jednak związana ze swoją żydowską tożsamością,         

wielokrotnie podkreślając, że to właśnie dzięki niej odczuwa szczególną         

odpowiedzialność za tych, którzy są ofiarami prześladowań. Jako jedno z          

kluczowych wspomnień wielokrotnie przywoływała wizytę w księgarni, którą        

odwiedziła w wieku dwunastu lat. Tam znaleźć miała album z fotografiami           

przedstawiającymi ofiary Holocaustu.  

 
Otworzyłam tę książkę i poczułam, że za chwilę stracę przytomność.          

42 
 



Byłam tak zdruzgotana, że natychmiast ją zamknęłam. Cała drżałam, by po           

chwili otworzyć ją znów. Wiedziałam co widzę. Wiedziałam, że naziści          

zamordowali tak wielu Żydów. Wiedziałam też, że sama jestem Żydówką,          

jednak dotąd nie zdawałam sobie sprawy, że to, co zobaczyłam, może           

wiązać się z moją tożsamością.   80

 

*** 

 

Claude Lanzmann urodzony w 1925 roku w Bois-Colombes we Francji, na           

początku swojej intelektualnej kariery nie planował wiązać się z filmem. Był           

absolwentem filozofii w Tybindze, później wykładowcą literatury francuskiej i         

filozofii na Freie Universität w Berlinie. Charakteryzował się zaangażowaną         

społecznie postawą jeszcze podczas studiów, gdy był członkiem ruchu oporu oraz           

młodzieżówki komunistycznej. Pochodzący z białoruskiej rodziny żydowskiej,       

która dwa pokolenia wcześniej wyemigrowała do Francji, był niezwykle dumny          

ze swojej żydowskiej proweniencji, o czym wielokrotnie przypominała związana         

z nim w latach pięćdziesiątych Simone de Beauvoir. Na początku ich romansu            

pisała: „Wszystkim mówił »Jestem Żydem«. Nazwiska Marksa, Freuda, Einsteina         

budziły w nim dumę, a ilekroć dowiadywał się, że ktoś sławny był Żydem,             

promieniał radością. Płakał ze wściekłości, mówiąc o Zagładzie”  . 
81

 

We Francji Lanzmann angażował się w aktywność ruchów antykolonialnych         

sprzeciwiających się interwencjom zbrojnym w Indochinach i Algierii. W latach          

sześćdziesiątych prowadził też korespondecję z Ahmedem Ben Bellą,        

współzałożycielem Frontu Wyzwolenia Narodowego Algierii, który miał       

zobowiązać się do wsparcia wywzwolenia Palestyny poprzez wysłanie stu tysięcy          

żołnierzy. Lanzmann podjął wówczas decyzję o wyjeździe do Izraela i porzuceniu           

dobrze rokującej kariery dziennikarskiej, której miejsce wkrótce wypełnić miała         

80 Avishay Artsy, A life of ideas: Remembering Susan Sontag, Jewish Journal, 24 listopada 
2014. 

http://jewishjournal.com/current_edition/146589/ [data dostępu: 20 lipca 2018 r.]  
81 Katarzyna Bojarska, Człowiek imieniem Lanzmann, “Tygodnik Powszechny”,  27 
października 2010..  
https://www.tygodnikpowszechny.pl/czlowiek-imieniem-lanzmann-144007, [data dostępu: 
1.06.2018] 
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twórczość filmowa. Po przyjeździe do Izraela na początku lat siedemdziesiątych          

nieoczekiwanie rozpoczął pracę nad swoim pierwszym dokumentem Israel Why.  

W Zającu z Patagonii, autobiografii Claude’a Lanzmanna, przetłumaczonej i         

wydanej w Polsce w 2010 roku, autor niemal cały rozdział poświęca           

wspomnieniom związanym z pierwszą podróżą do Izraela na pokładzie słynnego          

statku Kedmah, którym w 1952 roku wypłynął z portu w Marsylii. Statek zapisał             

się w historii fali migracji żydowskiej do Palestyny, do której, wypełniony po            

brzegi uchodźcami, po raz pierwszy wypłynął w 1948 roku. Podróż ta wywarła             82

ogromny wpływ na jeszcze silniejsze poczucie przynależności Lanzmanna do         

społeczności żydowskiej, a także przyczyniła się do ukształtowania narracji w         

nakręconym dwadzieścia lat później dokumencie Israel Why.  

 
Niektórzy wzięli udział w wojnie o niepodległość, wrócili do Francji i z biegiem             

lat umocnili swoje antysyjonistyczne stanowisko, nieustannie przebudowywane       

teoretycznie. Mnie Izrael obchodził i dotyczył inaczej niż ich. Może i byłem            

starym Francuzem ze względu na obywatelstwo, język, edukację, kulturę itp. ale           

tamtejsi bułgarscy, litewscy czy czechosłowaccy Żydzi, których w ogóle nie          

znałem, uświadomili mi przypadkowość mojej przynależności państwowej.       

Mogłem urodzić się tak jak oni w Berlinie, w Pradze lub Wilnie. Moje przyjście na               

świat w Paryżu było tylko geograficznym przypadkiem. Spotkanie z Izraelem          

uzmysłowiło mi, że jestem niewątpliwie Francuzem, ale Francuzem        

przypadkowym, na pewno nie „rdzennym”.   83

 

Jednym z lejtmotywów Israel Why jest powracające pytanie o to, kim jest Żyd. W              

rozmowie z Benem Gurionem – przywódcą ruchu syjonistycznego, jednym ze          

współzałożycieli państwa Izrael oraz pierwszym premierem nowopowstałego       

państwa – Lanzmann usłyszy, że Izrael stanie się normalnym krajem dopiero, gdy:            

„Będziemy mieli nasze prostytutki, naszych gangsterów, naszą policję i nasze          

więzienia”. Tymczasem Lanzmann, jak napisze później w swojej autobiografii,         84

właśnie to dążenie do normalności uzna za najbardziej wypaczone, nadające          

82 Ramona Tausz, The first ship to fly the Zionist flag, The Times of Israel, 8 września 2015 r.  
https://www.timesofisrael.com/watch-the-first-ship-to-fly-the-zionist-flag/ [data dostępu: 15 

lipca 2018 r.] 
83 Claude Lanzmann, Zając..., dz.cyt., str. 218 . 
84 Tamże, str. 221. 
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państwu „ludyczny” charakter, co, jak przekonuje na stronach Zająca z Patagonii,           

starał się pokazać w wielu scenach Israel Why. Odsłania tu niejasne wyobrażenie            

o kształcie państwa żydowskiego, jakie on i wielu innych podzielało. Zarówno           

migranci, jak i rdzenni mieszkańcy terytorium Izraela, oczekiwali od struktur          

nowego państwa normalności, ale normalności na miarę państwa żydowskiego.  

 
W pociesznej sekwencji filmu grupa amerykańskich turystów, Żydów,        

zwiedza supermarket podobny do wszystkich supermarketów na świecie.        

Tym właśnie są zachwyceni; olśniewa ich banalność: Jewish bread! Jewish          

tuna! In pure oil! It’s amazing! Nie mogą ochłonąć ze zdziwienia. Jak            

długo pierwsze, dziewicze spojrzenie człowieka z diaspory będzie się         

zdumiewać – w zawrotnym kołowrocie nieskończonej dialektyki tego        

samego i innego, zewnętrza i wnętrza – istnieniem żydowskiego państwa,          

żydowskiego wojska, żydowskiej policji, żydowskich strajkujących, czy       

świętą unią bogatych z biednymi, kraj będzie miał jeszcze bardzo długą           

drogę przed sobą. Tym bardziej – jeśli nadal będą otaczać go wrogowie –             

nim osiągnie tę nieparadoksalną normalność, którą Ben Gurion wyznaczył         

jako ideał, innymi słowy – prozę świata. To nie stanie się jutro.   85

 

Lanzmann po spotkaniu z pierwszym rabinem, z którym dzielił kajutę na           

pokładzie Kedmahu, i który żarliwie zachęcał go do studiów nad kulturą i religią             

żydowską, z pełną świadomością miał odrzucić tę drogę. Jak przekonuje w swojej            

autobiografii, gdyby podjął wysiłek prawdziwej integracji i studiów nad kulturą          

państwa izraelskiego, zarówno Israel Why jak i Tsalal, który nakręcił po           

spektakularnym sukcesie Shoah, nie powstałyby.  
 

