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  Dlaczego robimy zdjęcia?  Do czego 
s¹ nam one potrzebne? Jak je traktu-
jemy? Pytania banalne, a odpowiedzi 
z pozoru oczywiste. Duża dostępność
fotografii i ³atwość wykonania zdjęcia 
zdewaluowa³y jej wartość. Powszech-
na sta³a się opinia, że w dwudziestym 
pierwszym wieku już wszystko zosta³o 
wielokrotnie sfotografowane. Dlatego
też niewiele osób podejmuje trud sta-
wiania sobie ważnych pytań związa-
nych z tworzeniem, ogl¹daniem i ist-
nieniem fotografii. 
  Ca³¹ światow¹ fotografię możemy 
podzielić na fotografie artystyczne i 
zdjęcia prywatne. W obu przypadkach 
procesy technologiczne s¹ takie same, 
jednak zdjęcie to fotografia o walo-
rach użytkowych, nie artystycznych. 
Fotografia artystyczna ma szanse stać 
się wieczn¹. Choćby anonimowy męż-
czyzna z fotografii Henry`ego Cartier-
-Bressona Na tyłach Gare Saint Lazare 
zawsze będzie budzi³ podziw skacząc
przez parysk¹ ka³użę. Ta fotografia, 
mimo up³ywu kolejnych lat, nie zde-
zaktualizuje się.
  Zatem wybieram zdjęcia prywatne, 
często amatorskie, przemijaj¹ce, nie-
chciane, porzucone, zgubione – foto-
graficzne śmieci. Interesuj¹ce mnie fo-
tografie każdy z nas ma w dokumen-
tach, portfelu, albumach rodzinnych, 
pude³kach i w ramkach na stoliku noc-
nym. W bogatym świecie tematów fo-
tograficznych nie ma nic bardziej kon-
wencjonalnego i banalnego, niż zdjęcia 
przechowywane z takim pietyzmem. 
Użyczaj¹c im swojej tożsamości, na-
dajemy im sens. Z kolei one staj¹ się
naocznymi świadkami naszego życia, 
jednocześnie potwierdzaj¹c nasze ist-
nienie. Dzięki temu wydaj¹ mi się 
o wiele ciekawsze niż dzie³a najwięk-
szych mistrzów aparatu. Pozbawione 
relacji ze swoim w³aścicielem trac¹ 
swoj¹ czytelność i sens bytu. Staj¹ się
niepotrzebnymi odpadkami przeszło-
ści.
  Nie ma w¹tpliwości, że istnieje wiele 
dziedzin, w których obecność fotogra-
fii jest niezbędna. Mnie interesuje na-
tomiast ca³a masa zdjęć wykonywa-
nych pod wp³ywem chwili, ot, spro-
wokowanych widokiem dziwnego 
psa, czy potężnej porcji lodów w nowo 
odkrytej kawiarence – jak gdyby sfo-
tografowane lody smakowa³y lepiej. 
Fotografia sta³a się wizualnym pamię-
tnikiem. 
  Fotografia jest dziwnym i tajemni-
czym medium. Wielu uważa, że sekret 
jej popularności kryje się w niezaprze-
czalnej zdolności do rejestracji rzeczy-
wistości. Ja jednak zgadzam się z Bar-
thesem, że fotografia to raczej emana-
cja rzeczywistości minionej – magia. 
  Fascynację trwaniem i jedn¹ z wielu 
prób wyjaśnienia fenomenu fotografii 
znalaz³am w krótkim dialogu między 
bohaterami filmu ,,Amelia”:
-  (...) po co się fotografować regular- 
    nie w czterech częściach miasta, by 
    zdjęcie porwać i wyrzucić.
-  Zwłaszcza, że świetnie wyszły.
-  Może to jakiś rytuał?
-  A może to taki dowód, zeznanie, 
   może on boi się zestarzeć.
-  A może te zdjęcia są czymś co daje   
   mu pewność.

Tylko niewielka część życia jest tą, w której naprawdę żyjemy.
Cała pozostała część nie jest życiem, tylko czasem.
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-  Może to duch?
