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ciężkie czasy informacji
Szymon Hantkiewicz

W roku 1960 Edgar Laurence Doctorow wydał swoją pierwszą 
powieść „Witajcie w Ciężkich Czasach”. Przypuszczalnie, chcąc 
powitać przybyszy z dawnych epok moglibyśmy posłużyć się 
właśnie tym tytułem, widniejącym na ekranie jakiegoś wielkie-
go monitora. Zgodnie z powagą uroczystego przyjęcia w wy-
stawnej hali hipermarketu, byłby on zapewne tak duży, że nawet 
goście z ostatnich rzędów dostrzegaliby tylko tę projekcję i już 
nic innego. Mogliby odnieść niechybne wrażenie, że poza mi-
gocącymi ekranami, trudno nam pochwalić się czymś jeszcze. 

Ciężko jest świadomie poruszać się w gąszczu napływających 
do nas zewsząd informacji rozmaitej treści – ciężko jest je 
wszystkie przyjąć, a także zrozumieć lub zignorować.

Te o zasięgu globalnym, serwowane są dzisiaj w postaci zdjęć, 
filmów, telewizji, internetowych relacji video itp. Słowem, w po-
staci obrazów wytwarzanych za pomocą wyspecjalizowanych 
urządzeń technicznych. Wiele z tych urządzeń obsługujemy 
biegle. Wszystkie generowane przez nie obrazy odczytujemy 
równie pewnie, a przynajmniej tak się wielu wydaje. Przecież 
wystarczy spojrzeć, to nic trudnego! W oparciu o nie, podob-
nie łatwo przychodzi nam wyrażanie sądów, przekonań, opinii 
czy podejmowanie decyzji i działań ukierunkowanych często 
na ułatwianie „codziennego życia”. No bo kto jeszcze wybiera 
dzisiaj cel oraz trasę swojej podróży bez spoglądania na któ-
ryś z wielu otaczających go wyświetlaczy? Kto wypowiada się 
o wojnie bez uprzedniego przywołania sobie któregoś z niezli-
czonych, krwawych obrazów wojen rzucanych przez media?

Obrazy techniczne [Flusser, 2004: 71] są ładne, brzydkie, nudne, 
szokujące, czarno-białe, kolorowe, duże, małe… i wszechobec-
ne. Jako stosunkowo nowe nośniki informacji o świecie coraz 
intensywniej wypierają teksty. Bywają sztuką (wtedy cieszą się 
np. fotografowie-artyści, a Baudelaire przewraca się w grobie) 
i  bywają artystyczną tandetą (wtedy fotografowie-artyści się 
smucą). Wciąż zbyt często wszelkie dysputy o fotografii (szcze-
gólnie pomiędzy fotografami, co szczególnie frustrujące) odby-
wają się pod szyldem estetyki. To nagminne zamykanie debaty 
w granicach kategorii „piękna” z pewnością przyczynia się do 
nierozpoznania niepokojących oznak cywilizacyjnych zmian, 
a także do tego, że problemy natury poznawczej i etycznej, jakie 
niosą te zmiany, mogą pozostać w ogóle trudno rozpoznawal-
ne z powodu nachalnej przynależności obrazów technicznych 
do kręgu tego, co łatwo zmierzyć narzędziami estetyki właśnie. 
W filozoficznych środowiskach akademickich kółka estetyczne 
często roszczą sobie pierwszeństwo do zmierzenia się z wyzwa-
niem zdefiniowania obrazów technicznych, np. w świetle prze-
obrażeń kulturowych, nie wzbudzając protestu innych katedr 
uniwersytetu. Ontolodzy, epistemolodzy czy etycy zajmują się 

„swoimi sprawami” rzadko spostrzegając, że estetycy powin-
ni stać na końcu kolejki oddających głos w tej kwestii. Jedno 
z ważniejszych zjawisk rewolucyjnie przekształcających współ-
czesne postrzeganie rzeczywistości przez człowieka, przekształ-
cające samą relację człowiek – świat w mnogości odsłon, jest 
niedostatecznie zaakcentowane po fałszywym zamknięciu go 

w kategorii „piękna”, tj. zcentralizowaniu rozważań o obrazach 
technicznych pierwszoplanowo wokół tej kategorii. No dobrze – 
ktoś się oburzy – ale o jakich cywilizacyjnych zmiana może być 
tu mowa? W czym problem? Co etykom do fotografii?

O „etyce” operatora aparatu fotograficznego świadczy intencjo-
nalna postawa na jaką zdobywa się w obliczu władającego jego 
ruchami programu – walka o zrozumienie, co też kryje się w tej 
nieprzejrzystej „czarnej skrzynce” bądź posłuszne przestrzega-
nie reguł gry. Sam wybór odbywa się jednak zawsze w graniach 
zdeterminowanych przez te reguły. Jako że operator produkuje 
obrazy, wybór ten pośrednio warunkuje jakie obrazy będą mo-
delowały nasze zachowania, doświadczenia i wielopłaszczyzno-
wy zbiór potrzeb: od tych podstawowych, jak wybór karmy dla 
psa, do tych bardziej zawiłych, jak poszukiwanie sensu życia, 
czy wybór celu podróży. Warunkuje dokładnie to, czy na co 
dzień przyjdzie nam stykać się z informacjami-ulotkami do 
znudzenia powielającymi wtórne informacje, czy też będziemy 
musieli skonfrontować się z informacjami pobudzającymi do 
krytycznej refleksji nad strukturami, w jakich żyjemy tu i teraz.

W dobie zaawansowanej automatyzacji aparatów osób wyko-
nujących obrazy techniczne jest coraz więcej. Produkują one 
niezliczoną ilość obrazkowych modeli, które, odpowiednio 
zaprzęgnięte przez równie technologicznie rozbudowany apa-
rat dystrybucji, wyznaczają kryteria, podług których mamy 
poznawać świat („modele wiedzy”), doświadczać świata („mo-
dele doświadczania”), działać w świecie („modele zachowań”). 
Flusser podkreśla, że trzy typy modeli są względem siebie 
komplementarne i każdemu z nich iluzoryczny, pusty kierunek 
wyznaczać mają słowa: „prawda”, „piękno”, „dobro”. Dla przy-
kładu, kadry z wojny w Syrii (jest ich coraz mniej bo prawdo-
podobnie znudziły się masowemu widzowi; konflikt trwa już 
zbyt długo, informacje stają się powtarzalne) mogą zachwycać 

„realizmem”, odpychać kompozycją, a także szokować obroń-
ców praw człowieka, szczególnie kiedy zdjęciu towarzyszy za-
pis dramatycznych statystyk konfliktu. Jednak równie spraw-
nie mogą odpychać „realizmem”, zachwycać kompozycją i być 
dla obrońców praw człowieka obojętne np. ze względu na zbyt 
dużą ziarnistość obrazu, przez co informacja jest zupełnie nie-
czytelna (np. nie wiadomo kto „jest” na zdjęciu: przedstawiciel 
ludności cywilnej czy przedstawiciel rządowych sił zbrojnych). 

„Obraz jako szok i obraz jako banał to dwie strony tej samej 
rzeczywistości” [Sontag, 2010: 32]. Jakieś wydarzenie staje się 
rzeczywiste (istnieje), o ile istnieje obraz techniczny, który je 
wizualizuje. Dopiero wtedy, jako widzowie, jesteśmy w stanie 
się do niego ustosunkować (etycznie i w ogóle – metafizycznie), 
kiedy pojmujemy go przez pryzmat konfiguracji elementów na 
jego powierzchni, kiedy mamy dostęp do symbolu wydarze-
nia. Wchodzimy więc w relację z obrazem rzeczy, nie z rzeczą 

– świat jest dla nas wszystkim, co jest obrazem. Chcemy faktów, 
a tymi karmią nas newsy pod batutą istnego nawału obrazów 
technicznych różnej maści. Uwaga ta jest znamienna przynaj-
mniej z dwóch powodów. 