To są sprawy tajemnicze. A może wcale takie nie są. Nie ma prawdziwej             

twórczości bez tajemniczości, twórca nie musi być przezroczysty dla         

samego siebie. Jedno jest pewne, pozycja świadka, którą przyjąłem, jadąc          

po raz pierwszy do Izraela i w której nie przestałem się utwierdzać, w             

miarę jak mijał czas i powstawały dzieła, wymagała ode mnie, żebym był            

zarazem w środku jak i na zewnątrz, jak gdybym dostał na to            

niepodważalny mandat.    86

 

85 Tamże, str. 222. 
86 Claude Lanzmann, Zając …, dz.cyt., str. 223. 
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*** 

 

Wspólnotę Susan Sontag oraz Claude’a Lanzmanna określał nie tylko związek z          

tożsamością żydowską, ale także obszar ich intelektualnych i zawodowych         

zainteresowań. Lanzmann po rezygnacji z kariery dziennikarskiej z powodzeniem         

oddał się dokumentalnej twórczości filmowej poświęconej przede wszystkim        

Izraelowi. Tymczasem Sontag, wówczas uznana już eseistka i reżyserka dwóch          

filmów fabularnych inspirowanych kinem Bergmana Duet for Cannibals (1969) i          

Brother Carl (1971), podjęła wyzwanie zrealizowania dokumentu w Izraelu         

odpierającym atak koalicji syryjsko - egipskiej.  

Przecinały się nie tylko ich szlaki zawodowe, ale także geograficzne oraz           

wspólne uznanie dla kina francuskiej Nowej Fali. Sontag lata sześćdziesiąte          

spędziła w podróżach pomiędzy Paryżem a Nowym Jorkiem, które wspominać          

będzie ponad trzydzieści lat później: 

 
Oba miasta były dokładnie takie, jak sobie wyobrażałam – pełne          

odkryć, inspiracji, nowych możliwości. Artyści, których prace       

ceniłam, byli pełni poświęcenia, odważni i bezkompromisowi, a ich         

postawę uważałam za, no cóż, dokładnie taką, jaką należało         

wówczas  przyjąć . 87

 

Właśnie za jednego z bezkompromisowych i nowatorskich twórców kina Sontag          

uważała Jeana Luca Godarda, któremu poświęciła wiele miejsca w swoich          

tekstach, m.in. w zbiorze esejów Przeciw interpretacji, gdzie szczegółowo         

analizowała jego film Żyć własnym życiem (1962). 

 
Wielkim objawieniem było dla mnie kino – zwłaszcza filmy         

Godarda i Bressona. Pisałam więcej o kinie niż o literaturze nie           

dlatego, że mocniej je kochałam, ale dlatego, że bardziej podobały          

mi się nowe filmy niż nowe książki. Było dla mnie jasne, że na tak              

wysokim poziomie nie uprawia się powszechnie żadnej innej sztuki        

87 Susan Sontag, Przeciw Interpretacji, Trzydzieści lat później, przeł. Dariusz Żukowski, 
Karakter 2012, s. 412- 413. 
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. 88

 

Claude Lanzmann również podzielał entuzjazm wobec nowego medium, razem ze          

środowiskiem „Les Temps Moderne”, a w szczególności z Jean Paulem Sartrem,           

który jak się później okazało, miał bezpośredni wpływ na twórczość dwóch           

uznanych francuskich reżyserów – Lanzmanna oraz Godarda. Jak przekonuje         

Richard Brody, zarówno intelektualne jak i egzystencjalne inspiracje Godard         

czerpał od Sartre’a, jeszcze u progu swojej kariery, w latach pięćdziesiątych, gdy            

nie znał filozofa osobiście. Tymczasem Lanzmann zbliżył się do środowiska          

Nowej Fali jeszcze w czasie trwania swojej kariery dziennikarskiej, podczas          

której robił ekskluzywne wywiady z twórcami filmowymi, .w tym z Godardem           

na planie Szalonego Piotrusia (1965). To miało nieoczekiwanie zbliżyć go do           

„świata refleksyjności ”, który później będzie rezonował w jego twórczości         89

dokumentalnej.  

 
W tak doniosłych produkcjach dokumentalnych jak Primary, The Chair i Salesman, reżyserzy            

wyraźnie utożsamiali się z rejestrowaną sytuacją, a ci, którzy byli filmowani, najczęściej świadomi             

obecności kamery, performowali przed nią. Tymczasem Lanzmann, wychodząc zza kulis i           

pojawiając się w kadrze, zmienił formułę zaangażowania twórcy w filmowaną sytuację. Ustawił           

swoją osobę obok tych, których rejestrował, tym samym również wcielając się w perfomera.             

Skutecznie podniósł tym poprzeczkę twórcom Nowej Fali.   90

 

*** 

 

W pamiętnikach, komentarzach oraz recenzjach znajdziemy ślady porównań        

opanowanego przez Susan Sontag oraz Claude’a Lanzmanna warsztatu        

literackiego z umiejętnościami, które musieli wypracować na planie filmowym.         

Wnioski płynące z przemyśleń i porównań obojga twórców są zgoła inne. Susan            

Sontag w lipcowym numerze brytyjskiego wydania „Vogue”, który        

88 Tamże, s. 415. 
89 Richard Brody, Claude Lanzmann: Why cinema?, New Yorker, [data dostępu: 25.08.2018] 
https://www.newyorker.com/culture/richard-brody/claude-lanzmann-why-cinema 

 
90 Tamże.  
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poprzedzał premierę Promised Lands w Nowym Jorku, wiele miejsca poświęciła         

swoim refleksjom dotyczącym różnic dzielących pracę nad tekstem w domowym          

zaciszu, a dynamiką pracy na planie filmowym, szczególnie dokumentu.  

 
“Czy wyszło to tak, jak chciałaś?” Zazwyczaj to pytanie słyszę, gdy           

dokończę film. Gdy piszesz, obierasz konkretny kierunek, by osiągnąć         

zamierzony cel. Intencje i nadzieje pisarza/pisarki zazwyczaj znajdują        

swoje odbicie w ostatecznym efekcie jego pracy. Jeśli jednak tak się nie            

dzieje, sam twórca najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy. Tymczasem           

w przypadku filmu wszyscy (nawet ci, którzy jeszcze go nie widzieli)           

sądzą, że droga pomiędzy intencją reżysera a skończonym dziełem         

naznaczona jest nieustannym ryzykiem i presją. Każdy film, w mniejszym          

lub większym stopniu, definiowany jest całym szeregiem przeszkód, które         

reżyser może napotkać na swojej drodze.   91

 

Tymczasem Lanzmann, z doświadczeniem dziennikarskim i redaktorskim,       

korzystał ze swojego dotychczasowego dorobku wcielając się w rolę         

dociekliwego reportera. Oglądając Israel Why niemal przez cały film widzimy          

jego obecność na marginesie kadru, która wyczuwalna jest również w strukturze           

filmu. Lanzmann z zaskakującą swobodą wchodzi w bezpośredni kontakt z liczną           

grupą bohaterów filmu, nie tracąc jednocześnie kontroli nad budowaniem spójnej          

narracji. Nora Sayre, krytyczka filmowa, która recenzowała na stronach New York           

Times zarówno Promised Lands jak i Israel Why, niezwykle pochlebnie oceniła           

pierwszy dokument o Izraelu w reżyserii Lanzmanna, doceniając jego wnikliwość,          

a także umiejętność zobrazowania złożoności ówczesnej sytuacji nowo        

powstającego państwa i narodu żydowskiego.  

