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Nowy Orlean, !"## r.

Frank przez rok porz$dkowa% 
zdj&cia i wyrzuca% wszystko,  

co wydawa%o mu si& banalne, 
s%abe, ma%o znacz$ce.  

Spo'ród () tys. negatywów do 
albumu wybra% tysi$c. 

"#

Poemat wyssany z Ameryki
Cho' fotografie intruza 
i outsidera patrz(cego 

na Ameryk) krytycznie 
mog( na pierwszy 
rzut oka sprawia' 

wra*enie ponurych 
i przygn)biaj(cych, 

jest w nich 
jednocze!nie 

co! wznios"ego 
i pi#knego.

MAGDALENA RITTENHOUSE

 zdj!cia: Robert Frank  
z albumu „"e Americans”

COURTESY NATIONAL GALLERY OF ART, 
!ASHINGTON

Chcia!, by jego zdj"cia mia!y rytm 
i by!y jak wiersze, do których 
ludzie wracaj# po wielekro$. 
Pisarz i przyjaciel Jack Kerouac 
powiedzia!, %e zdo!a! uchwy-

ci$ „to szalone uczucie w Ameryce – kiedy 
ulice rozgrzane s# s!o&cem i s!ycha$ muzyk" 
dochodz#c# z graj#cej szafy albo z odbywaj#-
cego si" gdzie' w pobli%u pogrzebu”. 

Wydany pó! wieku temu album Roberta 
Franka „!e Americans” – skromna rozmiara-
mi ksi#%ka zawieraj#ca () czarno-bia!e zdj"cia 
– uwa%any jest za kamie& milowy w historii 
fotogra*i. „Jestem outsiderem, który próbu-
je zajrze$ do 'rodka i który próbuje powie-
dzie$ co' prawdziwego” – pisa! o swojej pracy 
Frank. „Ale by$ mo%e nie ma niczego praw-
dziwego. Oprócz tego, co jest tam, daleko. I co 
nieustannie si" zmienia”. 

+ydowski imigrant ze Szwajcarii sp"dzi! 
rok, podró%uj#c po kraju, który obra! za sw# 
now# ojczyzn" i który pokocha! trudn# mi!o'-
ci#. Próbowa! zagl#da$ do 'rodka – wielkich 
fabryk i niewielkich zak!adów fryzjerskich, 
hoteli i domów. To, co zobaczy!, drama-
tycznie ró%ni!o si" od tego, co widzieli inni, 
wspó!cze'ni fotogra*cy. I co chcieli zoba-
czy$ bohaterowie jego zdj"$ – Amerykanie 
%yj#cy w zimnowojennej epoce prezydenta 
Eisenhowera, wolni od w#tpliwo'ci, ciesz#cy 
si" swym prosperity, z optymizmem patrz#cy 
w przysz!o'$. 

Na niechlujnych i chaotycznych cz"sto zdj"-
ciach Franka pojawia si" zupe!nie inna Ame-
ryka: przygn"biaj#ca stacja benzynowa, po!o-
%ona na pustkowiu skrzynka na listy, seans *l-
mowy dla widzów w samochodach, pisuary 
w m"skiej !azience – jak twierdzi! Kerouac, 
najbardziej samotna fotogra*a, jak# kiedykol-
wiek zrobiono. Zamiast pe!nych optymizmu 
ludzi, wida$ twarze i sylwetki, z których ema-
nuje alienacja, strach, bezradno'$. 

Opublikowany w ,-.- r. przez Grove Press 
album (rok wcze'niej w Pary%u wyda! go 
przyjaciel Franka, Robert Delpire) przyj"to 
ch!odno. W pierwszym roku sprzedano zale-
dwie /00 egzemplarzy, a Frank by! oskar%any 
o antyamerykanizm. Musia!a min#$ dekada 
– pe!ne tumultu i przewarto'ciowa& lata /0. 
– zanim Ameryka sta!a si" gotowa na kon-
frontacj" z tym portretem. Dzi', w waszyng-
to&skiej Galerii Narodowej, która upami"tnia 
rocznic" publikacji albumu starannie przygo-
towan# wystaw#, nawet w dzie& powszedni 
panuje t!ok. Przed mieszcz#cym .00 osób 
audytorium, w którym ma pojawi$ si" Frank 
– to rzadka okazja, bo (.-letni ju% dzi' foto-
graf nie udziela wywiadów i jak ognia unika 
publicznych wyst#pie& – kolejka ustawia si" 
na trzy godziny przed zaplanowanym spot-
kaniem. Studenci i emeryci, starsze panie 
w nienagannych makija%ach i m!odzie&cy 
w wystrz"pionych d%insach. Dlaczego tu 
przyszli? Dlaczego tak intryguj# ich zdj"cia 
zrobione pó! wieku temu? 

