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  Dlaczego robimy zdjêcia?  Do czego 
s¹ nam one potrzebne?  Jak je traktu-
jemy?  Pytania banalne, a odpowie-
dzi z pozoru oczywiste.  Du¿a dostêp-
noœæ fotografii i ³atwoœæ wykonania 
zdjêcia zdewaluowa³y jej wartoœæ. 
Powszechna sta³a siê opinia, ¿e w 
dwudziestym pierwszym wieku ju¿ 
wszystko zosta³o wielokrotnie sfoto-
grafowane. Dlatego te¿ niewiele osób 
podejmuje trud stawiania sobie wa¿-
nych pytañ zwi¹zanych z tworzeniem, 
ogl¹daniem i istnieniem fotografii. 
  Ca³¹ œwiatow¹ fotografiê mo¿emy 
podzieliæ na fotografie artystyczne i 
zdjêcia prywatne. W obu przypadkach 
procesy technologiczne s¹ takie same, 
jednak zdjêcie to fotografia o walo-
rach u¿ytkowych, nie artystycznych. 
Fotografia artystyczna ma szanse staæ 
siê wieczn¹. Choæby anonimowy mê¿-
czyzna z fotografii Henry`ego Cartier-
Bressona Na ty³ach Gare Saint Laza-
re zawsze bêdzie budzi³ podziw ska-
cz¹c przez parysk¹ ka³u¿ê. Ta fotogra-
fia, mimo up³ywu kolejnych lat, nie 
zdezaktualizuje siê.
   Zatem wybieram zdjêcia prywatne, 
czêsto amatorskie, przemijaj¹ce, nie-
chciane, porzucone, zgubione - foto-
graficzne œmieci. Interesuj¹ce mnie 
fotografie ka¿dy z nas ma w doku-
mentach, portfelu, albumach rodzin-
nych, pude³kach i w ramkach na sto-
liku nocnym. W bogatym œwiecie te-
matów fotograficznych nie ma nic 
bardziej konwencjonalnego i banal-
nego, ni¿ zdjêcia przechowywane 
z takim pietyzmem. U¿yczaj¹c im 
swojej to¿samoœci, nadajemy im sens. 
Z kolei one staj¹ siê naocznymi 
œwiadkami naszego ¿ycia, jednoczeœ-
nie potwierdzaj¹c nasze istnienie. 
Dziêki temu wydaj¹ mi siê o wiele 
ciekawsze ni¿ dzie³a najwiêkszych 
mistrzów aparatu. Pozbawione relacji 
ze swoim w³aœcicielem trac¹ swoj¹ 
czytelnoœæ i sens bytu. Staj¹ siê nie-
potrzebnymi odpadkami przesz³oœci.
  Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e istnieje wiele 
dziedzin, w których obecnoœæ foto-
grafii jest niezbêdna. Mnie interesuje 
natomiast ca³a masa zdjêæ wykony-
wanych pod wp³ywem chwili, ot, 
sprowokowanych widokiem dziwne-
go psa, czy potê¿nej porcji lodów w 
nowoodkrytej kawiarence - jak gdyby 
sfotografowane lody smakowa³y le-
piej. Fotografia sta³a siê wizualnym 
pamiêtnikiem. 
  Fotografia jest dziwnym i tajemni-
czym medium. Wielu uwa¿a, ¿e sekret 
jej popularnoœci kryje siê w nieza-
przeczalnej zdolnoœci do rejestracji 
rzeczywistoœci. Ja jednak zgadzam siê 
z Barthesem, ¿e fotografia to raczej 
emanacja rzeczywistoœci minionej 
- magia. 
 Fascynacjê trwaniem i jedn¹ z wielu 
prób wyjaœnienia fenomenu fotografii 
znalaz³am w krótkim dialogu miêdzy 
bohaterami filmu ,,Amelia”:
-  (...) po co siê fotografowaæ regular- 
nie w czterech czêœciach miasta, by 
zdjêcie porwaæ i wyrzuciæ.
-  Zw³aszcza, ¿e œwietnie wysz³y.
-  Mo¿e to jakiœ rytua³?
-  A mo¿e to taki dowód, zeznanie, mo¿e 
on boi siê zestarzeæ.

Tylko niewielka czêœæ ¿ycia jest t¹, w której naprawdê ¿yjemy.
Ca³a pozosta³a czêœæ nie jest ¿yciem, tylko czasem.