 
Powiada, że nad artykułami i filmami pracuje w ten sam sposób,           

prowadząc drobiazgowe śledztwo, odsuwając się na bok, wchodząc tak         

głęboko w szaleństwo, kłamstwa i przemilczenia swoich bohaterów, aż         

osiągnie stan niemal halucynacyjnej hiperczujności, który stanowi dlań        

sedno wyobraźni.   92

 

91 Susan Sontag, Susan Sontag tells how it feels to make a movie?, “Vogue”, str. 84. 
92 Nora Sayre, Film Fete: “Israel Why”, dz.cyt.  
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Susan Sontag analizując swoją rolę na planie filmowym oraz proces          

powstawania dokumentu Promised Lands, uznała istnienie pewnych       

nieokreślonych jasno warunków, które determinują charakter filmu. Wspominając        

słowa Orsona Wellsa, który twierdził że rolą reżysera jest zapanowanie nad           

wypadkami „wydarzającymi się na planie”, Sontag z entuzjazmem pisze o          

wyrwaniu się z samotnej ascezy pisania, w której tworzyła swoje teksty. „Dobrze            

zostać nieco posiniaczoną przez rzeczywistość, przyjąć ją w takim kształcie, w           

jakim się wydarza, a nie w takim, w jakim chcielibyśmy ją zastać” – pisała w                93

Susan Sontag tells how it Feels to Make a Movie? dla brytyjskiego „Vogue” w              

1974 roku.  

 
Dlaczego te momenty a nie inne? To właśnie jest tajemnica, wybór,           

ryzyko. Dokument to nie jest film fabularny, reżyser nie wymyśla          

scenariusza. Niemniej, zawsze stoi w obliczu wyboru: co nakręcić, a czego           

nie. Na końcu każdy zobaczy to, co są w stanie dostrzec jego oczy i dusza.               

Rzeczywistość należy traktować z należną jej pobożnością, nie        

roszczeniowością. 

 

I dalej: 
 

Dokument Promised Lands to najbardziej osobisty film, jaki        

kiedykolwiek zrobiłam. Nie jest osobisty w takim sensie, że ja się           

tam pojawiam – nie pojawiam się, albo że w tle jest napisana przez             

mnie narracja (nie ma jej). Film jest osobisty ze względu na           

materiał, który się w nim znalazł – odkryty, nie wymyślony przez           

mnie – który niesamowicie pasuje do mojej eseistyki oraz         

wcześniejszych filmów. Złożoność rzeczywistości, którą zastałam      

w Izraelu w październiku i listopadzie zeszłego roku, lepiej         

podsumowuje znaczącą część zajmujących mnie zagadnień, niż       

dwa napisane przeze mnie wcześniej scenariusze.   
94

 

Zarówno Susan Sontag jak i Claude Lanzmann aspirowali do roli          

93 Susan Sontag, How it feels…, dz.cyt., str. 84 - 118. 
94 Susan Sontag, How it feels…, dz.cyt., str. 84 - 118.  
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zaangażowanych politycznie oraz społecznie aktywistów. Swoje postawy       

wyrażali jednak w zupełnie odmienny sposób. Susan Sontag ze znamiennym dla           

siebie zaangażowaniem intelektualnym poddawała elementy rzeczywistości      

dekonstrukcji i analizie. Lanzmann przeciwnie, starał się myśleć jak najprościej i           

poszukiwał bezpośrednich odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania, jak         

choćby “Kim jest Żyd?”, czy jaki kształt powinno przybrać nowo powstałe           

państwo Izrael. W sposobie prowadzenia przez niego narracji odczuwalna jest          

tradycja dziennikarska, w której Lanzmann stawiał swoje pierwsze zawodowe        

kroki. Przemawia przez niego jednak także absolwent filozofii, zadający pytania          

głęboko egzystencjalne osobom, które podróżowały do ziem Izraela, nierzadko z          

nadzieją nowego początku. Przedstawia wśród nich zarówno tych, którzy ocaleli          

w czasie Shoah, jak i tych, którzy dorastali w cieniu opowieści o zagładzie sześciu              

milionów Żydów.  

Tymczasem Sontag wcześniej odbyła już podróż o podobnym charakterze, gdy w           

1968 roku została zaproszona do Północnego Wietnamu. Znana z ostrej krytyki           

rządu amerykańskiego i jego zaangażowania w konflikt na Półwyspie         

Indochińskim, swoją wizytą wzmocniła antywojenne stanowisko części       

amerykańskiej elity intelektualnej, w której gronie znajdowała się także Mary          

McCarthy, o czym opowiada rozdział pierwszy. Sontag rozpoczęła swoją podróż          

bez planów i ambicji napisania kolejnego eseju, jednak w czasie tej niedługiej,            

trwającej zaledwie dziesięć dni podróży, stopniowo zmieniała zdanie. Wyprawa         

spędzona w towarzystwie Andrew Kopkinda, dziennikarza, którego teksty Sontag         

doskonale znała, a także Roberta Greenblatta, który porzucił karierę matematyka          

na rzecz działań o charakterze antywojennym, zaowocowała powstaniem Trip to          

Hanoi. 

Decyzja o wyjeździe do Izraela, który zaatakowany został 6 października 1973           

roku, zapadła inaczej – dość szybko i niespodziewanie, będąc tylko i wyłącznie            

wynikiem osobistych motywacji Sontag. Tym razem, pozbawiona rządowej        

eskorty, postanowiła wejść na pola minowe, w samo serce konfliktu i           

zarejestrować to doświadczenie za pośrednictwem kamery. Już wtedy        

utożsamiana ze zdecydowanie antywojenną postawą intelektualną, skompletowała       
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ekipę, w składzie której znalazł się także jej syn, David Rieff. Produkcja była             

ryzykowna na wielu polach – Sontag nie miała ochrony ani asysty, nie przyjechała             

tam też w roli intelektualnej gwiazdy, jak w przypadku Hanoi. Tym razem, z             

kamerą w dłoni jechała w roli dokumentalistki, której partnerka i producentka –            

Nicole Stéphane, w pocie czoła poszukiwała środków na realizację filmu. Śladów           

atmosfery, w jakiej powstawał film, można poszukiwać w zapiskach, o których           

Sontag wspomina w tekście dla „Vogue”. Jednak w drugim tomie pamiętników           

eseistki, zredagowanym i oddanym do druku przez jej syna Davida Rieffa, znaleźć            

można jedynie ślady zdawkowo zanotowanych haseł.  

 

*** 

 

Pierwszy film Lanzmanna poświęcony Izraelowi pozbawiony jest jasno        

określonej formy lub stylu. Ukazuje on za to wielość i złożoność opisów, które             

obrazują skomplikowaną rzeczywistość Izraela. Uparcie kontynuuje poszukiwania       

źródeł i istoty żydowskiej tożsamości. Uchyla się jednak od jednoznacznej          

odpowiedzi, oddając głos licznym bohaterom Israel Why. 

 

Nawiązując do kina Marcela Ophulusa i jego filmu The Sorrow and the            

Pity, w swoim dokumencie Lanzmann pozwolił przemówić potężnemu        

chórowi postaci, których głosy oddać miały złożoność rzeczywistości i         

konfliktów w Izraelu. Wiele z nich, w zamierzony sposób pozostawało ze           

sobą w sprzeczności. Jednak kluczowe pomiędzy zdaniami okazywało się         

wspólne pragnienie wolności, które wyraźnie krystalizowało się w niemal         

każdej wypowiedzi bohaterów Israel Why.   95

 

Podczas gdy Lanzmanna interesują głównie jego rozmówcy, filmowy esej Sontag          

rozpoczyna sekwencja sielskich kadrów przedstawiających pasterza pasącego       

kozy. W tle rozbrzmiewa koncert świątynnych dzwonów, które jeszcze         

95 Nora Sayre, Film Fete: “Israel Why”, dz.cyt. 
https://www.nytimes.com/1973/10/08/archives/film-fete-israel-why-lanzmanns-documentary-ca
ptures-a-country.html [data dostępu: 1.06.2018]. 
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wielokrotnie będą pojawiać się w filmie, a wzrok podąża za dzikim, dziewiczym            

wręcz krajobrazem, nie noszącym śladów ani toczącej się wojny, ani          

rozkwitającego w Izraelu kapitalizmu. Z tej błogości brutalnie wyrywa nas          

kolejne ujęcie, w którym widzimy powiewającą na dachu limuzyny brytyjską          

flagę i grupę elegancko wyglądających osób, które wspólnie podążają na          

Jerusalem War Cementary. Dość zwięźle zrelacjonowana w filmie uroczystość         

upamiętnienia ofiar wojny szybko zmienia formułę wydarzenia na niemal koktajl          

party, podczas którego rozbrzmiewają żywiołowe rozmowy i śmiech. Twarze         

gości w pewnym momencie zastępują lica nagrobków izraelskich żołnierzy, na          

których wyryte są dedykacje i słowa pożegnania od najbliższych. Jako ostatnia           

ukazana w kadrze zostaje tablica z napisem: „His last message was: no more wars              

for me”. W tym miejscu widok nagrobka zastępują ujęcia zwęglonych zwłok i            96

samochodów wojskowych, których blachy serie pocisków zamieniły w sito.         