Zobaczy* wyra+niej 
Ojciec, który prowadzi! w!asny biznes, 
doskonale fotografowa!, wspomina Frank. 
„Lepiej ni% ja”. Us!yszawszy jednak o ambi-
cjach syna, mocno si" zaniepokoi!. Z czego 
b"dziesz %y!? Dwudziestoparoletni Robert 
nie mia! poj"cia. Szwajcaria wydawa!a mu 
si" jednak za ciasna. Wyjecha! do Pary-
%a, potem do Nowego Jorku. Do'$ szybko 
mia! si" przekona$, %e obawy ojca nie by!y 
bezpodstawne. Magazyny, w których pró-
bowa! publikowa$, odrzuca!y jego zdj"cia. 
By!y zbyt ekspresywne. Dziwne. Odbiega-
!y od standardu. Grupa fotografów, których 
podziwia! – m.in Cartier-Bresson i Capa, 
nie przyj"!a go do tworzonej w!a'nie agencji 
Magnum. Czu! si" rozgoryczony. 

W ,-.1 r. napisa! do ojca, %e podejmuje 
ostatni# prób". Za namow# przyjaciela i s!yn-
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Przyznane mu pocz#tkowo na rok stypen-
dium uda!o si" przed!u%y$ o kolejny rok – rok, 
który Frank sp"dzi! w swoim nowojorskim 
mieszkaniu, porz#dkuj#c zdj"cia i wyrzuca-
j#c wszystko, co wydawa!o mu si" banalne, 
s!abe, ma!o znacz#ce. Spo'ród 23 tys. negaty-
wów wybra! tysi#c, z których wykona! odbit-
ki. Umieszcza! je nast"pnie na 'cianach swe-
go lo4u, tworz#c kola%e, szukaj#c po!#cze& 
i kontrastów. Chcia! zbudowa$ narracj", któ-
ra „wytrzymywa!aby konkurencj" z posiada-
j#cymi cholerny pocz#tek, 'rodek i koniec 
fotoreporta%ami z magazynu »Life«, ale nie 
by!a taka jak one”. Zamiast ucieka$ si" do geo-
gra*i czy chronologii, budowa! pe!n# meta-
for i symboli opowie'$, która mia!a zmusza$ 
do my'lenia. 

Album otwiera zdj"cie z parady w Hobo-
ken. Ale wbrew temu, co g!osi podpis, zamiast 
radosnej uroczysto'ci wida$ na nim ponu-
ry budynek z ceg!y, w oknach którego stoj# 
dwie kobiety. Powiewaj#ca mi"dzy nimi 5a-
ga zas!ania twarz jednej z nich. Twarz drugiej, 
niedo'wietlon# i cz"'ciowo ukryt# za rolet#, 
wida$ niewyra6nie. Niewidz#ce si" nawza-
jem kobiety najprawdopodobniej tytu!ow# 
parad" ogl#daj# ze swoich okien. Tych, któ-
rzy ogl#daj# zdj"cie, Frank pozostawia w nie-
pewno'ci. Chce by tak jak on, próbowali zaj-
rze$ do 'rodka. 

Flaga to motyw, który w albumie pojawia 
si" wielokrotnie. Za ka%dym razem poka-
zana jest jednak w sposób przewrotny czy 
wr"cz obrazoburczy: w dniu niepodleg!o-
'ci nad g!owami od'wi"tnie ubranych dzieci 
i doros!ych powiewa podarta i wy'wiechta-
na, niemal przezroczysta; w barze w Detroit, 
umieszczona mi"dzy portretem Waszyngto-
na i Lincolna w przedziwny sposób wspó!gra 
z informacj#, %e alkohol serwowany jest tyl-
ko pe!noletnim; w komisji poborowej wisi 
naprzeciw m"%czyzny, który nonszalancko 
trzyma nogi na stole. 

Takie zaskakuj#ce czy wr"cz ironiczne 
zestawienia, kontrasty i paradoksy s# szkie-
letem, na którym Frank zbudowa! raport ze 
swojej podró%y. Zdj"cie pikniku z okazji 1 lip-
ca – 'wi"ta, podczas którego Amerykanie 
celebruj# wolno'$ i równo'$, pojawia si" tu% 
obok nowoorlea&skiego tramwaju, w którym 
jak w soczewce wida$, %e codzienno'$ daleka 
jest od tych idea!ów – biali siedz# z przodu, 
kobiety i dzieci po'rodku, czarni na samym 
ko&cu. Fotogra*a trzech przydro%nych, iden-
tycznych krzy%y z pr"tów i kawa!ków meta-
lu poprzedza zdj"cie ta'my produkcyjnej 
w fabryce Forda w River Rouge. Dla Fran-
ka mi"dzy mechaniczn#, pozbawion# cz"-
sto wi"kszej g!"bi ameryka&sk# religijno'ci# 
a masow# produkcj# przemys!ow# nie by!o 
du%ej ró%nicy. 