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-  A mo¿e te zdjêcia s¹ czymœ co daje   
mu pewnoœæ.
-  Mo¿e to duch?
-  Duch?
-  Duch, który boi siê uton¹æ w zapom-
nieniu?
-  Pos³uguje siê fotomatem, by przy-
pomnieæ swoj¹ twarz ¿yj¹cym.
 Ratunek przed zapomnieniem, z pew-
noœci¹ jest jedn¹ z przyczyn popular-
noœci fotografii. Mo¿e nawet najwa¿-
niejsz¹. Gdy któregoœ dnia jednemu 
z wyk³adowców przedstawi³am cel 
mojej pracy, który sprowadza siê do 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego lu-
dzie robi¹ zdjêcia - od razu odpowie-
dzia³: jak to dlaczego?  ̄ eby zatrzy-
maæ czas. Byæ mo¿e on równie¿ jest 
pod wp³ywem magii fotografii. 
  Znam kilka osób, które czêsto robi¹ 
sobie zdjêcia portretowe, lub fotogra-
fuj¹ niektóre czêœci cia³a. Zapytani o 
powód takich zabiegów twierdz¹, ¿e 
za kilka lat bêd¹ sobie przypominaæ 
jak wygl¹dali za m³odu. Na wypadek 
,,gdyby, siê zapomnieli”, bêd¹ mieli 
dowody rzeczowe. Tylko fotografie 
nie licz¹ siê z czasem. Pozwalaj¹ za-
zagraæ na nosie ¿yciu co ucieka jak 
balon.  Dziêki nim ³atwiej jest siê nam 
pogodziæ z w³asn¹ przemijalnoœci¹. 
  W albumowych kolekcjach obu 
moich babæ znajduje siê ca³a masa 
zdjêæ legitymacyjnych i portretowych 
dalszych i bli¿szych cz³onków rodzi-
ny. Wszystkie s¹ starannie opisane - 
imiê, nazwisko, czasem stopieñ po-
krewieñstwa i obowi¹zkowa data wy- 
konania zdjêcia. Bez tych kilku infor-
macji sta³y by siê nieprzydatne. Stare 
wizerunki niemal¿e obcych osób, sta-
rannie pouk³adane w staromodnych al-
bumach s¹ niemymi œwiadkami his-
torii rodziny.
  Niezwyk³¹, osobist¹ w³aœciwoœæ 
fotografii ³atwo mo¿na dostrzec po 
otwarciu portfela lub notatnika - 
przedmiotów, które zazwyczaj mamy 
przy sobie. Znajdziemy tam zdjêcia 
osób najbli¿szych sercu; tych, których 
zawsze chcemy mieæ blisko siebie. 
Zamkniête w portfelu staj¹ siê talizma-
nem. Wizerunki osób zmar³ych czêsto 
postrzegane s¹ niemal¿e jak wizerunki 
œwiêtych na obrazkach dewocyjnych. 
Staj¹ siê adresatami modlitw, poœred-
nikami w kontaktach z Bogiem.
  Aspekt magiczny i czarodziejski fo-
tografii ma swoje praktyczne i realne 
zastosowanie w dzia³aniach energo-
terapeutów, radiestetów, ró¿d¿karzy, 
wró¿ek, specjalistów od psychotroni-
ki czy parapsychologii. Za pomoc¹ 
wizerunku utrwalonego na zdjêciu 
staraj¹ siê wp³ywaæ na przedstawiane 
na nim osoby, uzdrawiaæ na odleg³oœæ. 
Mo¿e to œwiadczyæ o wierze w para- 
magiczne w³aœciwoœci fotografii. Foto-
grafia niesie w sobie pewne magiczne 
w³aœciwoœci, równie¿ dlatego, ¿e ca³y 
proces technologiczny w pewien spo-
sób przypomina pracê alchemika.
  Szczególnie ciekawy wydaje mi siê 
fakt, ¿e tak liczne fotografie, bêd¹ce 
niemal¿e niezbêdnym elementem w 
prawid³owym funkcjonowaniu rodzi-
ny, niekoniecznie s¹ czêsto ogl¹dane. 
Zalegaj¹ w albumach i pude³kach po 
butach. Sporadycznie tylko trafiaj¹ do 

r¹k ogl¹daj¹cych, gdy odwiedzaj¹ nas 
znajomi i chc¹ zobaczyæ jak spêdza-
liœmy poprzednie wakacje, albo gdy 
podczas wiosennych porz¹dków na-
tkniemy siê przypadkiem na zdjêcia 
wetkniête pomiêdzy ksi¹¿kami na 
pó³ce.