-  Duch?
-  Duch, który boi się utonąć 
    w zapomnieniu?
- Posługuje się fotomatem, by 
   przypomnieć swoją twarz żyjącym.
  Ratunek przed zapomnieniem, z pew-
noœci¹ jest jedn¹ z przyczyn popular-
ności fotografii. Może nawet najważ-
niejsz¹. Gdy któregoś dnia jednemu 
z wyk³adowców przedstawi³am cel 
mojej pracy, który sprowadza się do 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego lu-
dzie robi¹ zdjęcia – od razu odpowie-
dzia³: jak to dlaczego?  ¯eby zatrzy-
mać czas. Być może on również jest 
pod wp³ywem magii fotografii. 
  Znam kilka osób, które często robi¹ 
sobie zdjęcia portretowe, lub fotogra-
fuj¹ niektóre części cia³a. Zapytani o 
powód takich zabiegów twierdz¹, że 
za kilka lat będ¹ sobie przypominać 
jak wygl¹dali za m³odu. Na wypadek 
,,gdyby się zapomnieli”, będ¹ mieli 
dowody rzeczowe. Tylko fotografie 
nie licz¹ się z czasem. Pozwalaj¹ za-
grać na nosie życiu co ucieka jak ba-
lon. Dzięki nim ³atwiej jest się nam 
pogodzić z w³asn¹ przemijalności¹. 
  W albumowych kolekcjach obu mo-
ich babć znajduje się ca³a masa zdjęć 
legitymacyjnych i portretowych dal-
szych i bliższych cz³onków rodziny. 
Wszystkie s¹ starannie opisane – imię, 
nazwisko, czasem stopień pokrewień-
stwa i obowi¹zkowo data wykonania
zdjęcia. Bez tych kilku informacji sta-
³y by się nieprzydatne. Stare wizerun-
ki niemalże obcych osób, starannie po-
uk³adane w staromodnych albumach 
s¹ niemymi świadkami historii rodzi-
ny.

  Niezwyk³¹, osobist¹ w³aściwość fo-
tografii ³atwo można dostrzec po o-
twarciu portfela lub notatnika – przed-
miotów, które zazwyczaj mamy przy 
sobie. Znajdziemy tam zdjęcia osób 
najbliższych sercu; tych, których za-
wsze chcemy mieć blisko siebie. Za-
mknięte w portfelu staj¹ się talizma-
nem. Wizerunki osób zmar³ych często 
postrzegane s¹ niemalże jak wizerun-
ki świętych na obrazkach dewocyj-
nych. Staj¹ się adresatami modlitw, po-
średnikami w kontaktach z Bogiem.
  Aspekt magiczny i czarodziejski fo-
tografii ma swoje praktyczne i realne 
zastosowanie w dzia³aniach energo-
terapeutów, radiestetów, różdżkarzy, 
wróżek, specjalistów od psychotroniki 
czy parapsychologii. Za pomoc¹ wi-
zerunku utrwalonego na zdjęciu staraj¹ 
się wp³ywać na przedstawiane na nim 
osoby, uzdrawiać na odleg³ość. Może 

to świadczyć o wierze w paramagicz-
ne w³aściwości fotografii. Fotografia 
niesie w sobie pewne magiczne właś-
ciwości, również dlatego, że ca³y pro-
ces technologiczny w pewien sposób 
przypomina pracę alchemika.
  Szczególnie ciekawy wydaje mi się 
fakt, że tak liczne fotografie, będ¹ce 
niemalże niezbędnym elementem w 
prawid³owym funkcjonowaniu rodzi-
ny, niekoniecznie s¹ często ogl¹dane. 
Zalegaj¹ w albumach i pude³kach po 
butach. Sporadycznie tylko trafiaj¹ do 
r¹k ogl¹daj¹cych, gdy odwiedzaj¹ nas
znajomi i chc¹ zobaczyć jak spędza-
liśmy poprzednie wakacje, albo gdy 
podczas wiosennych porz¹dków na-
tkniemy się przypadkiem na zdjęcia 
wetknięte pomiędzy ksi¹żkami na pół-
ce.
