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Portret dziewczynki, Kraków, ca. 1936
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...Wieczorami myślę o tej drobnej postaci w sukience  
i zastanawiam się, jakie miała życie? Czy była sprzedaw-
czynią w mięsnym albo nauczycielką w powiatowej szkole? 
A może prowadziła życie światowe, pijąc absynt  
z wielkimi aktorami i hodując w domu węże boa?...

przygoda fotografii
Artur Madaliński

Staję wobec fotografii, o której nic nie wiem, która 
nie ma – dla mnie – żadnej historii. Nie ma na niej 
moich bliskich, nie jest obrazkiem z  wakacji, któ-
ry podsuwa wspomnienie smaku jedzonego gdzieś 
w  okolicach Wołowca świeżego chleba czy perli-
stej głębi pitego gdzieś w Piemoncie nebbiolo. Nic 
osobistego, nic, co wiązałoby mnie z tym zdjęciem 
ciemną nitką melancholijnej zależności, powracają-
cej przy każdym spojrzeniu, rzucanym w kierunku 
pozującej dziewczynki. 

A jednak nie jestem wobec tej fotografii obojętny 
– przyciąga mnie, woła, nie daje spokoju, brzęczy 
mi za uszami (oczami?). Sześcio-, może siedmio-
letnia dziewczynka w  białej sukience. Na głowie 
nieco zbyt duża kokarda, jasne włosy spięte prostą 
gumką. Na nogach podwinięte, trochę opadające 
skarpetki i proste butki. Uważne spojrzenie dziew-
czynki szuka fotografa, posłusznie kieruje się nie-
co do góry, w stroną przyszpilającego ją obiektywu. 
Ujęcie jest wystudiowane, ale niezwykle natural-
ne: podciągnięty kraj sukienki nadaje dziewczyn-
ce charakteru delikatnej buntowniczki, która wie, 
że drobny gest zmienia czasami wszystko, rozbi-
ja uporządkowaną naturę portretu. Być może to 
zdjęcie komunijne, pozbawione właściwej takim 
fotografiom sztuczności, być może portret zro-
biony bez okazji, ale poprzedzony skrupulatnymi 
przygotowaniami i  całodzienną wyprawą do za-
kładu fotograficznego? A może dziewczynka o re-
gularnej, zdradzającej przyszłą urodę twarzy wbie-
gła do studia przypadkiem, podczas niedzielnego 
spaceru i pewna siebie stanęła przed fotografem? 
Nie wiem tego.    

Wieczorami myślę o tej drobnej postaci w sukien-
ce i zastanawiam się, jakie miała życie? Czy była 
sprzedawczynią w  mięsnym albo nauczycielką 
w  powiatowej szkole? A  może prowadziła życie 
światowe, pijąc absynt z wielkimi aktorami i hodu-
jąc w domu węże boa? Czy wstawała rano i zawi-
jała w szary papier kanapki dla męża, który w po-
bliskiej fabryce zarabiał na wielodzietną rodzinę? 
A może była samotną sufrażystką i w zamszowej 
pilotce gnała ulicami miasta, wprawiając w niemy 
zachwyt niedzielnych spacerowiczów? Tak działa 
fotografia – utrwalając wycinek życia (Susan Son-
tag nazywała to cytatem), nie tylko poświadcza ist-
nienie (mówi: „to było”), ale odsyła w stronę swo-
jej (nomen omen) negatywności, a  więc w  świat, 
którego nie objął obiektyw fotografa. W tym sen-
sie każda fotografia jest pretekstem (albo i pre-tek-
stem), który stawia oglądającego w roli interpreta-
tora. Obok fotografii nie sposób przejść obojętnie, 
co znaczy mniej więcej tyle, że patrząc na zdjęcie 
nie sposób go nie interpretować. Czymże zaś jest 
interpretacja? Rzecz jasna, przygodą, jak powiada 
Roland Barthes, który o  fotografii napisał wiele 
zdań ważnych i  pięknych. Bo fotografia (a  także 
interpretacja) rozgrywa się pomiędzy mną a obra-
zem, pomiędzy znakiem i wyobraźnią, pomiędzy 
nudą przyszpilonego świata, a  ekscytacją ogląda-
jącego. Autor Światła obrazu pisze o tym tak: „Na 
tej ponurej pustyni nagle pojawia się przede mną 
zdjęcie: ożywia mnie i  ja użyczam mu życia. Bo 
tak muszę nazwać siłę przyciągania, która sprawia, 
że zdjęcie istnieje: ożywianie. Zdjęcie samo w so-
bie nie jest ożywione (nie wierzę w  zdjęcia »jak 
żywe«), ale mnie ożywia: tak właśnie oddziałuje 

każda przygoda”. Owszem, fotografia jest w pierw-
szej kolejności przygodą – przygodą patrzenia, 
kadrowania i  preparowania, fizyczną przyjemno-
ścią zwalniania migawki, wybierania kąta natarcia 
i  kąta padania promieni słońca. Ale też przygo-
dą interpretowania, stawania naprzeciw zdjęcia 
i  konfrontowania z  nim siebie. Przygodą wysta-
wiania na próbę własnej podmiotowości, „gdyż 
Fotografia – mówi w innym miejscu Barthes – to 
pojawienie się mnie samego jako kogoś innego: 