Sontag nie oszczędza widzów, kolejne kadry ukazują zbliżenia fragmentów         

zwłok, rzeczy osobistych, pozostałości odzieży. Ciała noszą jeszcze ślady         

minionego życiaw postaci splecionych i wykrzywionych w śmiertelnych        

konwulsjach rąk, odsłoniętych genitaliów, czy zwęglonych, ale wciąż jeszcze         

bolesnych wyrazów twarzy. Przy jednym z żołnierzy leży porzucony pęk kluczy,           

być może do domu, w którym pozostawił rodzinę. Sontag bardzo statycznie           

ukazuje kolejne fragmenty tragedii, która wydarzyła się na polu bitwy. Tej           

sekwencji pokazywanych w ciszy zdjęć towarzyszy ogromny spokój, który         

wydaje się emanować od osoby stojącej za kamerą. W pierwszym momencie           

można podejrzewać Sontag o nadmierną estetyzację tych brutalnych scen. Jednak          

prawdopodobnie przyświecał jej inny cel. W perwersyjnym przyglądaniu się tym          

okrutnym śladom próbowała powiedzieć widzom – patrzcie. Patrzcie i         

pamiętajcie, jak z bliska wygląda wojna i jej ofiary.  

Z pewnością nie szła za tym voyeurystyczna zachęta do biernego przyglądania           

się cudzemu cierpieniu. W tekście Viewer or voyeur? The morality of reportage            

photography, który Sean O’Hagan napisał dla Guardiana, wspomina on słowa          

Sontag, która wielokrotnie przypominała o etyce spojrzenia:  

96 Promised Lands, Susan Sontag, USA 1973. 
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W reakcji na zbliżenie ukazujące prawdziwy horror, najczęściej        

pojawiają się szok i wstyd. Prawdopodobnie jedynymi, którzy        

rzeczywiście mają prawo patrzeć na fotografie przedstawiające       

rzeczywiste cierpienie, są ci, którzy mają możliwość temu        

cierpieniu ulżyć, lub ci, którzy mają szansę czegoś się z niego           

nauczyć. Pozostali z nas są podglądaczami, bez względu na to, czy           

mają taką intencję, czy nie . 97

 

Zastanawia więc z jakiej pozycji Sontag postanawia patrzeć i jak chce, żeby            

patrzyli widzowie. W wielu miejscach film sprawia wrażenie voyeurystycznego,         

czasem wręcz niepokojąco, o czym więcej później, jednak Sontag posługuje się w            

nim także kontrastami i to na nich buduje wiele pojawiających się w Promised             

Lands napięć. Po sekwencji zwęglonych ciał konfrontuje widzów z grupą          

młodych izraelskich żołnierzy, z których jeden z niezachwianym przekonaniem         

mówi o tym, że na polu bitwy może się czuć bezpiecznie, że nikt nie zostanie               

sam, że każdy z nich może liczyć na ocalenie ze strony kolegów. Peany na temat               

żołnierskiej lojalności i wzajemnego braterstwa przeplatają ponownie zdjęcia        

spalonych zwłok osób, których ani nikt nie ocalił, ani nawet nie pochował.            

Wypowiedź żołnierza wieńczą słowa: “Walczymy, bo nie możemy przegrać .”         98

Wybrzmiewa w nich niezachwiana wiara w potęgę nowo powstałego państwa          

Izrael, ale jednocześnie lęk związany z ewentualną porażką i jej konsekwencjami.           

Sontag przez soczewkę kamery uważnie przygląda się młodemu żołnierzowi,         

udaje jej się uchwycić rozbiegane spojrzenie i przygryzanie wargi, które          

momentami wydają się być bardziej wymowne od jego słów.  

W wielu zresztą momentach Promised Lands reżyserka niespiesznie przygląda         

się swoim nielicznym rozmówcom. Sama nie pojawia się w kadrze, nie zdradza            

bezpośrednio swojej obecności, ta jednak wyczuwalna jest podczas całego filmu.          

Dokument ten wydaje się być osobisty także w tym sensie, o czym Sontag             

97 Sean O’Hagan, Viewer or voyeur? The morality of reportage photography, The Guardian, 
8.03.2010, [data dostępu: 25.08.2018] 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/mar/08/world-press-photo-sean-ohagan 

 
98 Promised Lands, dz.cyt.  
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wspominała w tekście dla brytyjskiego „Vogue”, że pisarka użycza nam swojego           

spojrzenia. Brak tu wyczuwalnych prób bezpośredniej krytyki tego, co widzi i co            

jednocześnie pokazuje nam, widzom. To zupełnie inna postawa niż ta, którą miała            

w Hanoi, gdzie stawiała pytania i szukała jasnych odpowiedzi, a ich brak            

powodował frustrację. Tu po prostu patrzy i jednocześnie pozwala patrzeć.         

Momentami jest to spojrzenie perwersyjne, ale podszyte też pewnego rodzaju          

masochizmem. Każe nam patrzeć wtedy, gdy ukazuje kontrowersyjne metody         

terapii młodego weterana wojennego, któremu w klinice podają narkotyki:pacjent         

zostaje pod ich wpływem skonfrontowany z symulacją pola bitwy, której          

dokonuje personel szpitala. Pielęgniarze trzaskają szufladami, wywracają       

materac, na którym leży żołnierz, puszczają nagrania wystrzałów z mobilnego          

radia. Sontag każe patrzeć nam na tę scenę tak długo, żebyśmy w końcu poczuli              

się winni. Winni jego cierpienia, zarówno wynikającego z wojennych         

doświadczeń jak i nieludzkiej terapii, której zostaje poddany, i wreszcie winni           

patrzenia i bezczynności, która temu towarzyszy. Nie możemy przerwać tej          

sytuacji, możemy na nią jedynie patrzeć, lub odwrócić wzrok. Tu Sontag jako            

reżyserka konfrontuje nas z etycznym aspektem obrazu. To nie są fotografie           

wydarzeń, oddalonych tysiące kilometrów od nas. To sytuacje, których Sontag          

osobiście była świadkinią i doświadczenie uczestnictwa w nich zapośrednicza         

poprzez kamerę. W ten sposób dużo trudniej uchylić się widzom od           

odpowiedzialności. Prawdopodobnie właśnie to miała na myśli, gdy w „Vogue”          

pisała o Promised Lands jako świadectwie prawdy wydarzeń w Izraelu.  

 
W rezultacie półtoragodzinny film stanowi świadectwo tego, czego        

doświadczyłam w Izraelu oraz rzeczy, których zawsze byłam        

świadoma i staram się przekazać. Promised Lands ledwie dotyka         

sedna konfliktów Bliskiego Wschodu, Wojny Październikowej czy       

nastroju w Izraelu, który definiuje wojna, strata, pamięć i chęć          

przetrwania. Jednak to, co film przedstawia, jest prawdziwe.        