Tajemnica cienia 
Niechlujne cz"sto i fragmentaryczne zdj"cia 
bywaj# poruszone, nieostre, ziarniste. Na wie-
lu z nich postaci odwrócone s# plecami, nie 
wida$ ich twarzy. Frank fotografowa! w spo-

nego ju% fotografa Walkera Evansa z!o%y! 
podanie o stypendium Guggenheima. Pro-
si!, by fundacja zajmuj#ca si" wspieraniem 
artystów s*nansowa!a jego podró% po Sta-
nach Zjednoczonych – „kraju, który ewoluu-
je szybciej ni% jakikolwiek inny”. Chcia! foto-
grafowa$ „ludzi, którym przysz!o %y$ w epoce 
post"pu” oraz „cywilizacj", która powstaje tu 
i rozprzestrzenia si" gdzie indziej”. Wierzy!, 
%e jako outsider pewne rzeczy mo%e „zoba-
czy$ wyra6niej”. 

Nie przedstawia! szczegó!owych planów: 
„Projekt ten z natury musi by$ elastyczny... 
Zdj"cia te powinny by$ spontanicznym zapi-
sem kogo', kto (z wyj#tkiem Nowego Jor-
ku) dopiero ten kraj poznaje. (...) Materia! 
jest. R"ka fotografa jest do'wiadczona. Wizja 
jest w jego umy'le. Pisz" o tym z za%enowa-
niem, ale fakt posiadania wizji jest jedynym 
argumentem, którym mo%na poprze$ tak# 
pro'b"”. 

Oprócz argumentu, pro'b" popar! tak%e 
Walker Evans i Edward Steichen, 'wie%o upie-
czony kurator dzia!u fotogra*i w nowojorskim 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Nie zaszkodzi! 
te% z pewno'ci# fakt, %e bliski przyjaciel Evan-
sa by! cz!onkiem jury. Dzi' ze 'miechem i bez 
wi"kszego za%enowania Frank przyznaje, %e 
to Evans napisa! za niego podanie. Z dobrym 
skutkiem – by! pierwszym Europejczykiem, 
któremu Fundacja Guggenheima przyzna!a 
stypendium (nieco gorzej posz!o Evansowi 
ze wst"pem do gotowego ju% albumu; Frank 
wyrzuci! go do kosza, a o now# wersj" popro-
si! poznanego w!a'nie bitnika Jacka Keroua-
ca). Wiosn# ,-./ r., nabywszy mocno zde-
zelowanego Forda, Robert Frank wyruszy! 
na Zachód. 

W ci#gu kilkunastu miesi"cy przejecha! 
ponad ,0 tys. mil, odwiedzaj#c ponad )0 
stanów. Cho$ na krótki moment do!#czy!a 
do niego %ona i dzieci, przez wi"ksz# cz"'$ 
czasu podró%owa! sam, bo – jak t!umaczy – 
przedsi"wzi"cie, jakiego si" podj#!, wymaga-
!o samotno'ci. „Chcia!em robi$ zdj"cia, które 
ludzie zapami"taj# i do których b"d# wraca$, 
jak do fragmentu wiersza”, mówi dzi' w napa-
kowanym po brzegi audytorium. „Nie zale%a-
!o mi na artyzmie, ale na prawdzie”. 
Rytm, sekwencja,  
metafora
Rodeo, kowboj z cygarem, gwiazda Holly-
wood na ekranie telewizora, samochody, 
neony, uliczna parada, piknik – w albumie 
Franka du%o jest sytuacji i scen na pierwszy 
rzut oka zwyczajnych i prozaicznych. „Mój 
temat nie by! niczym nowym”, t!umaczy po 
latach. „Nowy by! jednak styl”. Twierdzi!, %e 
w pracy fotografa najwa%niejsza jest selek-
cja. Tak naprawd" to sposób, w jaki zestawia! 
banalne z pozoru fotogra*e – przedziwny 
rytm, który próbowa! im nada$ – sprawi!, %e 
jego album do dzi' ma tak wielk# moc. 

