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Nie wiedzieć czemu przez lata — ba — wieki całe, skutecznie 
przesypiający większość swojego życia sierściuch, 

zjednywał sobie przyjaźń ludzi nie byle jakich 
i nieprzypadkowych
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Ci, co mieli ze mną do czynienia, zdziwieni nie będą. Ci, co 
znają mnie doskonale, zdziwieni byliby, gdyby stało się inaczej, 
niż jest. Osobisty, w kawałkach kot na fotografii, wcześniej czy 
później, w takiej czy innej postaci, pojawić się musiał. Parszywy 
sierściuch, zło wcielone, słodziutki puszek, cudne mruczydło — 
bez względu na przypisywane czworonożnemu futrzakowi epi-
tety przyczepił się  do mnie niemal natychmiast po narodzinach. 
Mimowolnie, zupełnie tak jak imię. Oczywistym jest, że naj-
pierw rzeczony kot był bardziej na niby. Podrzucony, skrojony 
na miarę pluszak, o rysach tygrysich mocno przypadł do gustu, 
absolutnie zawładnął sercem, umysłem. O zmianie upodobań 
wnet nie było mowy.  A gdy już wyartykułować co nieco umia-
łam, jako Ogryzek towarzyszył w pierwszych poznawczych wy-
prawach. I tu słów wyjaśnienia należy się kilka. Ogryzek dlate-
go, że tygrysek do wypowiedzenia wówczas dla mnie był zbyt 
trudny. I choć brzmi to irracjonalnie, realna bariera językowa, 
w co szczerzę wierzę, pewnie istniała. Czas przeszły jest tu nie 
na miejscu, wszak bezdźwięcznym reraniem wdzięcznie epatuję 
do nadal. Mimochodem Ogryzek stał się moją pierwszą lanser-
ską ksywą. Śmiem twierdzić, że wtedy też po raz pierwszy, choć 
sobie tego nie uświadamiałam, stałam się ofiarą bezwzględnej, 
scyniczałej i podłej natury ludzkiej. Za co dziękuję, a inspirację 
czerpię do dziś. 

Pierwszego zanurzenia nieporadnych łapek w mięciutkiej wło-
chatej zewnętrzności sierściucha nie pomnę. Ale skutek ubocz-
ny owego zetknięcia musiał być porażający i dotkliwy. Kocia 
facjata zaczęła nagminnie pojawiać się wszędzie. Na rysunko-
wych karteluszkach, w popielatym wózku adresowanym jed-
nakże z założenia do lalek, na różowym dzianinowym wdzian-
ku, jakim i dziś nie pogardziłaby rasowa dziewczynka. Z tym 
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że zamiast zastępczego markowego napisu, widniał faktycznie 
kot. Ze świecącymi perełkami zamiast oczu, oddającymi w peł-
ni jego nietransparentny, ale i rozbisurmaniony koci charakter. 
Czworonożne bestie spozierały na mnie z książkowych zakła-
dek, które zmyślnie moje małe rączki samodzielnie wycinały 
z  Kocich Języczków. Napuszone osobistości sukcesywnie za-
częły przekraczać próg rodzinnego domu, bardzo szybko stając 
się jednym z jego atrybutów. To była transakcja wymienna. Na 
miejsce poprzednika wkraczał godny następca, co umożliwia-
ło bezwzględną obserwację. A i wraz z upływającym czasem 
ugruntowało przekonanie, że kot to nie byle kto. Z w pełni zasłu-
żonego szacunku do przyjaznej mordki felis catus, nieco spod 
łba spoglądać zaczęłam na otaczających mnie homo sapiens. 
I stosować jedyny słuszny ich podział na tych, co koty lubią — 
nie mylić z posiadają — i takich, co z niewyjaśnionych przyczyn 
nie. Rożnica między nimi jest zasadnicza i oczywista. Nie muszę 
tłumaczyć, że ci pierwsi życzliwość mą otrzymywali i otrzymu-
ją w pakiecie, ad hoc. Ci drudzy zaś, mogą starać się o nią za-
biegać, ale z zasady droga to żmudna i wyboista.  Rzecz jasna, 
można też, oszczędzając sobie wzajemnie utrapień, rozejść się 
pokojowo w swoją stronę. Z tak ugruntowaną wiedzą, baczniej 
zaczęłam przyglądać się tym, którym z kotem jakoś bardziej po 
drodze. 