„pokrętne rozkojarzenie świadomej tożsamości”. 
A więc to jest stawką tej gry: Ja jako Inny.

Jeśli tak w gruncie rzeczy jest, jeśli fotografia wybi-
ja mnie z pewności siebie (samego), jeśli  zastawia 
na mnie pułapkę interpretacji, jeśli mnie fascynu-
je i przyciąga – musi dotykać emocji. „Fotografie 

– pisze Susan Sontag – zmieniają to, co minione, 
w  przedmiot czułego rozmarzenia, zamazując 
różnice moralne i i rozbrajając oceny historyczne 
uogólnionym patosem spojrzenia w  przeszłość”. 
Zatem: przygoda interpretacji i czułe rozmarzenie. 
Gdzieś pomiędzy tymi biegunami czai się istota 
fotografowania, ale także istota oglądania zdjęć. 
Nie mamy dostępu do świata (i do fotografii), wi-
dzimy jakby niewyraźnie, od świata (niezachwia-
nej pewności i ostatecznej interpretacji) oddziela 
nas przesłona. To słowo, tak ważne, od dawna 
mnie fascynuje. Nie „zasłona”, która łączy się z de-
finitywnością, brakiem dostępu, jakimś eschatolo-
gicznym nieledwie no access. Przesłona oddziela 
nas od świata tak, jak fotografia: subtelnie, składa-
jąc dyskretną obietnicę, dając nadzieję na rozdar-
cie i dotknięcie istoty rzeczy. Przesłona przesłania, 
ale nie do końca, tworząc coś w  rodzaju spoiwa 
między fotografującym a światem z jednej strony 
i między fotografią, a interpretatorem – z drugiej. 
Jest przestrzenią pomiędzy, przestrzenią, z której 
wyrasta każda fotografia i każda interpretacja. Fo-
tografia bez przesłony nie istnieje, podobnie jak 
nie istnieje świat dany nam bezpośrednio, świat, 
który mielibyśmy na wyciągniecie ręki, świat jako 
bezpieczna, pozbawiona niepewności przestrzeń. 

To chyba nawet lepiej, bo przecież pewność jest 
piękna, ale niepewność – piękniejsza. 
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Żyjąc wciąż – podoba nam to się czy nie – w cza-
sach postmodernizmu, obowiązek cytowania zdań 
innych autorów wydaje się oczywisty. Zdanie Bau-
drillard’a  bezspornie jest chwytliwe, ale również 

– jak to zazwyczaj z  takimi zdaniami bywa – nie-
ostre i wieloznaczne.

Być może jest to truizm, znany od dawna, ale te 
nasze czasy to czasy, w których miarą wszechrze-
czy, punktem odniesienia, wzorcem, jest Obraz. 
Bardzo często Obraz ten jest fotografią, coraz czę-
ściej też filmem. Filmem kręconym w  układzie 
pionowym telefonem komórkowym.

Być może w  tej naiwnej(?) wierze w  Obraz tkwi 
nasze szaleńcze opętanie, by wykonywać jak naj-
większą liczbę zdjęć. Liczbę, która bardzo szybko 
staje się liczbą nieprzebraną, a co za tym idzie za-
wartość tych Obrazów - nieistotna i błaha. Liczyć 
zaczyna się sam fakt wykonania Obrazu, nie jego 
treść.

Oczywiście zdjęcia te, te szaleńczo wykonywane 
Obrazy, mają jedną ważną cechę. Podobne muszą 
być do innych już wykonanych Obrazów. Two-
rzymy więc Obrazy na podobieństwo Obrazów. 
Źródło tych fotografii, tzw. „rzeczywistość”, przy-
tłoczona nieprzebraną ilością jej kopii rzadko już 
kiedy przebija się do naszej świadomości. „W za-
sadzie istnieje już tylko obraz” – pozwolę sobie cy-
tować dalej Baudrillarda. 