Po pierwsze, obrazy techniczne to użyteczne fikcyjne abstrak-
cje. Zapisane liczbowo iluzje. Szukalibyśmy wtedy fałszu, nie 
prawdy. Aspekt ontologiczno-epistemologiczny okazuje się 
wówczas równie iluzoryczny zaś obrazy techniczne, jako ta-
kie, fałszywymi drogowskazami pod przykrywką izomorfizmu 
pomiędzy światem a jego zakodowanym liczbowo opisem. Po 
drugie, trzeba postawić pytanie: Jak wtedy sensownie mówić 
o normach etyczno-estetycznych? Które z nich przyjmować za 
swoje? Nawet jeśli na jakieś się zdecydujemy to kryterium po-
zostaje przerażająco tajemnicze; żywotnością partykularnych 
modeli generowanych przez obrazy techniczne rządzi bowiem 
przypadek i w tym sensie są absurdalne. Zazwyczaj obowiązu-
ją krótko, ustępując miejsca nowszym, lepszym. „Gdzie tutaj 
jeszcze miałaby być przestrzeń dla ludzkiej wolności?”, zapyta 
Flusser [Flusser, 2004: 69]. Jak wtedy w ogóle sensownie mówić 
o  wolności? Czy ona także podlega pod algorytm aparatów? 
Czy stawianie tego rodzaju pytań jest jeszcze zrozumiałe?

Awangardowy artysta, a także autor pojęcia „magicznego re-
alizmu” Franz Roh, w Mechanism and Expression z 1929 roku 
pisał, że „za pewne niewiele pomyli się przepowiadając, iż już 
w  bliskiej przyszłości nieumiejętność obsługi aparatu fotogra-
ficznego będzie czymś pokrewnym analfabetyzmowi” [Roh, 
1980: 156]. Pomylił się bardzo. Wystarczy popatrzeć na wyciecz-
kę japońskich turystów i małe aparaty fotograficzne, które bez-
ustannie trzymają na wysokości nosa. Nie będzie dużą przesadą 
stwierdzić, że aparat fotograficzny posiada już każdy i  każdy 
potrafi go doskonale obsługiwać, naciskając odpowiedni przy-
cisk albo dowolne miejsce na ekranie telefonu. Niemniej jednak, 
w kwestii odczytywania zakodowanych obrazów technicznych 
znaczna większość z nas pozostaje nieuświadomionymi anal-
fabetami sensu stricto. Sądzimy, że ich recepcja przychodzi 
sama, tak jak „automatycznie” przychodzi znaczenie „odbija-
ne” na ich powierzchniach. Nic bardziej mylnego. Obok wciąż 
nie w pełni odkrytej złożoności funkcjonalnej aparatów (chyba 
można jeszcze świadomie fotografować?), krzewienie świado-
mej recepcji obrazów technicznych (chyba jest jeszcze szansa 
na odróżnianie „świata” od „informacji o  świecie”?) funduje 
warunki możliwości oparcia się zabiegom napastliwej automa-
tyzacji, dając szansę na uratowanie resztek ludzkiej godności 
w błyszczącym świecie przypadku, absurdu i uzależniającego 

„wymieniania na nowszy model”.

Tymczasem ktoś ze środka hali przerywa imprezę i woła: „Mam 
dość iluzji! Pokażcie mi co kryje się za tym cholernym ekra-
nem!”.

Flusser, Vilém (2004). „Ku filozofii fotografii”, przeł. Jacek Ma-
niecki, Katowice: Wydawnictwo folia academiae, Akademia 
Sztuk Pięknych w Katowicach.
Roh, Franz (1980). „Mechanism and Expression”, [w:] Alan 
Trachtenberg (red.), „Classic Essays on Photography” (s. 153-
163). New Haven, Connecticut: Leete’s Island Books.
Sontag, Susan (2010). „Widok cudzego cierpienia”, przeł. Sła-
womir Magala, Kraków: Wydawnictwo Karakter.
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Wystawę „Gruzja. Armenia. Światy alternatywne”, w ramach 
której prezentowane są zdjęcia autorstwa Mileny Michałow-
skiej, oglądać można od 9 listopada do 31 grudnia br. w Filii 
nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Filia ta 
mieści się przy ulicy Rybnickiej 11.

gruzja. armenia. światy alternatywne
Milena Michałowska

W pierwszym momencie nie zwracają na mnie uwagi, lecz kiedy na-
stawiam aparat, spoglądają nieśmiało w moją stronę i coś między 

sobą szepcą. Udaje mi się zrobić zdjęcie — nie kryją się, nie zasłaniają 
twarzy, choć nadal są onieśmielone 

i do samego końca krótkiej podró-
ży wymieniają między sobą jedynie 
półsłówka. Później widzę już tylko 

ich kolorowe plecaki znikające za 
rogiem wieżowca.



marco (historia pewnego manekina)
Szymon Hantkiewicz

Pewnego dnia Marco odkrył w sobie marzenie o byciu człowie-
kiem. Jego realizację oparł na własnym wyobrażeniu o  czło-
wieczeństwie, które skłania go do przybierania odpowiednich 

„kostiumów”, wpisujących się w dane scenografie. Uważa on, że 
spełniając kolejne przypisane sobie role, coraz mniej różni się 
od istoty ludzkiej. Zostaje ogrodnikiem, bokserem, iluzjonistą, 
plażowiczem… Jednak pełnię triumfu przeżywa kiedy zakłada 
szaty samobójcy, a następnie garnitur nieboszczyka. Dochodzi 
do wniosku że to odpowiedni moment, aby wreszcie pokazać 
się publicznie – już jako jeden spośród ludzi. Marco doku-
mentował realizację swojego marzenia, tworząc autoportrety 
fotograficzne aby udowodnić autentyczność przedsięwzięcia. 
Powstał również film autorstwa człowieka – przypadkowego 
świadka „stawania się” manekina.

Czy zakładając swoje codzienne kostiumy czymś różnimy się 
od manekina? Może On jest równie wiarygodny? Co to znaczy 
być człowiekiem?

Wystawę „Marco (historia pewnego manekina)” będzie moż-
na zobaczyć w pierwszym kwartale 2016 roku w Dziale Te-
atralno-Filmowym Muzeum Historii Katowic.
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spotkanie
Artur Rychlicki



lotów zdjęć. Miejsca, których odwiedzenia kiedyś się nie spo-
dziewaliśmy, a których martwa panująca w nich cisza należy do 
tych najgłośniejszych. Kilka sekund w Czarnobylu, kilka chwil 
w Prypeci. Aha, no i punkt żelazny programu – oglądanie bloku 
reaktora zza murka – też przez kilka chwil. 

III

Ten pierwszy raz był tajemnicą. Oczywiście już wcześniej wie-
dzieliśmy, że w strefie, gdzie tak ot co nie można sobie wejść czy 
wjechać, a ludziom nie wolno mieszkać - ludzie jednak mieszkają. 
Wiedzieliśmy o tym, ale uwierzyć było ciężko. Być może w takich 
miejscach wiara nie nadąża za wiedzą. Dlatego trochę się baliśmy 
tego spotkania. Baliśmy się tak, jak człowiek boi się nieznanego, 
choć tym „nieznanym” byli tacy sami, jak każdy z nas, ludzie. 