   Zdjêæ nie mo¿na ot tak wyrzuciæ. 
Gdy ulegn¹ zniszczeniu, nale¿y je re-
aktywowaæ.  Celowo niszcz¹c foto-
grafie, dokonujemy symbolicznego 
aktu agresji na sfotografowanej oso-
bie. Uprzedmiotowieni na fotografii 
stajemy siê bezbronni. Takie dzia³anie 
czêsto uznawane jest jednak za prze-
jaw z³oœliwoœci i furii. Wielokrotnie 
zauwa¿y³am na starych fotografiach 
œlady zniszczenia zrobione przez dzie-
ci - dorysowane fragmenty, gryzmo³y, 
na odwrocie jakieœ niezrozumia³e ob-
liczenia, pierwsze w³asnorêcznie na-
pisane litery. Nie mogê wyt³umaczyæ 
takich sytuacji. Byæ mo¿e sama jako 
dziecko dokonywa³am takich aktów 
dzieciêcej beztroski. Nikt z rodziny nie 
umie wyt³umaczyæ, w jakich okolicz-
noœciach dostawa³am zdjêcia do zaba-
wy. Co ciekawe akt zniszczenia zdjê-
cia nie powoduje, ¿e zostanie ono wy-
rzucone. Nawet zdjêcia by³ych sym-
patii nie trafiaj¹ na œmietnik ale do 
pude³ka zatkniêtego gdzieœ w trudno 
dostêpnym miejscu.
  Fascynuj¹ mnie fotografie prywat-
ne, okazjonalne, jak i powody, które
przyœwieca³y wykonuj¹cym je oso-
bom. Jednak sama bardzo siê dener-
wujê, kiedy ktoœ prosi mnie o robie-
nie zdjêæ podczas uroczystoœci rodzin-
nych, zapewne uwa¿aj¹c, ¿e skoro 
zajmujê siê fotografi¹, to bêdê najod-
powiedniejsz¹ osob¹ do wype³nienia 
tej funkcji. Mam wówczas wra¿enie, 
¿e nie mogê w pe³ni uczestniczyæ we 
wspólnych chwilach. Szkie³ko obiek-
tywu odgradza mnie od pozosta³ych. 
Przeszkadza mi. A moje zdjêcia nie 
oddaj¹ nic z aury spotkania. Zdjêcia 
s¹ zbyt przyziemne. Ukochana babcia 
ma idiotyczny wyraz twarzy, a kolej-
ne ujêcia tylko to potwierdzaj¹. Wolê 
ja zapamiêtaæ jako dobroduszn¹ sta-
ruszkê o ciep³ym g³osie, opowiadaj¹c¹ 
niesamowite historie o pracy w fabry-
ce czekolady w Bydgoszczy, podczas 
drugiej wojny œwiatowej. Tak, ta fab-
ryka czekolady poœród wojennej za-
wieruchy bardziej pasuje do mojej 
babci, ni¿ którekolwiek zdjêcie zrobio-
ne przeze mnie w jej osiemdziesi¹te 
szóste urodziny.
  Stawiaj¹c pierwsze kroki w uczel-
nianym atelier poprosi³am babciê 
o pozowanie. Temat zadania brzmia³: 
Twarz jako maska i jako prawda 
o cz³owieku. Prawda - to jej piêkna 

twarz uszlachetniona czasem, spraco-
wane rêce i obr¹czka po dziadku, jej 
wielkiej mi³oœci. Przebieraj¹c babciê 
za Matkê z obrazu Whistlera, za ³agod-
nie uœmiechniêt¹ Dziewczynê z per³¹, 
jedn¹ z modl¹cych siê na Anio³ Pañ-
ski postaci z obrazu Mileta, chcia³am 
na³o¿yæ jej maskê. Odkry³am, ¿e to 
siê nie uda³o. Bo babcia doskonale pa-
sowa³a do ka¿dej postaci. Teraz dwa 
du¿e powiêkszenia z tamtej sesji wi-
sz¹ w centralnym miejscu babcinego 
mieszkania. I choæ czêsto powtarza 
¿e wygl¹da na nich staro, to z dum¹ 
prezentuje je swoim licznym goœciom.