Wniosek nasuwał się samo przez się. Kot kulturze nigdy nie był 
obojętny. Przykładów na to jest około mnóstwa. Rozpanoszyło 
się to dachowe stworzenie, choć zdaje się bez zamierzonej agita-
cji, w literaturze mniej lub bardziej poważnej, w ludowych i ma-
sowych porzekadłach, kadrach i wierzeniach. Biorąc pod uwagę 
kocią aktywność życiową, pewnie niechcący zaliczył filmowe 
epizody i role główne, zostawił ślad w popkulturze, fascynował 

malarzy, pisarzy i naukowców, zakradając się nawet do świata 
fizyki kwantowej. W drugą stronę zaś stwierdzenia tego bym 
nie zaryzykowała. Śmiem domniemywać, że wszędobylskiemu 
zwierzęciu to raczej obojętne. O ile nie w ogóle wszystko jedno. 

„Na ten przykład” świat antyczny kotem nie gardził. Użyteczność 
kota zauważona została znacznie wcześniej niż w „Samych swo-
ich”. Już w wiekach średnich awansował do rangi obrońcy rodu 
ludzkiego przed niosącymi zarazę wstrętnymi gryzoniami, co 
odzwierciedlenie w ichniejszej sztuce naturalnie ma, a  przypa-
dłość tę ceni się u niego do dziś.  Idąc dalej, po kota sięgał Rem-
brant, Goya czy Chagall. Webber skomponował o nich musical, 
Kim Basinger z właściwym sobie wdziękiem odegrała rolę in-
spirowaną ich zmysłowością, zaś Pratchett popełnił „Kota w sta-
nie czystym”. Nie wiedzieć czemu przez lata — ba — wieki całe, 
skutecznie przesypiający większość swojego życia sierściuch, 
zjednywał sobie przyjaźń ludzi nie byle jakich i nieprzypadko-
wych. Raczej o umyśle otwartym i bezlitosnej inteligencji. Spo-
strzeżenie to mocno połechtało moje ego. I choć, jak mogę się 
domyślać, czworonożny osobnik to jedyny wspólny mianownik 
ustawiający nas  w pierwszym szeregu, poczucia dumy mej jed-
nakowoż nie umniejsza. Każdy pretekst do tego, by w grupie tak 
zacnej się znaleźć, obcałowywać nonszalancko zamierzam ze 
wszech miar. Brutalny fakt jest jednak taki, że na kocie podo-
bieństwa między nimi i mną definitywnie się kończą. 

Ale nie o tym. Skandaliczną ilością kocich charakterów nie gar-
dził Hemingway. Hrabal zwykł mawiać, że tylko dzięki miłości 
do kocurów zostanie zbawiony. O tym, że koty udały się Panu 
Bogu najbardziej, przekonywała Szymborska. Z tym zdaniem, 
z całym szacunkiem do otaczającej mnie rzeczywistości, trudno 

się, rzecz jasna, nie zgodzić. Da Vinci pałał uczuciem do kocich 
stworzeń, nie inaczej było w przypadku Picassa. Od bliskiego 
spotkania z nimi, choć naocznie poświadczyć tego nie mogę,  
nie odżegnuje się Man, Miecugow, Turnau czy Dymna.  

Co tych wszystkich mądrych ludzi w kociej naturze urzekło? 
Z pełną odpowiedzialnością odpowiadam, że nie wiem. O ile 
w moim przypadku bezgraniczna fascynacja mogłaby być i być 
może jest wyrazem jednoosobowego szaleństwa, zbiorowej hi-
sterii na kocim punkcie nie sposób zbyt prosto wyjaśnić. Może 
źródła upatrywać należy w emocjonalnych skrajnościach. 

Może fascynacja to pokłosie czystej, ludzkiej zazdrości. Tęskno-
ty za swobodą, za nieograniczoną możliwością ignorancji świata 
dookoła. Za oszczędnym stosunkiem do czynności wszelakich, 
w tym pracy, za naturalnym szesnastogodzinnym snem, za ży-
ciem na krawędzi dwóch arbitralnie różnych rzeczywistości. Za 
modelem życia z wyboru, za niewymuszoną akceptacją. W koń-
cu za tym, że się w ludzkim świecie uczestniczy na tyle, na ile 
ma się na to ochotę. W zanadrzu mając zawszę furtkę otwartą 
do tego drugiego...