Ten pierwszy raz był tajemnicą, ponieważ spotkanie z mieszkań-
cami strefy było tak samo obarczone specyficznymi wymagania-
mi formalnymi jak sam wjazd do niej. W zasadzie były to banały: 
na początek zapytać zarządcę strefy o zgodę, potem ją dostać, 
a potem się o zgodę na tę zgodę – już na miejscu – z milicjantami 
okutanymi w przykurzone uniformy, wykłócać. Bo strefa to takie 
dziwne miejsce – niby zakazane – gdzie na specyficznie utartych 
szlakach nie spotkasz w zasadzie nikogo poza milicjantami i tu-
rystami. No, są jeszcze upchnięte w zakamarki jadłodajni ku-
charki. Nie dziwi to, ponieważ jak świat światem – jeść trzeba. 

Ten pierwszy raz był tajemnicą, ponieważ spotkanie z ludźmi 
mieszkającymi w strefie jest innym spotkaniem. Świadomość 
nasza - i pewnie ich - granicy, obostrzeń, odcięcia, różnicy, moc-
no zaskakuje zmieniając zasadniczo status tego spotkania. Choć 
może nie status spotkania, a status nas samych. Bo ten pierwszy 
raz, to był bardzo dziwny raz. Nie chodzi tu o to, że wizyta była 
nietrafiona, bo przyszło się do kogoś nie w porę, bo minęło się 
z nastrojem, bo nie wiadomo było jak zacząć rozmowę, bo nie 
można było znaleźć odpowiednich słów do odpowiedniego te-
matu, bo czasem tego tematu po prostu nie było, zaś czasem, nie 
było go, bo w ogóle nie mogło go być. Nie, to nie w tym leżała 
dziwaczność tego „spotkania”. 

Ten pierwszy raz był tajemnicą, ponieważ ciężko było sobie 
odpowiedzieć (ale tak szczerze) po co chcieliśmy spotkać ludzi 
mieszkających w strefie. Oczywiście potrafiliśmy to określać 
i opisywać (nawet długo) i z pełną gębą egzaltacji (równie dłu-
go) o tym mówić. Mówić, że jesteśmy ciekawi problemów jakie 
mają, bo pewnie inne one niż nasze, że ciekawi jesteśmy jak się 
żyje w odosobnieniu, czasem bez prądu. No i, że ciekawi jeste-
śmy, dlaczego zdecydowali się na taki krok, by żyć w miejscu, 
gdzie żyć nie wolno... Czyli tak szczerze, to nie wiedzieliśmy po 
co. Albo ze wszystkich sił nie chcieliśmy się przyznać, że po pro-
stu chcemy tych ludzi oglądnąć. Oglądnąć ich kuchnie i „sypial-
nie”. Zaglądnąć do komórki i zobaczyć jak i co mają w piwnicy. 
Oglądnąć ich tak samo jak zwierzęta w ZOO. Przecież wszyscy 
wiedzieliśmy, że przez dany nam kwadrans szczerze z nimi o ży-
ciu nie pogadamy.

I w zasadzie to już koniec. Jednak wciąż nie mogę sobie dać rady 
z widokiem człowieka; tego człowieka, którego byliśmy tak cie-
kawi, tego, któremu zajrzeliśmy i do kuchni i do sypialni, czło-
wieka, który – jak już trzeba było opuścić jego dom - siedział na 
zydlu i patrzył na lekko padający deszcz. Człowieka, któremu los 
nagle i całkowicie przypadkowo zmienił życie na inne, przypisał 
rolę też inną, najbardziej absurdalną z możliwych, zaś przypisał 
ją wtedy, kiedy ćwierć wieku wcześniej patrzyłem sobie przez 
okno na padający wiosenny deszcz – ten dziwny deszcz (bo 
przecież cały czas świeciło wtedy słońce), zaś rower, niedostępny, 
schowany w piwnicy, czekał na powrót do właściciela.

I

Ten pierwszy raz był tajemnicą. Jakoś nigdy – jako dziecko – nie 
miałem szczęścia posiadać własnego roweru. Nie dlatego, że 
w Polsce było wtenczas albo źle albo bardzo źle, albo dlatego, że 
ciężko było związać koniec z końcem. Powód był prozaiczny: ro-
dzice się po prostu o mnie troszeczkę za bardzo martwili. Bali 
się, że jak już ten rower będzie, to i wypadki będą, wpadanie pod 
wszystkie możliwe samochody, ciężarówki „Star” czy autobusy 

„ogórki” turlające się po kiepskich drogach. Tak więc ten pierwszy 
raz, ten pożyczony po cichu rower, na jeden jedyny dzień, ten 
pierwszy raz był tajemnicą. 

Oczywiście to wspomnienie ma znaczenie tylko dla mnie. Jest 
i będzie tylko moje. To ja zapamiętałem kolor wiosny tamtego 
dnia, skrzyżowania przez które w pędzie na wskroś i przekór 
światłom przebiegałem, zapach ciepłego powietrza czy kolor sa-
mej ramy tego pożyczonego w końcu roweru. Innymi słowy, za-
pamiętałem to, co skazane jest niejako od razu na zapomnienie. 
Zapamiętałem rzeczy nieistotne, banalne, czyli codzienne. Jakoś 
tak dziwnie.

Nie da się ukryć, że był to czysty zbieg okoliczności. Bo tak się 
czasem zdarza. Tak, że jak się coś lub czegoś bardzo chce, to 
wszystkie przypadki i zdarzenia świata umawiają się na walne ze-
branie i ustalają sobie, że tym razem jednak nie. Że temu komuś, 
komu się czegoś bardzo chce, to coś mu nie wyjdzie. Ustalają 
oczywiście, na boku i w ciszy kuluarów losu, że będzie to czy-
sty zbieg okoliczności. Był to więc czysty zbieg okoliczności, że 
pomimo zapachu ciepłego powietrza, kolorów wiosny tamtego 
dnia, i pożyczonego na przekór wszystkiemu roweru w kolorze, 
który zapamiętałem - ten pierwszy raz jednak się nie udał.

Na początku spiker z telewizora oznajmił, że w zasadzie to nie 
ma się czym przejmować, bo wszystko jest pod kontrolą, i  że 
żadnego zagrożenia nie ma, bo wiatr wieje w inną stronę, a poza 
tym to było daleko, bo przecież ukraińska SSR jest dość daleko, 
no i, że wszyscy specjaliści współpracują by problem rozwiązać. 
Więc tak jakby – jeżeli oni wszyscy współpracują – to w zasadzie 
można uznać, że już problem jest rozwiązany. Potem ktoś – pew-
nie specjalista – powiedział, że – prawdę powiedziawszy - to nie 
bardzo wiadomo co się tam, w tej SSR, stało, ale jakieś preparaty 
z jodem warto dzieciom dać. 

To zmieniało sytuację. Już wiedziałem, już było dla mnie jasne, 
że nawet o wychyleniu na parę chwil głowy poza cztery ściany 
mieszkania nie ma co marzyć. Patrzyłem więc sobie przez okno 
na padający wiosenny deszcz – dziwny deszcz, bo przecież cały 
czas świeciło słońce, zaś rower, niedostępny, schowany w piwnicy, 
czekał na powrót do właściciela. 