Dokładnie tak było. Opowiedzieć prawdę (lub choćby jej część) to          

wspaniały przywilej, odpowiedzialność, dar.  99

99 Susan Sontag, How it feels…, dz.cyt., str. 84 - 118. 
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Choć sama kilka lat wcześniej zaprzeczała istocie obiektywnej prawdy, którą          

zdemaskowało doświadczenie podróży do Hanoi, Sontag powstrzymuje się od         

oceny doświadczeń ukazanych w Promised Lands. Dotychczas gloryfikująca        

wartość krytyki, komentarza i dyskusji, teraz milknie, by patrzeć i by pozwolić            

patrzeć innym.  

Podczas gdy Sontag obserwuje, mówią Yoram Kaniuk i Yuval Ne’eman.          

Zażyłość pisarki z Kaniukiem jest odczuwalna także na ekranie – jego obecność            

jest dużo bardziej widoczna, głos wybrzmiewa wyraźniej, niż komentarze         

Ne’emana. Głosy obu narratorów dają nam ogląd tego, jak obaj czują się w             

obliczu kolejnej wojny żydowsko arabskiej, a także jak widzą szerszy kontekst           

tego konfliktu. Yuval Ne’eman ma silne przekonanie o prawie społeczności          

żydowskiej do ziem Izraela. Momentami wydaje się być ono podszyte postawą           

wręcz antyarabską. Przekonany jest o tym, że wrogość ludności arabskiej do           

społeczności żydowskiej stanowi przedłużenie antysemityzmu i że ma za cel          

eksterminację tej społeczności, czyli to, co naziści podczas drugiej wojny          

światowej określili ostatecznym rozwiązaniem.  

Dużo bardziej złożony i jednocześnie bliższy pisarce stosunek do relacji          

żydowsko - arabskich prezentował Yoram Kaniuk. Dostrzegał dramat sytuacji, w          

której roszczenia do ziem Izraela mieli prawo mieć zarówno Żydzi jak i            

Arabowie. Uważał również, że Izrael zachłysnął się okresem prosperity, co          

zbliżyło go do konsumpcyjnego, amerykańskiego stylu życia. Krytykował rząd,         

uważając, że porozumienie z Syrią i Egiptem nie zostało zawarte wtedy, gdy były             

na to realne szanse, a także zarzucał mu brak współczucia po poprzedniej            

wygranej podczas Wojny Sześciodniowej, która dla sojuszu arabskiego stanowiła         

dotkliwe upokorzenie i wzmocnienie stanowiska antyizraelskiego. 

 

Podczas całego filmu Sontag pielęgnuje obraz sielankowości dziewiczych        

krajobrazów Izraela, w których okoliczna ludność żyje w kibucach. Widoczna jest           

przepaść pomiędzy życiem wiejskim, a tym, które ludzie wiodą w dużych           

izraelskich aglomeracjach. To rozróżnienie widoczne jest także w Israel Why          
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Lanzmann’a, choć zgoła inaczej podaje on widzom swój pomysł na opowieść o            

Izraelu. Powstanie Israel Why i Promised Lands dzielą ledwie miesiące, jednak           

tło opowieści było inne. Sontag portretuje społeczeństwo Izraela w czasie          

kolejnego konfliktu, w trakcie którego państwo to ponownie chronić musi swoją           

suwerenność przed frontem arabskim. Tymczasem Lanzmann, kilka miesięcy        

wcześniej, snuł opowieść o zróżnicowanym kulturowo, etnicznie i językowo         

społeczeństwie żyjącym dotąd w diasporze, które próbuje utkać sieć wspólnoty w           

nowo powstającym państwie. W jego opowieści uderzająca jest różnorodność         

ludności, która przybywa Izraela. Zaskakuje też imponująca łatwość, z jaką          

ekspedientki w sklepach, szczególnie odzieżowych, komunikują się z klientami –          

od angielskiego, przez niemiecki i francuski, po hebrajski oraz rosyjski.          

Niewidoczna jest wśród przybyłej ludności stygmatyzacja języka niemieckiego,        

na ekranie wielokrotnie pojawia się, m.in Gad Granach, syn niemieckiego aktora           

Alexandra Granacha, śpiewający o Róży Luksemburg i Karlu Liebknechcie.  

W przeciwieństwie do Sontag, Claude Lanzmann jest obecny w kadrze przez           

większość filmu. Na dobrą sprawę na narrację Israel Why, składają się           

przeprowadzane przez niego rozmowy, w których wydaje się podkreślać swoją          

swobodę i przynależność do społeczności żydowskiej. Reżyser nigdy nie milknie,          

jest w nieustannej interakcji ze swoimi rozmówcami, jednocześnie, przynajmniej         

w pewnym stopniu, kreując cały czas przebieg wydarzeń. Choć nie ukrywa           

licznych administracyjnych, politycznych i społecznych problemów, z jakimi        

boryka się Izrael, to w jego opowieści bycie członkiem wspólnoty żydowskiej –            

bez względu na status majątkowy, czy kierunek świata, z którego się przybywa -             

otoczone jest szczególną aurą. Podczas przylotu rosyjskich Żydów, wśród których          

znalazł się m.in. bardzo sędziwy już mężczyzna, Lanzmannowi udaje się          

uchwycić szczególne emocje towarzyszące podróży zwieńczonej przylotem do        

Izraela. Choć wielu przyjezdnych doznało rozczarowaniarozlokowaniem i       

przydzieleniem miasta, do którego mieli się udać, w związku z infrastrukturą nie            

nadążającą za falą emigracji żydowskiej z całego świata, dla większości z nich            

była to podróż, z którą wiązali ogromne nadzieje. I te emocje, które wielokrotnie             

towarzyszyły spotkaniom po latach, a także nadzieje na nowy początek,          
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Lanzmann z powodzeniem oddaje. Towarzyszy temu jednak nieustająca apoteoza         

tożsamości żydowskiej i choć przez cały dokument uparcie powraca pytanie o to,            

kim jest Żyd, to w opowieści Claude’a Lanzmanna nie ulega wątpliwości, że z             

pewnością jest to ktoś szczególny, zasługujący też na wyjątkowe państwo.  

 

Israel Why powstawał w bardzo sprzyjającym reżyserowi czasie. Okres wzrostu          

państwa izraelskiego i wiązanych z nim nadziei był bliski też samu Lanzmannowi,            

który choć sam nigdy w Izraelu nie zamieszkał, to całe życie z tożsamością             

żydowską się utożsamiał. Dlatego zarzuty ze strony Nory Sayre z „New York            

Times”, która mocno krytykowała Promised Lands punktując jego słabe strony w           

zestawieniu z Israel Why, wydają się nietrafione . Jednym z ważniejszych          100

zarzutów dziennikarki wobec Susan Sontag było stwierdzenie, że w         

przeciwieństwie do filmu Claude’a Lanzmanna, z dokumentu Promised Lands nie          

dowiemy się niczego o Izraelu . Tymczasem wydaje się tu wybrzmiewać          101

zupełne niezrozumienie intencji Sontag, która zarówno podczas podróży do         

Hanoi, jak i do Izraela przyjmowała przede wszystkim postawę antywojenną.          

Dopiero później, poprzez pryzmat tej perspektywy, w danym miejscu stawała się           

Żydówką, czy Amerykanką. Jej aktywistyczne ambicje i idee, które wówczas          

bardzo intensywnie w niej ewoluowały, miały nadrzędne znaczenie wobec         

tożsamości narodowej. Ta oczywiście nie dawała o sobie zapomnieć, co bardzo           

wyraźnie wybrzmiało podczas podróży do Wietnamu jak i w czasie narodzin           

przyjaźni z Yoramem Kaniukiem, a następnie podróży do Izraela. Nie stanowiła           

jednak osi opowieści, a raczej źródło wtórnej refleksji pisarki na temat tego, jak             

żydowskość wpływa na jej sposób myślenia, postrzegania, a także na jej           

intelektualną wrażliwość.  

Tymczasem Lanzmann nie był obserwatorem filmowanych zdarzeń. Był ich         

bezpośrednim uczestnikiem, a najważniejsze medium w Israel Why stanowił nie          

obraz, jak w przypadku Promised Lands, ale słowo. Claude Lanzmann zadawał           

swoim rozmówcom konkretne pytania i najczęściej otrzymywał na nie konkretne          

100 Nora Sayre, dz.cyt.  
101 Tamże.  
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odpowiedzi, w których poznajemy motywacje ch podróży, historie, które ze sobą           

przywieźli oraz wyobrażenia dotyczące życia na połaciach ziemi obiecanej.         