  Zdjęć nie można ot tak wyrzucić. Gdy 
ulegn¹ zniszczeniu, należy je reaktywo-
wać. Celowo niszcz¹c fotografie, do-
konujemy symbolicznego aktu agresji 
na sfotografowanej osobie. Uprzed-
miotowieni na fotografii stajemy się 
bezbronni. Takie dzia³anie często u-
znawane jest jednak za przejaw złośli-
wości i furii. Wielokrotnie zauważy-
³am na starych fotografiach ślady znisz-
czenia zrobione przez dzieci – dory-
sowane fragmenty, gryzmo³y, na od-
wrocie jakieś niezrozumia³e oblicze-
nia, pierwsze w³asnoręcznie napisane
litery. Nie mogę wyt³umaczyć takich 
sytuacji. Być może sama jako dziecko
dokonywa³am takich aktów dziecięcej 
beztroski. Nikt z rodziny nie umie wy-
t³umaczyć, w jakich okolicznościach 
dostawa³am zdjęcia do zabawy. Co 
ciekawe akt zniszczenia zdjęcia nie 
powoduje, że zostanie ono wyrzuco-
ne. Nawet zdjęcia by³ych sympatii nie
trafiaj¹ na śmietnik ale do pude³ka za-
tkniętego gdzieś w trudno dostępnym 
miejscu.
  Fascynuj¹ mnie fotografie prywatne, 
okazjonalne, jak i powody, które przy-
świeca³y wykonuj¹cym je osobom.
Jednak sama bardzo się denerwuję,
kiedy ktoś prosi mnie o robienie zdjęć 
podczas uroczystości rodzinnych, za-
pewne uważaj¹c, że skoro zajmuję się 
fotografi¹, to będę najodpowiedniej-
sz¹ osob¹ do wype³nienia tej funkcji. 
Mam wówczas wrażenie, że nie mogę 
w pe³ni uczestniczyć we wspólnych 
chwilach. Szkie³ko obiektywu odgra-
dza mnie od pozosta³ych. Przeszka-
dza mi. A moje zdjęcia nie oddaj¹ nic 
z aury spotkania. Zdjęcia s¹ zbyt przy-
ziemne. Ukochana babcia ma idio-
tyczny wyraz twarzy, a kolejne ujęcia 
tylko to potwierdzaj¹. Wolę ją zapa-
miętać jako dobroduszn¹ staruszkę o 
ciep³ym g³osie, opowiadaj¹c¹ niesa-
mowite historie o pracy w fabryce cze-
kolady w Bydgoszczy, podczas dru-
giej wojny światowej. Tak, ta fabryka 
czekolady pośród wojennej zawieru-
chy bardziej pasuje do mojej babci, niż 
którekolwiek zdjęcie zrobione przeze 
mnie w jej osiemdziesi¹te szóste uro-
dziny.
  Stawiaj¹c pierwsze kroki w uczel-
nianym atelier poprosi³am babcię o 
pozowanie. Temat zadania brzmia³: 
Twarz jako maska i jako prawda o czło-
wieku. Prawda – to jej piękna twarz 
uszlachetniona czasem, spracowane 

ręce i obr¹czka po dziadku, jej wiel-
kiej mi³ości. Przebieraj¹c babcię za 
Matkę z obrazu Whistlera, za ³agodnie 
uśmiechnięt¹ Dziewczynę z per³¹, jed-
n¹ z modl¹cych się na Anio³ Pański
postaci z obrazu Mileta, chcia³am na-
³ożyć jej maskę. Odkry³am, że to się 
nie uda³o. Bo babcia doskonale paso-
wa³a do każdej postaci. Teraz dwa 
duże powiększenia z tamtej sesji wi-
sz¹ w centralnym miejscu babcinego 
mieszkania. I choć często powtarza, że 
wygl¹da na nich staro, to z dum¹ pre-
zentuje je swoim licznym gościom.