Oczywiście ktoś może się oburzyć i  argumento-
wać, że przecież fotoreportaż czy do niego po-
dobne zwykłe zdjęcie podróżnicze – takie nowo-
czesne powiedzenie światu „tu byłem” – polega 

z wypowiedzi     rozproszonych 2

na wgryzaniu się w  tę właśnie rzeczywistość, na 
szukaniu prawdy otaczającego nas świata. Niestety 
obawiam się, że zdjęcie reportażowe wykonujemy 
na obraz i podobieństwo innego, już istniejącego, 
zaś zdjęcie podróżnicze też musi być podobne 
do innego, już gdzieś widzianego. Najpewniej wi-
dzianego w  folderze reklamowym jakiegoś biura 
najwspanialszej podróży. Ten już gdzieś widziany 
Obraz jest dla nas odnośnikiem estetycznym, kre-
atywnym oraz – co gorsza – merytorycznym dla 

wykonywanego przez nas Obrazu. Staje się dla nas 
Prawdą. 

Co to mają powyżej napisane słowa do wystawy 
„Z wypowiedzi rozproszonych cz. 2”? Może tylko 
jedno. Mam nadzieję, że dla autorów tych prac to 
wciąż niezauważana i  zamierająca rzeczywistość 
jest źródłem ich fotografii. Że ryzykując trudny, 
bo do znudzenia wytarty, język reportażu, łamiąc 
jego skostniałe reguły fotografują ciągle to co wi-
dzą, a nie to, co już gdzieś widzieli. 

zdjęcia Anna Wach
tekst Artur Rychlicki
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ukraina. (s)cena godnościtekst i zdjęcia Marcin Paździorko



(S)cena godności.

Ukraina od lat jest miejscem toczących się konfliktów pomiędzy różnymi grupami 
interesów. Zraniona godność społeczeństwa  ukraińskiego  pchnęła  w  końcu  czło-
wieka  do  zaciętej  walki.  Zwykli  ludzie  z  wewnętrznych pobudek poświęcili boha-
tersko największą wartość, jaką mieli – własne życie. Dotkliwy konflikt wewnętrzny 
zamienił się w  polityczne poruszenie znaczącej części świata. Jesteśmy świadkami 
i uczestnikami wydarzeń, w których niknie człowiek.

W imię czego?

W imię prawd, w które wierzymy i wartości, którym hołdujemy – paradoksalnie nie 
ich braku. To fundamentalny mechanizm aktywności człowieka, determinujący jego 
byt. Paradoksalnie nasza „globalna” cywilizacja uznała za naczelną wartość godność 
jednostki i w imię tej prawdy niknie człowiek.

ukraina. (s)cena godności



Jaka jest prawda?
Wspólnotowa przede wszystkim. Człowiek 
jest istotą społeczną. Jednostka potrzebuje 
drugiej jednostki do poznania oraz potwier-
dzania prawdy, ale nie potrzebuje do tego 
wszystkich ludzi. Do wspólnoty także ograni-
cza się poczucie moralne.  Powstają grupy od-
niesienia będące ustanowicielami oraz wyko-
nawcami prawd, wartości, idei, a te zaczynają 
funkcjonować własnym życiem. Przez wspól-
notę niknie człowiek.

Gdzie leży granica?
Tak ograniczona konieczność zaistnienia prawd 
i  wartości prowokuje do zweryfikowania na 
nowo tego, co sami uważamy za świętości, na 
co dzień. W działaniu jednostki objawia się 
prawda. Od małych czynów zależy czy człowiek 
wraca na swoje  miejsce i staje się wyraźny czy 
znika w  ogóle. Problemy Ukrainy to jaskrawy 
przykład tych samych procesów, które toczą się 
wszędzie indziej, w makro i mikro skali, w każ-
dym środowisku, w każdym człowieku. To czło-
wiek decyduje czy niknie człowiek.

Po co granica?
A może w godność człowieka są wpisane 
śmierć i cierpienie jako immanentne cechy? 
Może dramat ludzki ze wszystkim co uwa-
żamy za pozytywne i negatywne potrzebuje 
perspektywy unicestwienia. Może nawet cy-
wilizacja się myli i wartością wcale nie jest 
człowiek sam w sobie? Może nie ma i  nie 
powinno być prawdy? Póki co, niknie czło-
wiek.
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tekst i zdjęcia Artur Rychlicki



Plenery warsztatowe można – tak z grubsza – podzielić na dwa ro-
dzaje. Pierwszy - bardzo prężny, ludny, efektowny - to rodzaj plene-
ru przypominający wakacje z aparatem. Ot „warsztaty…” stają się 
wtedy jakby czymś w rodzaju biura podróży sprzedającego wyjazd 
w miejsce miłe, łatwe i przyjemne.