  Zdjêcia, jakie zrobi³am mojemu psu 
na kilka tygodni przed jego œmierci¹, 
nale¿¹ do najgorszych w mojej ca³ej 
praktyce fotograficznej. ¯eby je wy-
konaæ, musia³am po¿yczyæ aparat, bo 
jeszcze nie posiada³am w³asnego.  Jed-
nak potrzeba zatrzymania w kadrze 
kilku spojrzeñ ukochanego towarzy-
sza dzieciêcych zabaw by³a wówczas 
silniejsza ni¿ wszystko inne. Wiedzia-
³am, ze jego odejœcie by³o ju¿ bliskie. 
Fotografia mia³a ocaliæ przyjaciela. 
Sam proces fotografowania ze œwia-
domoœci¹ nieuchronnoœci œmierci by³ 
pewnego rodzaju terapi¹, rytua³em 
przejœcia, m³odzieñcz¹ wiar¹, ¿e foto-
grafia zapewnia wiecznoœæ. Jakie to 
naiwne, a jednak wci¹¿ próbujemy w 
nadziei, ¿e za którymœ razem w koñcu 
siê uda. Mo¿e ta wiara wcale nie jest 
taka naiwna. Zofia Rydet mówi³a, ¿e 
tylko fotografia mo¿e zabiæ œmieræ 
– mnie nie bêdzie, ciebie nie bêdzie 
a ta fotografia bêdzie, bêdzie d³ugo. 
Wszystko siê zmienia, wszystko ginie, 
ale zdjêcia zostaj¹.
  Mnie w fotografii najbardziej poci¹-
ga to, czego na zdjêciach nie widaæ. 
Oto dwa portrety. Pani Jadwiga i pani 
Halinka. S¹ takie zwyczajne. Dwie 
starsze kobiety sfotografowane w ple-
nerze na tle bia³ego przeœcierad³a. 
I tylko ja wiem jak dosz³o do tego 

u³amka sekundy, kiedy spogl¹da³y 
w obiektyw mojego aparatu. Pozna-
nie ich zajê³o mi kilka dni. Gdy mija-
³am je kilkakrotnie na ulicach Gdañ-
ska, obie wydawa³y siê takie dalekie. 
Wiele odwagi musia³am w sobie 
zebraæ, ¿eby wybiec za jedn¹ z nich 
z tramwaju i poprosiæ o pozowanie. 
Zdajê sobie sprawê, ¿e te fotografie 
s¹ ,,niepe³ne”. Pró¿no szukaæ na nich 
smutnych i ciê¿kich losów obu pañ. 
  Zdjêcie to za ma³o, ¿eby oddaæ rze-
czywistoœæ. Panuje przekonanie, ¿e 
jedna fotografia to wiêcej ni¿ wiele 
s³ów. Ale jak pokazaæ prawdê o bez-
zêbnej, anonimowej staruszce, która 
z ¿alem w g³osie wypytuje w piekarni 
o wczorajszy chleb, bo nie staæ jej na 
dzisiejszy. A jednak widz¹c j¹ ¿a³o-
wa³am, ¿e nie mam przy sobie apa-
ratu. 
  Kolejne dwie fotografie z mojej ko-
lekcji nabra³y dla mnie nowego zna-
czenia, gdy obejrza³am ,,Listê Schind-
lera”. Chodzi mi szczególnie o scenê, 
w której ¿o³nierze niemieccy otwiera-
j¹ walizki pozostawione przez wywie-
zionych ̄ ydów. Rozdzielaj¹ zawar-
toœæ walizek na stosy okularów, butów,
z³ota i fotografii. Wspominam o tym, 
bo te dwa zdjêcia kupi³am na krakow-
skim Kazimierzu. Elegancka kobieta 
i przystojny mê¿czyzna z wypielêgno-
wanymi w¹sami. Ich wizerunki powo-
li poddaj¹ siê za atakom nieub³agane-
go czasu. Twarz mê¿czyzny wyblak³a 
szczególnie mocno. Ale najwa¿niej-
sze jest pytanie, czy podzielili oni los 
dawnych mieszkañców Kazimierza. 
A mo¿e zdjêcia trafi³y tam przypad-
kiem? - A jeœli pochodz¹ z jednego 
z takich stosów?
  Osobiœcie uwa¿am, ¿e jedno zdjêcie 
to wiêcej ni¿ wiele s³ów, choæ jedno-
czeœnie pojedyncza fotografia wiêcej 
ukrywa ni¿ pokazuje, a przedstawiony 
przez ni¹ œwiat jest niekompletny i nie-
zrozumia³y.