Kot na zdjęciu jest taki, jak widać. Podany nie wprost. Z non-
szalancką, właściwą sobie formą. Treść dobudować można sobie 
samemu. Do woli, co tam tylko wyobraźnia i myśl podpowie.
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Jerzy Busza — lustracja w listach
Sławomir Magala

Jerzy Busza, Szydłowiec 1982, zdjęcie: Zdzisław Słomski



Z Jerzym Buszą (1947-1997) zaprzyjaźniłem się dzięki śp. Urszuli Czartory-
skiej. Spotkałem ją w poznańskim Muzeum Narodowym na sesji poświęconej 
fotografii oraz polityce upowszechniaczy kultury wśród mas. W chwili, gdy ją 
poznawałem, chodziło mi głównie o to, jak się zachować w totalitarnym syste-
mie wobec sztuki, jako wybiegu na wolnym powietrzu w granicach porządku 
i prawa. Wszyscy znaliśmy już Gombrowicza oraz Munka, Borowskiego czy 
Grotowskiego, ale nikt jeszcze nie wiedział, że Stalin zaczytywał się w „Faraonie” 
Bolesława Prusa w rosyjskim przekładzie. Zafascynował mnie Malraux zapra-
szający uchodźców ze slumsów do ogrodów wyrafinowanych sztuk pięknych za 
pośrednictwem fotografowanych arcydzieł na łamach taniej prasy. Przyjąłem 
zaproszenie do Uniejowa, gdzie poznałem Jerzego Buszę. Od końca lat siedem-
dziesiątych XX wieku, aż do śmierci Buszy w Radomiu w roku 1997, wymienili-
śmy setki listów, czasem po dwa dziennie. Busza był wybitnym ale uparcie mar-
ginalizowanym krytykiem sztuki pozującym na dystyngowanego intelektualnie 
drobnomieszczanina. Jak sam pisał na łamach „Tygodnika Kulturalnego” z 14 
czerwca 1981 roku (nr 24/1253), polemizując z Jerzym Kmitą:

„Drobnomieszczaństwo znam nie z lektury prac magisterskich, które są obiek-
tywne, lecz z życia, czyli korzystam z zawodnej pamięci. Pamiętam więc, że 
moja drobnomieszczańska świadomość klasowa rozpoczęła się we wczesnych 
latach 50-ych, kiedy miałem kilka lat. W dniu, w którym dziadek nie wyjaśnia-
jąc powodów zakazał mi jeden z dwóch pokojów własnego mieszkania nazywać 
»salonem«, który został przemianowany na duży »pokój«. Nazwa byla dziwna, 
bo nie było »małego pokoju«. I wtedy właśnie moi dziadkowie jak gdyby trochę 
przestali być drobnomieszczanami.”

Zauważmy, że Busza opisywał dom w Kole, a w czasie kiedy pisał do „Tygodnika 
Kulturalnego” mieszkał już w Warszawie, przy ulicy Chmielnej, wraz z żoną, 
Teresą Gordon-Buszą, psycholożką. Prowadził życie aktywne, co widać po jego 
reakcjach na moje listy z różnych miast w Niemczech, po których w marcu 
i kwietniu 1981 roku podróżowałem jako stypendysta habilitacyjny (dziś mówi 
się post-doc) fundacji Aleksandra von Humboldta, co wyjaśnia fragmenty listu 
rozpoczynajęce się od reakcji na mój list z danej miejscowości:

„Joasiu - Sławeczku,

Odpowiedzi na listy:

List z 27 marca, Hotel Bremen.

Nic ciekawego się nie działo. Było to bowiem zaraz po wypadkach w Bydgosz-
czy i po prostu wszystko nie miało wymiaru. Strajki były zapowiedziane, odbyły 
się ostrzegawcze etc. W tym czasie byłem w Legnicy, Wrocławiu, Gliwicach, Ka-
towicach i Kielcach. Kraj wyglądał wówczas b. poważnie. Nieprawdopodobnie 

— wręcz. Choinka zawieszona ulotkami etc. 

Kartka z Hamburga, 30 marca.

Pisałeś coś o kulturze dyskotekowej. Widziałem film, krótki, o polskich dys-
kotekach. Wspaniała zabawa, pijaństwo, ale nagle o 12-ej zaczął się 1 sierpnia. 
Konferansjer (w dupę pijany) zaczyna obchód rocznicy Powstania W-wskiego. 
Wrażenie nieprawdopodobne — żuleria, kurwy i sacrum narodowe. Nie pamię-
tam, kto zrobił ten film. Myślałem, że szkoda, że nie widzisz tego pułkownika. 

List z 4 kwietnia, Freiburg.

Przypadkowo spotkałem prof. Legowicza. Trzymałem w ręku tę kartkę. Jan 
wzruszył się Freiburgiem sprzed lat. Nie miastem, ale ludźmi, których tam kie-
dyś spotykał. Padały nazwiska, niektóre potrafiłem skojarzyć. Piszesz bardzo 
celną refleksję polityczną. Przyszłość pokazała, że się nie myliłeś (kojarzyłeś 
Grabskiego, Olszowskiego, etc.)