W miejsce, którym będzie się można pochwalić znajomym na ja-
kimś publicznym, internetowym słupie ogłoszeniowym, porobić 
parę miłych zdjęć, odetchnąć od codziennych bzdet, powiększania 
przychodu krajowego brutto, czy narzekań sfrustrowanych roda-
ków. Oczywiście tych pozostawionych w kraju rodaków.

Nie zapominajmy, że najsprawniej narzekamy na narzekanie in-
nych. Na takie to plenery się wybieraliśmy do Barcelony, Lizbony, 
Paryża. I pewnie gdzieś tam jeszcze, ale gdzie – nie pamiętam.

Drugim rodzajem naszych plenerów są plenery które banalnie 
można nazwać „ambitnymi”. Plenery w miejsca o nastroju niejed-
noznacznym, chropawym. W miejsca, którym los nadał i wciąż 
nadaje więcej wymiarów. Gdzie radość się miesza z przerażeniem, 
optymizm z brakiem wiary w przyszłość, a śmiech ludzi ma cha-
rakterystyczny, nie zawsze radosny wydźwięk.

Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że te nasze plenerowe miej-
sca, „po trosze” zakazane, są smutne i obciążone jakąś dziedziczną 
chorobą. Są one poza radością i smutkiem, a raczej radosne i smut-
ne zarazem.

Usilnie staram się przypomnieć sobie ile razy byliśmy w Berli-
nie… Nie wiem, nie pamiętam. Myślę, że wiele razy. Oczywi-
ście miejsce to dla ludzi pragnących wzbudzać zazdrość u zna-
jomych ich cholernie egzotycznymi wojażami jest raczej żadne. 
No bo o czym tu wspominać – wsiadasz do samochodu, auto-
busu bądź do innej cholery i za pięć godzin jesteś na miejscu. 
Temperatura podobna, ciepłych wód nie ma, słonecznych plaż 
też – mimo prób – nie udaje się Niemcom wyhodować. Nic, no 
po prostu nic spektakularnego.

Przed innymi podróżnikami, bardziej dociekliwymi, albo tylko 
przed takimi, którzy ponad tani i pozorny internetowy lans cenią 
znaczenie miejsca, Berlin po  paru godzinach wędrowania nie-
prawdopodobnie brudnymi i śmierdzącymi ulicami, w hałasie ty-
sięcy samochodów, wśród całej masy wysztafirowanych turystów 
i wrzasku schlanych i naćpanych ludzi powoli, jakby wstydliwie 
odkrywa swoje dwuznaczne oblicze. Niektórzy mówią, że to ob-
licze kontrastu.

Oszczędne babcie nie chcąc wyrzucać do śmietnika naddatku 
jedzenia z  całego dnia, pod wieczór zwykły były mieszać to 
wszystko w jednej misce, dodając ewentualnie trochę sera bia-
łego, soli i pieprzu. Nazywały to „awanturką”. Zasada smakowa 
tego posiłku w sumie była jedna – nie wolno było mieszać sło-
nego ze słodkim. Prosta zasada. Nie ukrywam, że żywym (wciąż 
jednak żywym) doświadczeniem tych domowych kucharzy 
było doświadczenie wojny. Wtedy nic nie mogło się zmarnować. 
Okrutne przewartościowanie wszystkich wartości. Berlin wy-
gląda i smakuje tak samo. Wymieszane najsmaczniejsze cząstki 
życia z niechcianymi porzuconymi resztkami, zamieszane łyżką, 
trochę przyprawione, na słodko lub słono. To nie jest miejsce 
kontrastów. To tylko niezwykle znacząca, wspaniała i obrzydli-
wa zarazem bezpostaciowa magma. 

Berlin. Nie znam innego miejsca na Ziemi (może takiego nie ma, 
a może za mało widziałem), gdzie obok siebie stoją dziwki i księża 
rozmawiając o życiu, gdzie idąc się urżnąć do taniego baru na rogu 
potykasz się o resztki niedawnej morderczej historii, gdzie resztki 
muru berlińskiego można kupić tak jak kiedyś relikwie po świę-
tych – w sumie cena trochę niższa, ale autentyczność podobna.

Jednym zdaniem nie znam innego miejsca na Ziemi w  którym 
tak wprost i zgodnie Życie i Śmierć grając w skata, chlałyby sobie 
wspólnie w podłej, śmierdzącej knajpie.
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Informacje o warsztatach:

www: warsztaty-fotograficzne.org
e-mail: artur@warsztaty-fotograficzne.org

tel.: 501 865 008 lub 601 928 339

adres: ul. Drzymały 9/6
Katowice

warsztaty fotograficzne
Nowa edycja warsztatów startuje już w październiku!

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie i blogu.

Nie widziałem lepszych warsztatów
— Louis Braille
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