Sontag natomiast nie zadaje pytań. W spojrzeniu, które wydaje się być           

pozbawione oceny, próbuje pokazać złożoność życia na historycznie i religijnie          

uwikłanych terenach, które, jak mówi Kaniuk, obiecane zostały zbyt wielu          

ludziom .  102

 

Obserwacje Susan Sontag i Claude’a Lanzmanna w niektórych miejscach się          

pokrywają. Oboje dostrzegli etos żołnierski, który będącym na służbie daje          

poczucie doniosłej odpowiedzialności za ochronę swojego kraju. “Walczymy,        

ponieważ nie możemy przegrać” . Tak w istocie było, choć Sontag postanowiła           103

pokazać konsekwencje tej ofiary - ofiary przez najbliższych  gorzko opłakiwanej 

ale przez kraj, dla którego została poniesiona, zapomnianej i często porzuconej na            

polach minowych.  

W krytycznej recenzji filmu, która ukazała się w „New York Times”, Nora            

Sayre zarzuciła Sontag przede wszystkim poetycki ton, w jakim, jej zdaniem,           

utrzymane jest Promised Lands. Dziennikarka wypomniała pisarce nie tylko         

chybiony wybór materiału, ale także narrację utrzymaną w nieładzie, zostawiającą          

widza w niepewności, kto aktualnie jest narratorem. Tymczasem czytając         

recenzję można odnieść wrażenie, że Nora Sayre nie obejrzała dokumentu Sontag           

uważnie. Choć zauważyła, że jest tam sporo „przyzwoitych zdjęć” , to          104

przypisała dziełu także wielu narratorów chaotycznie przeprowadzających nas        

przez filmową opowieść. Tymczasem w roli narratorów pojawiają się zaledwie          

cztery osoby – Yoram Kaniuk, Yuval Ne'eman, izraelski żołnierz i psychiatra,           

który opracował kontrowersyjne metody rekonwalescencji weteranów wojennych.       

Choć w wielu miejscach film przybiera formę kolażu i tłem dla niektórych            

obrazów stają się audycje radiowe, czy modlitewne rytuały okolicznej ludności z           

meczetów lub synagog, cały filmowy wywód jest bardzo spójny, a kontrastowe           

zestawienia nie tylko przemyślane, ale i skuteczne. Krytykę filmu Sayre          

102 Promised Lands, dz.cyt. 
103 Tamże. 
104 Nora Sayre, Promised Lands, dz.cyt. 
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zwieńczyła komentarzem, że „“”być może podczas tej podróży powinna była          

powstać książka, a nie film” . Dziennikarka prawdopodobnie nie była wówczas          105

po lekturze Trip to Hanoi, co być może zmieniłoby jej percepcję i pozwoliło             

dostrzec drogę kilku kolejnych lat, która przywiodła Sontag na plan Promised           

Lands.  

 

W swojej kolumnie w New York Times Sayre recenzowała także Israel Why, do             

czego odwołuję się na początku rozdziału. W tej niezwykle pochlebnej recenzji           

nie wskazuje w zasadzie ani jednego słabego elementu filmu. Za sukces           

Lanzmanna uważa sposób, w jaki opowiedział o złożoności rozwijającego się          

państwa, w którym, jak pokazało doświadczenie sowieckich Żydów, nie dla          

każdego było miejsce.  

„“To film, który wszyscy Amerykanie powinni zobaczyć jak najszybciej!         

Pomiędzy biuletynami informacyjnymi i wydarzeniami tego tygodnia!” . Sayre        106

twierdziła, że złożoność Izraela, którą przedstawia Lanzmann, bliska jest         

rzeczywistości amerykańskiej. Choć nie rozwija tego wątku, domyślać się można,          

że nawiązuje do kwitnącego tam konsumpcjonizmu, zauważonego zarówno przez         

Sontag jak i Lanzmanna, a także kulturowej do mozaiki, którą tworzy społeczność            

żydowska usiłująca zbudować swoje autonomiczne państwo.  

Trudno nie zgodzić się z Sayre, która pochwala polityczny kontekst Izraela           

zarysowany przez Lanzmanna, a mało widoczny w filmie Sontag. Dzięki ponad           

trzygodzinnej narracji Israel Why, w której głos zabierają osoby reprezentujące          

bardzo różne środowiska, wiemy, że wielu Izraelczyków „nie popiera polityki          

zagranicznej swojego rządu ”, co okaże się szczególnie istotne, gdy w ciągu           107

kilku kolejnych miesięcy wybuchnie następny konflikt izraelsko - arabski, wojna          

Yom Kippur.  

 

W 2012 roku w Londynie odbywał się Palestyński Festiwal Filmowy, w ramach            

którego, z wprowadzeniem Elli Shohat, izraelskiej filmoznawczyni wykładającej        

105 Tamże. 
106 Nora Sayre, Israel Why, dz.cyt.  
107 Israel Why, Claude Lanzmann, France 1973.  
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obecnie w Nowym Jorku na studiach kulturoznawczych, odbył się pokaz filmu           

Promised Lands. Shohat zastrzegła we wstępie: 

 
 

Nie sądzę, żeby [Sontag] dobrze znała izraelskie społeczeństwo pod         

względem przynależności etnicznej, klasy, języka, dialektów,      

akcentów. I nie było ku temu powodów. To naprawdę był film o            

Izraelu [widzianym przez] amerykańską Żydówkę, która      

niekoniecznie związana była z judaizmem bądź syjonizmem .  108

 

  

Krytycznie dodała jednak, że film Sontag pozbawiony jest głosu ze strony wielu            

grup, m.in. kobiet, które pojawiają się jedynie w ujęciach miasta, czy też samych             

Palestyńczyków. Zamiast tego występuje tradycyjna formuła „gadających głów”,        

w które wcielili się Kaniuk i Ne'eman.  

 

 
Jednak Promised Lands zyskuje na spojrzeniu outsiderki, które ma         

Sontag. Są ujęcia plakatów, znaków drogowych, sloganów –        

systemów obrazowania w ramach własnego systemu wizualnego       

filmu. Niektóre z jego najbardziej poruszających scen obejmują        

montowanie eksponatów w dziwacznym muzeum figur      

woskowych, przedstawiających izraelską historię w tableau      

żydowskich ofiar . 109

 

 

Pomimo krytyki, z jaką spotkało się Promised Lands po premierze, Sontag           

osiągnęła dokumentalny sukces – przekonuje Steve Rose. Skutki wojny Yom          

Kippur, wśród których po raz pierwszy od powstania państwa znalazły się           

gorycz, rozczarowanie i rodzaj zdemoralizowania, pozostaną przez kino        

108 Steve Rose, Susan Sontag and the Yom Kippur war, The Guardian, 22 kwietnia 2012 r.  
   [data dostępu: 23.08.2018] 
https://www.theguardian.com/film/2012/apr/22/susan-sontag-promised-lands-documentary 

 
109 Tamże. 
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niezauważone przez najbliższych dziesięć lat. Tymczasem Sontag osiągnęła        

zamierzony cel, którym była "raczej reprezentacja okoliczności, niż        

podejmowanie akcji ”.  110

 

Pisarka jeszcze tylko raz wróci na plan filmowy, tym razem, by zekranizować            

swoje opowiadanie Unguided Tour. Powodów jej decyzji o odejściu od kina           

mogło być wiele – brak ze strony krytyków podobnego poklasku, jaki towarzyszył            

jej eseistyce, chęć większej kontroli nad warsztatem (co dawało pisanie), czy też            

silniejsza skłonność do komentowania rzeczywistości filmowej, niż do twórczej         

konfrontacji z nią. Jednak jak podsumowuje Steve Rose:  
 