II

Ten pierwszy raz był tajemnicą. Pomimo że – jak głosiły reklamy 
– wystarczyło zapłacić kilkaset dolarów i już wolno było jechać 
tam, gdzie jechać nie wolno, to ten pierwszy raz był tajemnicą. 
Tajemnicą, bo przecież jechaliśmy do strefy zamkniętej. Spęka-
ny sarkofag nad zniszczonym reaktorem ochronę też dawał ilu-
zoryczną. Trzeba było jakoś ten wyjazd do miejsca zakazanego 
uzasadnić. Odpowiedzieć na setki pytań i wysłuchać setek żar-
tów, wśród których pytanie „po co?” było jednym z najbardziej 
elokwentnych, a dowcip o świeceniu najmniej żenujący. 

Ten pierwszy raz był tajemnicą, ponieważ pieniądze trzeba było 
przesyłać na tajemne i nieznane konta, podając wszelkie możli-
we o kontach swoich informacje. Ten pierwszy raz był tajemnicą, 
ponieważ nie wiedzieliśmy, czy w umówionym miejscu i czasie 
będzie na nas ktoś czekał. Czy przewodnik po nas przyjdzie, czy 
w ogóle dotrzemy tam gdzie chcemy. Czy w ogóle to wszystko, 
ten cały wyjazd  tam, gdzie jechać nie wolno, może się wydarzyć. 
Ten pierwszy raz był tajemnicą, bo to miejsce zakazane na wieki, 
pomimo organizowanych masowo wycieczek, było na prawdę 
zakazane. Ten pierwszy raz był tajemnicą, ponieważ był pierw-
szym razem i jak każdy pierwszy raz, był razem niewytartym, 
świeżym, jak mieszkanie zaraz po malowaniu. 

Pamiętam jak dziś – radośnie niepokojący wieczór w jakimś 
hoteliku w Kijowie, poranne czekanie na samochód, którym 
mieliśmy jechać na północ. Pamiętam przyklejone twarze zna-
jomych z nerwowością zastanawiających się, czy to już, czy to już 
te wysiedlone wsie, o których chyba dużo czytali. Pamiętam jakąś 
obfitą Australijkę, która przypadkiem dołączona do naszej gro-
madki, akurat nie była przyklejona do szyby, nie zastanawiała się 
nad tymi wioskami, tylko tępo gapiła się przed siebie znudzonym 
wzrokiem. Pamiętam drogowskaz – niebieski – który informo-
wał, że za parę kilometrów, jeżeli tylko pojedziemy za jego wska-
zaniem, znajdziemy się tam, gdzie w zasadzie być nie wolno. Tam, 
gdzie pewnego pięknego wiosennego dnia wielu ludziom histo-
ria powiedziała, że jutra podobnego do dziś już nigdy nie będzie.

A potem wszystko było zbyt nagłe, zbyt błyskawiczne. Odreal-
nione miejsca dobrze znane przecież z licznych, nie najwyższych 
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Już od ponad wieku, fotografowie oraz wierni zwolennicy ich 
działalności usilnie walczą o przyznanie fotografii miana jed-
nej ze sztuk pięknych. Ciężko ocenić skuteczność tej apologii. 
Z całą pewnością znakomita większość społeczeństwa nie 
uważa fotografii za sztukę, nawet jeśli wielu ludzi fotografię 
praktykuje, bawi się nią czy po prostu ceni jej użyteczne wa-
lory. Dzisiaj pretensja obozu apologetów (niegdyś sam należa-
łem do tej grupy) wydaje się nieco zbyt akademicka.

Obecnie odnoszę nieodparte wrażenie, iż fotografia w ogóle 
nie zasługuje na obecność w świecie sztuki. Wygląda jednak 
na to, że przeżyje ona (jakąkolwiek działalnością by nie była) 
zarówno rzeźbę jak i malarstwo, a przynajmniej dzieła z okre-
su Renesansu. Okazało się zresztą, że niektóre muzea wykazały 
dostateczną inicjatywę aby poszerzyć swą strukturę o wydziały 
fotografii, decydując się na przechowywanie niektórych zdjęć 
w owej uświęconej izolacji, co od razu rodzi specyficzną nie-
zdolność zwiedzających do pomyślenia o danych fotografiach 
w kontekście przestrzeni pozamuzealnej. (Muzea funkcjonują 
niby domy szlacheckie, do których goście mają wstęp tylko 
o określonych godzinach. Sama „szlacheckość” pochodzenia 

zrozumieć fotografię
John Berger

gazeta-fotograficzna.org | klasyczny esej | strona 10

zdjęcie Szymon Hantkiewicz



zwiedzających może czasem budzić wątpliwości, jednak kie-
dy tylko danemu dziełu uda się przekroczyć próg muzeum 

– przywdziewa ono aurę tajemniczości, która wyklucza żywe 
zainteresowanie mas.)

Gwoli jasności, pozwolę sobie zauważyć, że wcale nie twierdzę 
aby malarstwo oraz rzeźba umierały na jakąś stylistyczną cho-
robę czy też coś, co zgorszeni eksperci zdiagnozowali jako kul-
turową dekadencję; umierają, ponieważ w znanym nam dzi-
siaj świecie żadne dzieło sztuki nie ma szansy na przetrwanie 
dopóki nie osiągnie wysokiej wartości rynkowej. Pociąga to 
za sobą właśnie niechybną śmierć malarstwa oraz rzeźby, po-
nieważ dzisiaj wartość ta występuje w opozycji do wszystkich 
innych niegdyś cenionych wartości. Ludzie zaczęli bezkrytycz-
nie wierzyć w powiększanie swej własności majątkowej, tak 
naprawdę dając wiarę poczuciu iluzorycznego bezpieczeństwa 
jakie wywołuje posiadanie mienia. Tak wszystkie dzieła sztu-
ki, bez względu na to co przedstawiają i jak bardzo poruszają 
wrażliwość widza, nie są dzisiaj niczym innym jak tylko filara-
mi podtrzymującymi globalnego ducha konserwatyzmu.

W swej istocie, fotografie wyróżniają się bardzo niską warto-
ścią przedmiotową lub wręcz nie mają jej wcale, ze względu 
na brak atrybutu unikatowości. W zamian, ich cechą kon-
stytutywną jest możliwość nieskończonej reprodukcji. Stąd 

– w kontekście XX wieku –fotografie możemy nazwać mecha-
nicznymi rejestrami rzeczywistości zastanej. Pozwólmy sobie 
więc uznać ich przynależność do świata sztuki w takim samym 
stopniu w jakim przynależność ta dotyczy kardiogramów. Jak 
sądzę, przybliży nas to o krok do wyzbycia się złudnych prze-
konań. Podstawowym błędem towarzyszącym kategoryzowa-
niu czegoś jako dzieła sztuki jest branie pod uwagę wyłącznie 
pewnych wyróżnionych faz procesu kreacji, kiedy logicznie 
rzecz biorąc, tego rodzaju kryterium łatwo można odnieść 
do każdego z wytworów człowieka, a co za tym idzie, każdy 
z wytworów – potraktować jako osobne dzieło sztuki. Użytecz-
niejsze byłoby więc wprowadzenie kategorii funkcji społecznej 
rozpatrywanego obiektu. Tak oto sztuka, w perspektywie spo-
łecznej, funkcjonuje dzisiaj jako własność o szczególnej warto-
ści przedmiotowej, zaś fotografie plasują się całkowicie poza tą 
charakterystyką.