Z trwaj#cej dziewi"$ miesi"cy podró%y 
powróci! do Nowego Jorku z 23/ rolkami 
*lmu. 

sób intuicyjny i spontaniczny, nie dbaj#c 
o kompozycj" czy w!a'ciwe 'wiat!o. Chodzi-
!o mu o emocje. W odró%nieniu od Cartier- 
-Bressona, nie czeka! na w!a'ciwy moment. 
By$ mo%e nie wierzy! w jego istnienie? „Foto-
gra*a jest sztuk# przypadku” – zauwa%a dzi' 
podczas pokazu slajdów z jego stykówkami. 
„Je'li jak#' scen" fotografuje si" wi"cej ni% 
trzy razy, to nie jest to ju% przypadek”. Rzeczy-
wi'cie, znakomita wi"kszo'$ jego zdj"$, m.in. 
s!ynny nowoorlea&ski tramwaj, który sta! si" 
symbolem rasowej segregacji, to pojedyncze 
klatki. Frank nie namy'la! si" zbyt wiele. Naci-
ska! spust migawki i odchodzi! dalej.

Stara! si", by on sam i jego aparat nie rzuca!y 
si" zbytnio w oczy. Nie rozmawia! z tymi, któ-
rych fotografowa!, bo jak t!umaczy, brakowa-
!o mu pewno'ci siebie. Bywa!o, %e robi! zdj"cia 
z ukrycia. Dzi' z b!yskiem w oku wspomina, jak 
zosta! nakryty in "agranti przez zakochan# par" 
na trawniku w San Francisco. „By!o jasne, %e 
jestem intruzem” – opowiada z doz# satysfak-
cji. To jego ulubione zdj"cie z ca!ej wyprawy. 

Cho$ fotogra*e intruza i outsidera patrz#-
cego na Ameryk" krytycznie mog# na pierw-
szy rzut oka sprawia$ wra%enie ponurych 
i przygn"biaj#cych, jest w nich jednocze'-
nie co' wznios!ego i pi"knego. Jak na zdj"-
ciu przedstawiaj#cym czarnego, ubranego 
na bia!o kaznodziej", samotnie kl"cz#cego 
nad brzegiem bezkresnej Missisipi – cho$ na 
jego rozmodlonej twarzy wida$ smutek i ból, 
o'wietlona jest przedziwnym, pe!nym mocy 
'wiat!em; melancholijna dziewczyna w win-
dzie – Kerouac domaga! si", by Frank da! mu 
jej numer telefonu – pe!na jest powabu; z twa-
rzy czarnej piel"gniarki trzymaj#cej na r"kach 

blade, bia!e niemowl", cho$ oddziela je prze-
pa'$, emanuje spokój i dobro$. 

Kerouac pisa! z zachwytem, %e Frank 
„wyssa! z Ameryki najsmutniejszy wiersz”, 
a jego zdj"cia spowija „przedziwna tajemni-
ca cienia”. Ameryka&scy wydawcy nalegali, by 
zdj"cia zosta!y opatrzone tekstem. Frank uwa-
%a!, %e artysta, który ko&czy swój projekt, nie 
powinien niczego t!umaczy$. Napisany przez 
Kerouaca wst"p by! kompromisem. 

Tu% po wydaniu albumu próbowa! odpiera$ 
ataki, t!umacz#c, %e prawdziwa mi!o'$ ozna-
cza umiej"tno'$ krytycznego spojrzenia. Dzi' 
twierdzi, %e z chwil# opublikowania albumu, 
recenzje i oceny przesta!y go obchodzi$. Zro-
bi! swoje. Wymienia ameryka&skich artystów 
– Kerouaca czy Jacksona Pollocka, którym 
s!awa „przetr#ci!a kr"gos!upy”. Sam, zyskaw-
szy rozg!os, porzuci! fotogra*" i niemal ca!ko-
wicie wycofa! si" z %ycia publicznego. 

Sarah Greenough, prowadz#ca spotkanie, 
kurator wystawy w Galerii Narodowej przy-
tacza na koniec s!owa Kerouaca, który skon-
statowa! z gorycz#, %e s!awa jest jak gazeta 
fruwaj#ca w niedziel" rano po Bleecker Street. 
Co si" bardziej w tym czasie zmieni!o – s!awa 
czy ulica, przy której ca!y czas mieszka Frank? 
Trudno o bardziej przewrotne pytanie. Gre-
enwich Village, po której w latach /0. szw"-
da! si" z nieposiadaj#cymi grosza przyjació!-
mi-bitnikami, zamieszkuj# dzi' megagwiaz-
dy. W niejednym lofcie nabytym za miliony 
dolarów, na kawowym stoliku le%y pewnie 
album z jego fotogra*ami. Co si" zmieni!o? 
Nast"puje niezno'nie d!uga cisza. Frank nie 
chce lub nie potra* odpowiedzie$. Po chwili 
wstaje i szybko opuszcza audytorium.    h

Missisipi, !"## r.

Teksas, !"## r.