Być może uważała za prostsze pisanie o problemach kina niż          

rozwiązywanie ich samodzielnie,ale sam fakt, że próbowała,       

wyróżnia ją spośród większości krytyków, teoretyków,      

dziennikarzy i tych wszystkich, którzy osądzali świat obrazów z         

literackiego panteonu. Sontag łożyła pieniądze na tematy, w        

których zabierała głos . 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Tamże.  
111 Tamże.  
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Zakończenie 

 

W 1996 roku, ponad trzydzieści lat po pierwszej publikacji, wznowiono druk           

hiszpańskiego przekładu zbioru esejów Przeciw interpretacji, ze wstępem napisanym         

przez Susan Sontag. Pisarka z krytycznym dystansem, jak i pewną nostalgią odkurzyła            

zawarte w nim idee, a także wspomnienia czasu „mitycznych Lat Sześćdziesiątych” .  
112

 
Rekomendacje i fascynacje, które zawarłam w esejach z tego tomu, dziś           

zna już wiele osób. Lecz moje poglądy odniosły pewien sukces, nie tylko            

dzięki temu, że były przekonujące, a książka stała się popularna. W owych            

czasach panował dla nich korzystniejszy klimat, czego wówczas nie         

dostrzegałam. Gdybym lepiej wówczas rozumiała tamte czasy – moje         

czasy, które można nazywać Latami Sześćdziesiątymi (ja tego robić nie          

chcę) – byłabym bardziej ostrożna. W powietrzu unosiło się coś, co bez            

przesady można nazwać epokową zmianą w całej kulturze,        

przewartościowaniem wartości albo jeszcze inaczej. Można powiedzieć na        

przykład, że było to nadejście barbarzyństwa. By posłużyć się słowami          

Nietzschego: wkroczyliśmy, naprawdę wkroczyliśmy w erę nihilizmu.  113

 

Zapał do ideowej walki stanowił nie tylko nadzieję na rozprawienie się z owym             

barbarzyństwem, ale także dawał młodemu pokoleniu poczucie sprawczości        

wobec rzeczywistości – choćby poprzez wybór jej odrzucenia lub         

zaakceptowania. Można powiedzieć, że Susan Sontag dysponowała kapitałem        

przedstawicielki pokolenia lat sześćdziesiątych, jak i amerykańskiej       

intelektualistki, która mając na wyciągnięcie ręki konsumpcyjne dobra        

światowego imperium – odrzucała je, czerpiąc z nich jednocześnie inspirację i           

112 Susan Sontag, Przeciw Interpretacji, Trzydzieści lat później, przeł. Dariusz Żukowski, 
Karakter 2012, s. 412. 
113 Tamże, s. 417. 
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poczucie społecznej przynależności do światowego mocarstwa. Podobnie jak        

podczas podróży do Hanoi, gdzie paradoksalnie znalazła się dzięki swojemu          

potępieniu Stanów Zjednoczonych i narodowej tożsamości.  

 
Jak cudowne się to wszystko wydaje, gdy spojrzeć wstecz. Jak bardzo by            

się chciało wciąż mieć tamtą śmiałość, optymizm i pogardę dla          

komercjalizacji. Uczucia typowe dla dzisiejszych czasów to na jednym         

biegunie nostalgia, a w drugim upodobanie do utopii. Być może          

najciekawszą cechą okresu zaszufladkowanego dziś jako Lata       

Sześćdziesiąte jest to, że czuło się wówczas tak mało nostalgii. I w tym             

sensie, żyliśmy w czasie utopijnym.  

Świat, w którym powstały te eseje, przeminął .  114

 

Świat, o którym pisze Sontag, stanowił miejsce, w którym młode pokolenie           

kontestowało to, jak chciałoby żyć, a nie historię, jaką zostawiło za sobą. To             

miejsce było dla Susan Sontag swoistym laboratorium, w którym przeprowadzać          

mogła kolejne intelektualne eksperymenty, a ich owocami były błyskotliwe,         

krytyczne wobec społecznej i politycznej panoramy eseje. Teksty te oddawały          

ducha epoki, w której powstawały, oraz ducha samej Sontag, która nierzadko           

lawirowała pomiędzy stale niezaspokojonym łaknieniem doświadczania świata, a        

próbą uporządkowania refleksji na temat etyki życia, które w latach          

sześćdziesiątych balansowało na granicy entuzjazmu i obietnicy nowego        

początku, a cieniem Zimnej Wojny i kolejnych kryzysów społeczno -          

politycznych, których globalna eskalacja po raz pierwszy od zakończenia II wojny           

światowej przybrała realny wymiar.  

Jerzy Jarniewicz opisując pokolenie lat sześćdziesiątych zwracał uwagę przede         

wszystkim na to, że jego przedstawicielki i przedstawiciele nie mają          

doświadczenia II wojny światowej, w trakcie której albo byli dziećmi, albo           

dopiero przyszli na świat. Młodość przeżywali w czasach gospodarczej prosperity          

i obiecującej przyszłości, na której pojawiały się kolejne rysy w wyniku           

globalnych i społeczno - politycznych przemian. Czasy Zimnej Wojny, w których           

żyli i, przede wszystkim, kryzys kubański w 1962 roku, miały uzmysłowić           

114 Tamże, 416. 
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młodym ludziom „jak kruchy jest porządek świata” . 115

 
Te trzy czynniki pozwalają zrozumieć, jak to się stało, że w latach            

60. w wielu różnych kontekstach społecznych i politycznych doszło         

w młodym pokoleniu do eksplozji niezgody na zastany świat. A          

młodzi mieli się przeciwko czemu buntować, na przykład w         

Stanach Zjednoczonych każdy młody chłopak miał w perspektywie        

wycieczkę do Wietnamu. Jeśli zaś był czarnym młodym        

chłopakiem, mógł oczekiwać linczu, gdyby zechciał wejść do baru         

dla białych albo skorzystać z prawa do głosowania.  116

 

Susan Sontag była starsza od młodych gniewnych tworzących kontrkulturę lat          

sześćdziesiątych, sytuując się pomiędzy ich pokoleniem, a pokoleniem ich         

rodziców. Utożsamiała się jednak z nastrojem dekady, która nieustannie         

dostarczała jej impulsów do entuzjastycznego doświadczania świata, jak i         

niezgody na stan, w jakim go zastała.  
 

 

(Sontag) stała się główną postacią estetycznego oburzenia w czasie,         

w którym kultura wysoka zaabsorbowała kulturę popularną, w        

którym porzucono formy klasyczne na korzyść modernistycznych       

eksperymentów, w którym ukoronowana została roztrzaskana      

świadomość w miejsce realizmu, moralności i linearności.  117

 

Kultura popularna nieuchronnie wiązała się z telewizją i fotografią, do których           

dostęp zaczął się demokratyzować, by w latach sześćdziesiątych niemal w pełni           

upowszechnić się w Stanach Zjednoczonych. Te z kolei, zaangażowane w          

narracje polityczne, stały się zarówno przedmiotem zainteresowania jak i krytyki          

Susan Sontag. Idąc tropem Jerzego Jarniewicza, który opisuje, jak praktyki          

teatralne stały się częścią kultury protestu w latach sześćdziesiątych , w poczet           118

115 Jakub Bożek, Lata sześćdziesiąte. Dwie Dekady., Rozmowa z Jerzym Jarniewiczem, 
“Dwutygodnik”, [data dostępu: 30.08.2018] 
http://www.dwutygodnik.com/artykul/6893-lata-60-dwie-dekady.html 
116 Tamże.  
117 Postscript: Susan Sontag, “New Yorker”, 10.01.2005 [data dostępu: 30.08.2018] 
https://www.newyorker.com/magazine/2005/01/10/postscript-susan-sontag  
118Jerzy Jarniewicz, All you need is love? Sceny z życia kontrkultury. , Warszawa 
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tych praktyk performatywnych włączyć należy także telewizję i fotografię, które          

je upowszechniały. Z tej perspektywy analizowała je Susan Sontag, pisząc          

zarówno o fotografiach z Wietnamu, jak i reżyserując film dokumentalny w           

Izraelu w czasie wojny Yom Kippur. Choć film i fotografia wówczas wciąż            

uchodziły za wyrafinowane medium, to obrazy dokumentalne zaczęły zalewać         

społeczeństwo także poprzez ekrany telewizorów, które utożsamiane były przede         

wszystkim ze źródłem rozrywki. Sontag dostrzegała to niebezpieczeństwo,        

tworząc narrację na temat etyki obrazów, którą stale weryfikowała, m.in. poprzez           

podróże do Wietnamu i Izraela.  