Fotografie są bezpośrednimi świadectwami ludzkiego wybo-
ru dokonanego w określonej sytuacji. Każde zdjęcie stanowi 
rezultat podjętej przez fotografa decyzji, który fragment ob-
serwowanej rzeczywistości wart jest zarejestrowania. Gdyby 
wszystko co istnieje było bezustannie, automatycznie foto-
grafowane każda z wykonanych w ten sposób fotografii po-
zbawiona zostałaby jakiegokolwiek znaczenia. Jednocześnie, 
żadna fotografia ani nie nobilituje danego wydarzenia, ani 
nie uświęca zdolności patrzenia jako wyjątkowego przymiotu 
człowieka. Każda fotografia już u swych podstaw funkcjonuje 
jako wiadomość na temat wydarzenia, które rejestruje. Waga 
takiej wiadomości nigdy nie jest całkowicie zależna od istotno-
ści rejestrowanego wydarzenia i nigdy nie jest od niej zupełnie 
oderwana; najprościej rzecz ujmując, sens tej wiadomości jest 
następujący: Zdecydowałem, że to co widzę warte jest zareje-
strowania.

Odnosi się on tak samo do najbardziej pamiętnych fotogra-
fii jaki i do najbardziej banalnych amatorskich ujęć. Różnica 
dotyczy wyłącznie poziomu wizualnej wypowiedzi fotografa, 
czyli stopnia, do jakiego zdjęcie tłumaczy przekazywaną wia-
domość, równolegle czyniąc zasadność decyzji autora – kla-
rowną i zrozumiałą. W ten sposób dochodzimy do rzadko za-
uważanego paradoksu, jaki niosą ze sobą wszystkie fotografie. 
Fotografia jest bowiem automatyczną rejestracją światła odbi-
janego przez fotografowaną sytuację: tak więc każda fotografia 
wykorzystuje zastaną sytuację jako samoistne wyjaśnienie dla 
jej rejestracji właśnie. Sam proces fotografowania jest z kolei 
równoważny z coraz bardziej świadomym aktem obserwacji.

Musimy koniecznie położyć kres zamętowi, jaki powstaje po-
przez ciągłe porównywanie fotografii do sztuk pięknych. Każ-
dy poradnik fotograficzny mówi o kompozycji – dobre zdjęcie 
to zdjęcie dobrze skomponowane. Tymczasem jest to prawda 
wyłącznie kiedy mamy na myśli obrazy fotograficzne imitują-
ce dzieła malarskie. Malarstwo to sztuka aranżacji: zrozumiałe 
zdaje się szukanie porządku w czymś, co jest w określony spo-
sób aranżowane; wszystkie relacje kształtów na danym płótnie 
do pewnego stopnia odpowiadają zamysłowi powziętym przez 
malarza. Rzecz ma się zupełnie inaczej z fotografią. (Chyba że 
uwzględniamy również ową absurdalną fotografię studyjną, 
kiedy to przed zrobieniem zdjęcia fotograf pedantycznie aran-
żuje każdy najdrobniejszy detal rejestrowanej sceny.) Kom-
pozycja – w swoim najgłębszym, twórczym znaczeniu – jest 
terminem, dla którego nie może być miejsca w uniwersum 
fotografii. 

Kompozycja formalna fotografii niczego nam nie wyjaśnia. 
Sportretowane wydarzenia są same w sobie tajemnicze bądź 
po prostu wytłumaczalne na bazie tego, co widzi odbiorca 
obrazu fotograficznego. Co w takim razie nadaje fotografiom 
jako takim ich znaczenie? Co takiego czyni ich podstawową 
wiadomość – Zdecydowałem, że to co widzę warte jest zareje-
strowania – dojmująco silną?

Prawdziwa zawartość każdej fotografii jest niewidoczna dla-
tego, że wywodzi się z gry – nie z formą, lecz z czasem. Ktoś 
mógłby tutaj zauważyć, że w takim razie fotografii blisko tak 
samo do malarstwa, jak i do muzyki. We wcześniejszym frag-
mencie zaznaczyłem jednak, że poszczególne fotografie stano-
wią świadectwa dokonanego przez człowieka wyboru. Wybór 
ten leży pomiędzy zrobieniem zdjęcia w momencie x, a zrobie-
niem zdjęcia w momencie y. Obiektom zarejestrowanym na 
każdej fotografii (od najbardziej efektownych do tych najzwy-
klejszych) każdorazowo towarzyszy ten sam ciężar, niosą one 
ze sobą ten sam podstawowy komunikat. To co ulega zmia-
nom to intensywność z jaką dostrzegamy interakcje pomiędzy 
wariantami obecności i nieobecności. To właśnie w przestrzeni 
pomiędzy tymi dwoma biegunami, fotografia odnajduje swe 
właściwe znaczenie. (Chyba najbardziej popularne jest zresztą 
traktowanie zdjęć jako pamiątek minionego czasu.)

Podczas rejestrowania tego, co w danym momencie jest wi-
dziane, fotografie zawsze odwołują się również do tego, co 
widziane nie jest, a mianowicie wyodrębniają, zachowują oraz 
ujawniają momenty należące do czasoprzestrzennego conti-
nuum, kiedy malarstwo czerpie swą siłę jedynie z odniesień 
wewnętrznych. Nigdy bezpośrednio nie odwołuje się ono do 
świata zewnętrznego, istniejącego poza obszarem pokrytej 
farbą powierzchni; obcuje natomiast z jego odpowiednikami. 
Innymi słowy, malarstwo interpretuje świat, tłumacząc go na 
swój własny język – fotografia takiego języka nie ma. Zdaje 
się, że ktoś może nauczyć się czytać zdjęcia w ten sam sposób 
w jaki nauczy się odczytywać ślady stóp lub kardiogramy. Ję-
zyk, którym zdaje się operować fotografia moglibyśmy zatem 
nazwać językiem zaistniałych wydarzeń. Posługuje się ona tyl-
ko odniesieniami zewnętrznymi, zgodnie z referencją wzglę-
dem continuum czasoprzestrzennego.

Reżyser filmowy może dowolnie manipulować czasem do-
kładnie tak samo jak malarz jest w stanie manipulować po-
rządkiem wydarzeń, które przedstawia. Obecny na planie fil-
mowym fotosista nie dysponuje takimi możliwościami. Jedyna 
decyzja, którą może on podjąć dotyczy wyodrębnienia pewne-
go jednostkowego momentu poprzez naciśnięcie spustu mi-
gawki. Niemniej, tego typu jawne ograniczenie równocześnie 
daje fotografii jej wyjątkową moc; to co referencyjnie ukazu-
je jednocześnie wywołuje to, czego na niej nie ma. Wystarczy 
spojrzeć na pierwsze lepsze zdjęcie, żeby się o tym przekonać. 
Szczególną własnością każdej fotografii jest bowiem bezpo-
średnia ekspozycja związków pomiędzy tym, co obecne i nie-

obecne, jak choćby tych odnoszących się do: lodu i słońca, żalu 
i tragedii, uśmiechu i przyjemności, ciała i miłości czy konia 
wyścigowego i wyścigu, który właśnie przebiegł.

Fotografię można uznać za efektywną tylko wtedy gdy mo-
ment, który fotograf zdecydował się zarejestrować zawiera uni-
wersalną cząstkę prawdy traktującą zarówno o tym co obecne, 
jak i o tym czego na danym zdjęciu nie ma. Sama istota owej 
cząstki prawdy, jak i sposób w jak się nam ona ujawnia nigdy 
nie jest jednorodny. Możemy ją znaleźć w sile ekspresji, kon-
kretnej czynności, zestawieniu pewnych charakterystycznych 
elementów, jak i w wieloznaczności obrazu fotograficznego 
czy po prostu w jego niekonwencjonalnej kompozycji. Nigdy 
nie jest ona również całkowicie niezależna od intencjonalności 
odbiorcy. Tak na przykład w przypadku mężczyzny noszącego 
zdjęcie swojej dziewczyny w portfelu, cząstka prawdy pocho-
dzi wprost z kategorii źródłowo obecnych w jego umyśle.