  Zdjęcia, jakie zrobi³am mojemu psu 
na kilka tygodni przed jego śmierci¹, 
należ¹ do najgorszych w mojej ca³ej 
praktyce fotograficznej. ¯eby je wy-
konać, musia³am pożyczyć aparat, bo 
jeszcze nie posiada³am w³asnego. Jed-
nak potrzeba zatrzymania w kadrze 
kilku spojrzeń ukochanego towarzy-
sza dziecięcych zabaw by³a wówczas 
silniejsza niż wszystko inne. Wiedzia-
³am, ze jego odejście by³o już bliskie. 
Fotografia mia³a ocalić przyjaciela. 
Sam proces fotografowania ze świa-
domości¹ nieuchronności śmierci by³ 
pewnego rodzaju terapi¹, rytua³em 
przejścia, m³odzieńcz¹ wiar¹, że foto-
grafia zapewnia wieczność. Jakie to 
naiwne, a jednak wci¹ż próbujemy 
w nadziei, że za którymś razem w koń-
cu się uda. Może ta wiara wcale nie 
jest taka naiwna. Zofia Rydet mówi³a, 
że tylko fotografia może zabić śmierć 
– mnie nie będzie, ciebie nie będzie 
a ta fotografia będzie, będzie d³ugo. 
Wszystko się zmienia, wszystko ginie, 
ale zdjęcia zostaj¹.
  Mnie w fotografii najbardziej poci¹-
ga to, czego na zdjęciach nie widać. 
Oto dwa portrety. Pani Jadwiga i pani 
Halinka. S¹ takie zwyczajne. Dwie 
starsze kobiety sfotografowane w ple-
nerze na tle bia³ego prześcierad³a. I 
tylko ja wiem jak dosz³o do tego u³am-

ka sekundy, kiedy spogl¹da³y w obiek-
tyw mojego aparatu. Poznanie ich za-
ję³o mi kilka dni. Gdy mija³am je kilka-
krotnie na ulicach Gdańska, obie wy-
dawa³y się takie dalekie. Wiele odwa-
gi musia³am w sobie zebrać, żeby wy-
biec za jedn¹ z nich z tramwaju i po-
prosić o pozowanie. Zdaję sobie spra-
wę, że te fotografie s¹ ,,niepe³ne”. Próż-
no szukać na nich smutnych i ciężkich 
losów obu pań. 
  Zdjęcie to za ma³o, żeby oddać rze-
czywistość. Panuje przekonanie, że 
jedna fotografia to więcej niż wiele 
s³ów. Ale jak pokazać prawdę o bez-
zębnej, anonimowej staruszce, która 
z żalem w g³osie wypytuje w piekarni 
o wczorajszy chleb, bo nie stać jej na 
dzisiejszy. A jednak widz¹c j¹ ża³owa-
³am, że nie mam przy sobie aparatu. 
  Kolejne dwie fotografie z mojej ko-
lekcji nabra³y dla mnie nowego zna-
czenia, gdy obejrza³am ,,Listę Schind-
lera”. Chodzi mi szczególnie o scenę, 
w której żo³nierze niemieccy otwiera-
j¹ walizki pozostawione przez wywie-
zionych ¯ydów. Rozdzielaj¹ zawar-
tość walizek na stosy okularów, bu-
tów, złota i fotografii. Wspominam
o tym, bo te dwa zdjęcia kupi³am na 
krakowskim Kazimierzu. Elegancka
kobieta i przystojny mężczyzna z wy-
pielęgnowanymi w¹sami. Ich wize-
runki powoli poddaj¹ się za atakom
nieub³aganego czasu. Twarz mężczy-
zny wyblak³a szczególnie mocno. Ale
najważniejsze jest pytanie, czy podzie-
lili oni los dawnych mieszkańców Ka-
zimierza. A może zdjęcia trafi³y tam 
przypadkiem? - A jeśli pochodz¹ z jed-
nego z takich stosów?
  Osobiście uważam, że jedno zdjęcie 
to więcej niż wiele s³ów, choć jedno-
cześnie pojedyncza fotografia więcej 
ukrywa niż pokazuje, a przedstawiony 
przez ni¹ świat jest niekompletny i nie-
zrozumia³y.
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