 
Miała niewiarygodne wyczucie tego co było istotne, tego co było          

interesujące – mam na myśli przede wszystkim lata sześćdziesiąte,         

siedemdziesiąte i początek lat osiemdziesiątych. Z czasem to        

osłabło wraz z jej głębokim zakorzenieniem, które miała w tamtym          

okresie. Przybyło jej lat, jej zainteresowania nieco się zmieniły i nie           

była już na pierwszej linii frontu  . 119

  

Właśnie wyczucie i „awangardowa wrażliwość” wybrzmiały w zlokalizowanych        

przez Sontag połączeniach mediów wizualnych i polityki, a także w jej własnych            

próbach skonfrontowania się ze skomplikowaną naturą filmu i fotografii.         

Niemniej, jej własne poglądy zmieniały się niemal równie szybko co sama           

kontrkultura, czego świadectwo dała we wspomnieniach podróży do Hanoi. Choć          

część poglądów zmodyfikowała czy porzuciła, na przykład sympatię wobec         

systemu komunistycznego, części z nich pozostała wierna, o czym pisze we           

wstępie do wznowionego hiszpańskiego wydania Przeciw Interpretacji.  

 
Mam nadzieję, że teksty te – teraz, gdy zostają powtórnie wydane i            

zyskują nowe pokolenie czytelników – dokonają rzeczy prawie        

niemożliwej i upowszechnią wartości, z których wyrastają       

zamieszczone tu eseje i recenzje. Wyrażone w nich oceny         

2016, s. 22 
 

119 Deborah Nelson, Regarding Susan Sontag, Nancy D. Kates, USA 2014 
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estetyczne zatriumfowały. Stojące za nimi wartości – nie .  120

 

W wspomnianych estetycznych ocenach Susan Sontag podjęła próbę        

uwrażliwienia społeczeństwa widzów na niebezpieczeństwa, które niosły za sobą         

narodziny telewizji i upowszechnienie fotografii, której sama była miłośniczką .         121

Demokratyzacja obu tych mediów szybko ujawniła oblicze ich politycznego         

uwikłania, szczególnie w kontekście transmisji pierwszej debaty prezydenckiej        

pomiędzy Johnem F. Kennedym a Richardem Nixonem, śmierci Kennediego i          

wreszcie relacji z frontu wietnamskiego, o czym więcej piszę we wstępie. Sontag            

skutecznie wówczas zdemaskowała zagrożenie komercjalizacji gustów      

społeczeństwa amerykańskiego, którego efektem miało być moralne zepsucie i         

estetyczno - etyczna znieczulica. W swoich tekstach przestrzegała widzów przed          

sytuowaniem w jednym szeregu obrazów śmierci i cierpienia z pozostałymi          

obrazami dokumentalnymi, głęboko analizując środowisko sprzyjające      

voyeuryzmowi, do którego „gapie” otrzymali w latach sześćdziesiątych nowe         

narzędzia. Rozpędzająca się wówczas machina konsumpcjonizmu w Stanach        

Zjednoczonych nabrała jednak już wystarczającego rozpędu, by zacząć pożerać         

nie tylko towary i inne kultury, ale także coraz bardziej drastyczne relacje ze             

świata, które poprzez utwierdzanie „gapiów” w ich własnym poczuciu         

bezpieczeństwa uformowały nowy rodzaj neokolonializmu, przeciw któremu       

Sontag znów buntowała się, jednocześnie będąc nim w perwersyjny sposób          

zafascynowana.  

Pokolenie kontrkultury było jednak pokoleniem kontestatorów – świadomych        

obserwatorów, których rewolucje, choć wielokrotnie chybione, stanowiły wyraz        

systemowego buntu i wysiłku na rzecz budowania świata własnych idei. Dlaczego           

wartości opisywanie przez Sontag w esejach powstałych w czasach kontrkultury          

nie zatriumfowały? Jedną z przyczyn z pewnością było społeczne porzucenie          

postawy świadomych obserwatorów na rzecz biernych podglądaczy,       

konsumentów gotowych wizji świata, pozostających poza rolą narratorów.        

120 Susan Sontag, Przeciw Interpretacji, Trzydzieści lat później, dz.cyt., s. 418. 
121Regarding Susan Sontag, Nancy D. Kates, dz. cyt.  
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Tymczasem celem Sontag, zarówno w tekstach jak i w działaniu, było           

kontrkulturowe kontestowanie rzeczywistości, nie poddawanie się jej, ale jej         

świadome i pełne przeżywanie w poczuciu odpowiedzialności za świat, w którym           

żyjemy.  

 

Jerzy Jarniewicz, w książce All you need is love. Sceny z życia kontrkultury             
niemal w odpowiedzi, napisał:  

 
Niewykluczone, że porażka utopijnych projektów kontrkultury lat       

sześćdziesiątych uodporniła późniejsze pokolenia na pokusy snucia       

kolejnych, rewolucyjnych wizji, zaszczepiając im sceptycyzm w       

miejsce idealizmu i pesymizm w miejsce entuzjazmu. Tymczasem        

nowy ład świata, oparty na kulcie przedsiębiorczości i        

efektywności, wzywający do coraz większej konkurencyjności,      

choć tu i tam gnije, przedstawia sam siebie jako jedyną          

zdroworozsądkową opcję, drapując się w strój porządku       

naturalnego, susząc zęby w kolejnym kolorowym selfie.       

Kontrkultura potrzebna od zaraz?  122

 

Być może odpowiedzią na poszukiwania współczesnej kontrkultury jest        

aktywizm wizualny zdefiniowany przez Nicholasa Mirzoeffa w Jak zobaczyć         

świat. W swoich rozważaniach kontynuuje on kurs obrany przez Johna Bergera,           

prekursora krytyki kultury wizualnej oraz autora książki i cyklu dokumentalnego          

dla BBC Ways of seeing, które powstały w 1972 roku. Tymczasem Nicholas            

Mirzoeff w dobie w pełni dojrzałej już krytyki w obszarze kultury wizualnej,            

definiuje ją nie jako brzemię współczesności, ale potencjalne narzędzie społecznej          

i politycznej zmiany. Ten rodzaj aktywizmu bliski jest myśli zawartej w tekstach i             

aktywistycznych działaniach Susan Sontag na przełomie lat sześćdziesiątych i         

siedemdziesiątych, która ukazywała niebezpieczeństwa manipulacji obrazem, w       

sytuacji, w której jego odbiorcom brak świadomości wizualnej. Mirzoeff z kolei,           

blisko pięćdziesiąt lat później, zachęca nie tylko do wyczulenia na          

122Jerzy Jarniewicz, All you need is love? Sceny z życia kontrkultury. , dz.cyt., s. 22. 
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niebezpieczeństwa kultury wizualnej, ale także do eksploracji w jej obszarze, z           

którego w zmieniającym się świecie narodził się nowy język potencjalnej          

rewolucji kontrkulturowej.  
 

Aktywizm wizualny – od selfie, przez próbę wytworzenia nowego         

wyobrażenia „ludu”, po konieczność zobaczenia antropocenu – stał się         

obecnie częścią ruchu na rzecz zmiany. Tłem tych starań są toczące się            

wojny: w Afganistanie, na Ukrainie i przede wszystkim na Bliskim          

Wschodzie. Nie mamy więc do czynienia z projektem krótkoterminowym.         

Raczej z zadaniem, które stawia nas przed koniecznością namysłu nad tym,           

jak przeżywamy swoje życie.  123

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123Nicholas Mirzoeff, Jak zobaczyć świat?, przeł. Łukasz Zaremba, Karakter 
2016, s. 500. 
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