Powyższe spostrzeżenia mogą oczywiście przywołać na myśl 
od wieków obecną w sztuce tendencję transponowania treści 
jednostkowych do wymiaru uniwersalnego. Niemniej jednak, 
fotografia nie zajmuje się tego typu konstruktami; nie propo-
nuje żadnego transponowania jednostkowych treści. Ważna 
jest tylko kwestia podjęcia decyzji, skupienie na konkretnym 
momencie. Stąd podstawowy sens wiadomości przekazywa-
nej przez obraz fotograficzny może okazać się jeszcze prostszy 
niż początkowo zakładaliśmy. Zamiast: Zdecydowałem, że to 
co widzę warte jest zarejestrowania, komunikat ten brzmi: To 
na co patrzę jest, jak sądzę, na tyle obiektywnie wartościowe, że 
może zostać docenione przez każdego, więc nie decyduję się na 
uwypuklenie wartości obserwowanego obiektu, ponieważ jest 
ona sama w sobie jawna i oczywista.

Powstaje pytanie: Dlaczego w ten sposób komplikować do-
świadczenie, które codziennie wielorazowo przeżywamy? 
Dlaczego tak komplikować prosty akt patrzenia na zdjęcia? 
Właśnie dlatego, że owa prostota zwykle towarzysząca nam 
przy doświadczaniu fotografii wprowadza kłopotliwy zamęt. 
Co za tym idzie, o zdjęciach skłonni jesteśmy myśleć przez 
pryzmat dzieł sztuki, traktować je jako poświadczenie określo-
nych prawd, podobizny rzeczywistości, czy wreszcie nowe sa-
modzielne byty. Tak naprawdę każda fotografia jest środkiem 
służącym sprawdzaniu, potwierdzaniu, a co najważniejsze 
konstruowaniu naszej całościowej wizji świata. Toteż zasadni-
czą właściwością fotografii jest jej funkcja ideologiczna – broń, 
której mechanizm musi być nam znany zarówno wtedy, kie-
dy sami chcemy jej użyć, jak i w sytuacji kiedy ktoś używa jej 
przeciwko nam.

tłum. Szymon Hantkiewicz

John Berger (ur. 5 listopada 1926 roku w Hackney) – angiel-
ski krytyk sztuki, malarz, pisarz. W 1972 roku zdobył nagrodę 
Bookera za powieść „G.”. Dużą popularność przyniósł mu rów-
nież serial produkcji BBC Ways of Seeing (polski tytuł: Sposoby 
widzenia) i towarzyszący mu zbiór esejów opublikowany pod 
tym samym tytułem.

Tekst oryginalny: Berger, John (1980), Understanding a Pho-
tograph, [w:] Alan Trachtenberg (red.), Classic Essays on Pho-
tography (s. 291-294). New Haven. Connecticut: Leete’s Island 
Books. Przedruk za zgodą autora.



Bo tam lasy były pełne grzybów, rzeki pełne ryb. Miasto, któ-
re tam zaczęło nagle być - było marzeniem chyba wszystkich: 
marzeniem, żeby tam mieszkać, śmiać się i cieszyć. Żeby wła-
śnie w tym wymarzonym miejscu - nigdzie indziej – dalej 
mieć marzenia. Ponoć rubelków tam nie brakowało, a w skle-
pach można było kupić to, na co się miało ochotę. Podobno 
dzieci rodziły się tam z uśmiechem na małych ustach a matki 
rodziły je bez bólu. Raj odnaleziony. 

Teraz przybywają tutaj ciągle nowi turyści. Przez parę godzin 
maszerują po ułomkach ulic i ze znudzoną miną podróżni-
ka bez powodu gapią się przez obiektywy swoich kamer na 
resztki miasta. Potem staną przed Prometeuszem z elektrow-
nią w tle, potem wsuną pożywny obiadek i wrócą do swej 
rzeczywistości wtryniając w Internet kolejne setki takich sa-
mych zdjęć. Co ambitniejsi spotkają się jeszcze z tubylcami 
mieszkającymi w tamtejszej głuszy, Staną obok nich, spojrzą 
na nich tak, jak na stojące obok krzesło czy stół, odwrócą się 
od nich i znikną. Koniec. Tyle. 

Każdy nasz raj musi być utracony.

czarnobyl na wieki
tekst i zdjęcia Artur Rychlicki
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ukraina | plener fotograficzny

Zbliża się kolejny wyjazd warsztatów-fotograficznych.org, 
w czasie którego niezbędne jest posiadanie paszportu. Zimową 
nocą pojawimy się całkiem znienacka na granicy polsko-ukra-
ińskiej. Opuścimy cieplutkie pielesze Unii Europejskiej i poje-
dziemy dalej na wschód, żeby sprawdzić co nowego wydarzyło 
się we Lwowie, Czarnobylu i okolicach.

Jeśli wygospodarujesz kilka wolnych dni i Twój aparat nie bę-
dzie miał nic przeciwko działaniu w (zapewne) niskich tempe-
raturach, to serdecznie zapraszamy Cię do udziału w naszej 
warsztatowej ekspedycji fotograficznej. 

Sam wyjazd zaplanowany został na przełom lutego i marca 
2016 roku. Część lwowska pleneru odbędzie się od 26 lutego 
do 2 marca. Oczywiście możesz zostać z nami dłużej i wybrać 
się również do Czarnobyla w terminie od 2 do 6 marca. Mo-
żesz wybrać wyłącznie opcję lwowską, tylko opcję czarnobyl-
ską lub (niespodzianka) wersję łączoną.

Szczegóły organizacyjne dotyczące wyjazdu opublikowane zo-
staną na blogu warsztatów (blog.warsztaty-fotograficzne.org) 
pod koniec stycznia 2016. Wszelkie pytania prosimy kierować 
do Artura Rychlickiego – e-mailowo na adres artur@warszta-
ty-fotograficzne.org lub telefonicznie: +48 501 865 008. [AM]

reklama



Kultura europejska ma negatywny stosunek do obrazów.

Od prastarych zakazów obrazowania, przez ikonoklazm, po bar-
dziej współczesną myśl krytyczną – gardzimy nimi.

Obrazami gardził Mojżesz, obrazami gardził Platon, obrazami 
gardził Adorno.

Nasze przeintelektualizowane, krytyczne myślenie mocno zwią-
zane z medium pisma, utrudnia myślenie o obrazie na dwa spo-
soby.

Pierwszy sposób dotyczy odbierania przez Europejczyków 
prawdziwości mediom, nie przekazującym wiedzy rozumianej 
jako poznanie zamienione w zasób, który podlegać może kopio-
waniu, przechowywaniu i przesyłaniu oraz ewaluacji.

Krótko, jeżeli ta czy inna królowa Anglii nie jest w stanie prze-
tworzyć cudzego poznania za pośrednictwem tego, czy innego 
urzędnika, nie nazywamy owego poznania wiedzą. A jeżeli Two-
je poznanie nie może stać się wiedzą, to ten kto? co? poznał, to 
na pewno nie Ty!

Drugi sposób dotyczy przeintelektualizowania samej teorii. 
W  związku z dużą konkurencją w przetwarzaniu wiedzy dla 
władców, uprawianym w ramach zorganizowanej kradzieży da-
nych w GHCQ, czy też w ramach Critical Studies na Goldsmith 
College, nie cenimy prostych teorii i oczywistych prawd.

przemoc, zasada, wiedza, forma
Mateusz Curyło

„Wśród ludzi podziwiających obrazy nie ma takiego, w którym widok Trzech 
Dostojnych i Pięciu Władców nie wzbudziłby głębokiego szacunku. Nie ma 
takiego, w którym widok zdemoralizowanych władców Trzech Epok nie 
wzbudziłby wielkiego smutku. Nie ma takiego, w którym widok męża o wyso-
kich ideałach i prawości nie spowodowałby zapomnienia o głodzie. 

Nie ma takiego, w którym widok wiernego ministra doświadczającego nie-
szczęścia i śmierci nie wzmocniłby własnych postanowień. Nie ma takiego, 
w którym widok wygnanych ministrów i wypędzonych synów nie zrodziłby 
smutnych westchnień. Nie ma takiego, który nie spoglądałby z naganą na 
widok rozwiązłych mężów i zazdrosnych żon. Nie ma takiego, w którym 
widok szlachetnych konkubin i posłusznych królowych nie wzbudziłby słów 
pochwały i szacunku. 

Ukazuje to, iż malowidła zachowuje się po to, by sławiły dobro i przestrzegały 
przed złem”.

Zhang Yanyuan

„Zapiski o słynnych malarzach poprzez wieki”

zdjęcie Weronika Tuszyńska
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A oczywista prawda jest taka, że obrazki na okładkach czaso-
pism w kioskach umieszcza się po to, by sławiły dobro i prze-
strzegały przed złem.

Alfabet oderwał myśl zachodnią od obrazu. Obraz dla naszej 
kultury jest czymś, co należy skrytykować w celu odsłonięcia 
świata, który przysłania. W tradycji zachodniej myślą sięgamy 
zasady i zrywamy nią zasłony pozornych form.

W kulturze chińskiej, która uchroniła się przed alfabetyzacją, ist-
nieje ciągłość obrazowania poprzez zasadę (heksagram), znak 
(pismo kaligraficzne) i malarstwo (pędzlem kaligraficznym). 
Heksagram obrazuje zasadę, znak obrazuje wiedzę, a malarstwo 
obrazuje formę.

Leibniz dostrzegał potencjał chińskiego postrzegania zasady 
w  heksagramie. I chociaż Leibniz nie dokończył „Rozprawy 
o Naturalnej Teologii Chińczyków”, zarówno w jego teorii mo-
nad, jak i w zamiłowaniu do systemu binarnego można dopa-
trzeć się wpływów chińskiej „Księgi Przemian”. 

Od czasów Leibniza wiele się wydarzyło. Charles Babbage przy 
inspiracji i pomocy Ady Lovelace stworzył pierwszy projekt sil-
nika analitycznego. Alan Turing rozwiązując Entscheidungspro-
blem zaprojektował pierwszą maszynę zdolną opisać dowolny 
możliwy skończony świat. Claude Shannon opisał za pomocą 
logiki Boole’a linie telegraficzne, łącząc ostatecznie przyczynę 
i skutek z logiką, transmisję prawdy z transmisją rozkazu. Twór-
cy ENIAC’a połączyli zakumulowaną wiedzę tworząc pierwszy 
cyfrowy komputer, którego architekturę – ochrzczoną „architek-
turą von Neumanna” – stosuje się prawie we wszystkich współ-
czesnych procesorach.

Tymczasem nasz świat przestał być światem zachodnim. Przy-
kładowo, nie oddzielamy tekstu od obrazu, a nawet, w przypadku 
zastosowania grafiki wektorowej SVG w dokumentach HTML, 
przechowujemy i przesyłamy tekst i obraz w tym samym obiek-
cie. Obraz jest czymś, co dołączamy do tekstów w celu zwiększe-
nia ich mocy oddziaływania, a nie czymś, co krytykujemy w celu 
odsłonięcia przysłanianego świata.

By lepiej zrozumieć współczesny pejzaż medialny, możemy się-
gnąć po chiński podział na obrazowanie zasady, wiedzy i formy. 

## Zasady

W kulturze chińskiej zasady są obrazowane przez heksagramy 
powstałe z kombinacji par trygramów. Według „Księgi Prze-
mian” za pomocą 64 kombinacji par trygramów możemy zobra-
zować cały świat.

We współczesnym komputerze zasadą są stany binarne. Według 
Leibniza za pomocą symboli 0 i 1 możemy zbudować opis każ-
dego możliwego świata. 

Przykładowo, za pomocą systemów binarnych używanych 
w  komputerach opisujemy piece produkujące chleb z ziarna 
i rzeźnie produkujące mięso z krów, a następnie wprowadzamy 
je w świat mieląc ziarno i rżnąc krowy.

Na poziomie obrazowania zasadami nie operują jednak rżnięte 
krowy, ani tym bardziej rżnący krowy ludzie, lecz logicy i inżynie-
rowie tworzący procesory oraz programiści assemblera.

## Wiedza

Według Zhang Yanyuana wiedza jest obrazowana za pomocą 
znaków.

Znaki w komputerze składają się minimalnie z 7 zasad zwanych 
bitami (w przy padku ASCII), a z reguły obejmują więcej bitów, 
aż do 32 bitów, nie licząc redundancji w postaci korekcji błę-
dów. Obrazowanie wiedzą w sensie proponowanym przez Zhan 
Yanyuana odbywałoby się na poziomie wszystkich tych struktur 
danych, które można w sposób rozsądny zobrazować i zmienić 
w edytorze terminalu tekstowego. Do wiedzy należą kody źró-
dłowe programów komputerowych, znaczna część literatury, ra-
chunki, ale już nie kody byte64, czy też obrazy bmp. 

We współczesnym komputerze wiedzę przechowujemy w  pli-
kach i dokumentach tekstowych. Poziom wiedzy jest poziomem 
działania humanistów, pisarzy, poetów, naukowców, programi-
stów i administratorów systemów komputerowych.

## Forma

W kulturze chińskiej forma jest obrazowana za pomocą malar-
stwa. Dotyczy to zwłaszcza formy głębokiej rzeczy.

W przypadku współczesnej kultury medialej obrazowana jest 
zarówno forma głęboka, jak i powierzchnia rzeczy. Przykładowo, 
użytkownicy iPhonów strzelają sobie selfie, a analitycy big-data 
obrazują konteksty robienia zdjęć przez użytkowników iPho-
nów. Jeden i drugi obraz tak samo stanowi powierzchnię, lecz 
różnią się od siebie, co do źródła.

W przypadku użytkownika iPhona obraz zostaje zapisany jako 
forma zasad (pewnej ilości bitów), tj. powstaje za pośrednic-
twem cudzej wiedzy dostępnej użytkownikowi jedynie jako 
forma zasad (nieczytelny obraz kodu maszynowego), a bezpo-
średnią przyczyną powstania obrazu jest naciśnięcie przycisku 
(jednobitowej zasady). Użytkownik iPhona robi więc obrazy z za-
sady.

W przypadku analityka big-data obraz zostaje zapisany jako 
pewna forma zasad (reprezentacja na ekranie monitora i w pa-
mięci RAM), ale dostępny jest on także jako możliwość manipu-
lacji bazą danych. Stworzony jest przy użyciu wiedzy, a znaczna 
część tej wiedzy zawarta jest w syntaktyce języków programo-
wania, które służą do konstruowania kwerend. Wreszcie, spo-
sobem jego wygenerowania jest tym razem zapisanie kweren-
dy, która jest możliwa do zobrazowania w edytorze tekstowym. 
Analityk big-data robi więc obrazy z wiedzy.

Jest to jeden ze sposobów na przedstawienie problemu obrazu 
we współczesnej kulturze, ale jest też inny. Obrazami nazywamy 
obrazy dostępne w formatach png, bmp i im podobnych. Nazy-
wamy obrazami także pliki iso zawierające obrazy (formy) płyt 
CD i DVD. Nazywamy nimi także grafiki wektorowe, które by-
wają rozsądnie manipulowalne na poziomie edytora tekstowego. 
Obrazy te przechowują formy, lecz najczęściej nie są czytelne na 
poziomie znaków. Mimo to pochodzą z wiedzy, która poznała 
zasady, są stworzone z bitów, a procesy, które je tworzą są opi-
sywalne na poziomie obrazowania wiedzy. Obrazami wiedzy są 
kody źródłowe systemów operacyjnych i sterowników, badania 
z zakresu materiałów światłoczułych itp. Tym samym, wszystkie 
tworzone przez nas obrazy składają się z zasad i wiedzy, jednakże 
ich nie obrazują. To, co jest ich treścią, to formy płyt CD, bądź 

– zarówno w przypadku analityka, jak i użytkownika iPhona – 
formy zachowań społecznych. 

Na poziomie form operują użytkownicy systemów multimedial-
nych, graficy, fotografowie i menadżerowie używający powerpo-
inta.

Kultura zachodnia zwykła używać wiedzy do poznawania zasad 
i zdzierania zasłon fundowanych przez obrazy. Było to możli-
we dzięki alfabetowi. Aktualnie, poprzez odkrycie możliwości 
implementacji zasad logiki w postaci przyczynowo-skutkowych 
oddziaływań odbywających się na bardzo małych fragmentach 
materii, zarówno pismo, jak i obraz mają tę samą podstawę.

Nasza kultura zbliża się do kultury chińskiej, w której ten sam 
pędzel obrazował wiedzę ludzi i formę rzeczy.

Zanik drastycznej różnicy pomiędzy obrazem a pismem oraz 
podporządkowanie ich wytwarzania wspólnej zasadzie, zbiega 
się z unifikacją narzędzi pracy humanisty, inżyniera i matema-
tyka, o której pisał kiedyś niemiecki teoretyk mediów Friedrich 
Adolf Kittler. Pomimo tego, że unifikacja ta może wydać strawne 
owoce, na razie rzucają się w oczy jej negatywne skutki.

## Przemoc form

Na tablicy kwejk.pl możemy znaleźć liczne obrazy. Obrazy te za-
wierają formy postrzegania, wartościowania i działania w świe-
cie. Są to formy rzeczy, zachowań i wartościowań. Powstają na 
stronach dodających napisy do obrazków: w paintach, fotoszo-
pach, imagemakerach. Pojawiają się na tablicy, by sławić dobro 
i przestrzegać przed złem. Opowiadają o wartościach przekazu-
jąc formę.

Z binarnych zasad tworzymy wiedzę, by na jej podstawie stwo-
rzyć programy służące do tworzenia form. Formy, które two-
rzymy za pomocą edytorów graficznych stanowią zbiory bitów 
informujących ludzi bez pośrednictwa wiedzy. Pętla, która jest 

konieczna, żeby powstał obraz nie jest potrzebna do tego, by ob-
raz działał. Obrazy (programów i ludzi) powstają z wiedzy, lecz 
działają już bez niej.

Bardzo stara opowieść o poznaniu mówiła, że forma rzeczy odci-
ska się w umyśle i tak powstaje poznanie.

Potencjalna przemoc obrazu ma źródło w tym, iż forma odciska 
się w umyśle. Zjawisko to jest prostym torowaniem neuronów, 
występującym np. w przypadku szkolenia sztucznej inteligencji 
w rozpoznawaniu wzorców. Lubimy piosenki, które znamy.

Współcześnie, media pozwalają tworzyć obrazy z wiedzy i bez jej 
udziału, a wtedy obraz – jako zapis formy – potrafi ją odcisnąć. 
To jest źródłem możliwości przemocy obrazu. Możliwość prze-
mocy nie jest jednak źródłem przemocy.

## Gra w klasy

Teoretycznie, użytkownik komputera i programista używają 
tego samego narzędzia. Jeden działa jednak na poziomie form, 
a drugi na poziomie wiedzy produkującej formy. Jeden używa 
graficznych środowisk, drugi rozmawia z komputerem w języ-
kach kodowanych do poziomu wiedzy właśnie. Stanowi to ol-
brzymią różnicę.

Podobna różnica występuje pomiędzy amatorskim i profesjo-
nalnym użyciem aparatu fotograficznego, amatorskim i  profe-
sjonalnym prowadzeniem bloga. Udało nam się stworzyć śro-
dowisko medialne, które oferując pozorny egalitaryzm, tworzy 
wyraźne podziały i granice.

Mogłoby się wydawać, że jest to środowisko, w którym profe-
sjonalni fotografowie, blogerzy i programiści mając wyłączny 
dostęp do wiedzy programują swoich odbiorców. Nie jest to 
jednak takie proste. Profesjonaliści, jak sama nazwa wskazuje, są 
programowani w obrębie danej profesji. Bloger publikuje to, co 
wynika z jego wiedzy i wiedzy analityków reklamowych. Progra-
mista pisze to, co zostanie zamówione przez klienta i co ostatecz-
nie może być zmonetyzowane w postaci kapitału finansowego 
bądź społecznego. Fotograf zrobi zdjęcie, które się sprzeda bądź 
sprzeda (coś).

Koniec końców „eksperci społeczeństwa wiedzy” są jedynie po-
średnikami pomiędzy właścicielami kapitału a resztą użytkow-
ników. To uwarunkowania ekonomiczne będą wyznaczać two-
rzone w ramach wiedzy formy; formy torowania użytkowników 
blogów, magazynów i programów oraz stopień krótkiego spięcia 
między formami i zasadami z pominięciem wiedzy.

Chęć torowania ludzkich umysłów z pominięciem wiedzy jest 
jeszcze bardziej niebezpieczna niż wcześniejsze próby kontro-
lowania ludzi przez wiedzę w ramach powszechnej edukacji. 
Dopóki mieliśmy do czynienia z działaniem w obrębie wiedzy, 
przynajmniej można było pokładać wiarę w jedność wartości na 
gruncie transmisji przetworzonego poznania. Usunięcie wiedzy 
z pętli sterowania powoduje rozkład samych podstaw systemu 
społecznego. Ludzie nie wiedzą i nie wierzą, że jest on oparty 
na czyimkolwiek poznaniu, bądź jakiejkolwiek wiedzy, i tym 
samym tracą pierwotną wiarę w efektywność systemu. Czując 
się gnębionymi przez aparaty dystrybucyjne, nie znając źródeł 
takiego stanu rzeczy, szukają kozła ofiarnego. 

Z punktu widzenia właścicieli kapitału, obecna sytuacja umożli-
wia szybką likwidację klasy średniej –  która średnio rozumie, co 
jest obrazem wiedzy, a co jest obrazem formy – przy jej ochoczej 
współpracy.

Z punktu widzenia filozofii mediów, obecna sytuacja ma dwa 
rozwiązania. Powrót do unifikacji wartości: piękna, dobra 
i prawdy – bądź faszyzm.

Przemoc współczesnych obrazów ma swoje źródło nie w ich na-
turze, a w otaczających je uwarunkowaniach społeczno-ekono-
micznych. Jej najbardziej niebezpieczną odsłoną jest próba kon-
troli społecznej poprzez obrazowanie form rzeczy z wyraźnym 
pominięciem obrazowania ludzkiego poznania.
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