Kartka z 7 kwietnia, Fűssen.

Füssen? To musi być chyba jakieś malownicze zadupie, bo tej nazwy nie znam. 
Widziałeś »Marmura«. W naszej tv — była z tym kołomyjka. Film był zapo-
wiedziany. Nie wyświetlano go bez tłumaczenia. Narodowe rozgoryczenie, etc... 
Potem jednak po protestach film puszczono. I co? Oczywiście nic.

Kartka z 9 kwietnia, Monachium.

Disneyland, muzea. Dupa Maryna. Żyłem wtedy czymś innym. Wchodziliśmy 
w wiraż. Po-bydgoskie rozstrzygnięcia musiały wszystkim odbierać dech w płu-
cach. Rozmowy Wałęsa-Rakowski. Wtajemne(sic!-S.M.), względne kompromi-
sy. Po obydwu stronach radykałowie srali z niezadowolenia. 

Kartka z 17 kwietnia. Frankfurt.

Cieszysz się z poczty, ale dziwisz się moim nastrojom katastrofalnym. Wtedy 
odkrywasz mechanizm podziału czlenów partii na »twardogłowych« i »libera-
łów«. Nic takiego nie ma. To pic propagandowy, ci faceci są w końcu politykami 
a nie harcerzami, którzy trzymają się przysięgi. Istnieją więc jakby dwie skrajne 
pozycje — i oni sobie skaczą po tych pozycjach, w zależności od konkretnej 
potrzeby, a te ostatnie dyktuje kreml i satelity oraz solidarność z drugiej strony. 
Amen.

Co sądzę o forum toruńskim? Teraz już nic. Wtedy to było rzeczywiście coś. 
W każdym razie ten gong obudził wyjątkowo Szare szeregi. Od tego momentu 
partia prowadzi kontredans: krok do przodu i dwa kroki do tyłu. Dwa kroki do 
tyłu, krok do przodu. Przynajmniej się obiektywnie nie cofa. To skutek Torunia. 
/Chyba?/

(…)

List z 23 kwietnia. Frankfurt. 

Odkładam pisanie powieści. To jest moment, w którym dochodzę do przekona-
nia, że sama rzeczywistość aktualna jest stokroć ważniejsza od jej upostaciowań 
artystycznych. Ideologie sztuki zaczynają mnie śmieszyć. Zwłaszcza, że wyko-
nywanie sztuki zaczyna być »symbolicznym politykowaniem« lub nikogo nie 
interesuje. Po głowie chodzą mi eseje. Odczuwam konieczność tej pracy tylko. 
Najważniejsze — to roboty poza książkami. Niestety.

Byłeś akurat przy saskich czasach. Joasia via telefon powiedziała ci, że Lamento-
wicz robi za gwiazdę w tv. Nawiasem mówiąc tv najlepsze czasy ma już za sobą. 
Wraca w jare łożysko.

»Professional photograpy« nie oddałem w redakcji. Trzymam u siebie. Choro-
bliwie nie potrafię oddawać, wyzbywać się, publikacji. Niestety.

(…)

Kartka z 25 maja, Frankfurt.

Metafora Olszowski a la margrabia Wielopolski — cudowna.

Tylko nie zapominaj. Hasła i deklaracje faktycznie się nie zmieniają, bo nie 
zmieniają się usytuowanie geograficzne i okoliczności. Acz wyrażają je coraz to 
inni ludzie. Wierz mi!

(…)

Kartka z 1 czerwca.

Jak wrócisz to pogadamy sobie o Grunwaldzie.”

Przez cały ten czas, na tle coraz głośniejszych komentarzy politycznych, Jerzy 
Busza przekonywał mnie do trzech twórców polskiej fotografii awangardowej. 
Do Jerzego Lewczyńskiego, Stefana Wojneckiego oraz Zbigniewa Dłubaka (po-
tem do partii propagandzistów Dłubaka zapisał się w moim otoczeniu zawo-
dowych fotografików Jerzy Olek). Do Dłubaka nie dałem się przekonać, ale do 
Lewczyńskiego oraz Wojneckiego — tak. Być może dlatego, że Lewczyńskie-
go spotykałem, a jego twórczość wydawała się „otwarta”, Wojneckiego znałem 
z Poznania i ceniłem,  natomiast Dłubaka — nie. Stąd moja niezgoda na opinię 
wyrażoną przez Krzysztofa Jureckiego w „Obliczach fotografii”, że mianowicie 
Busza nie dostrzegł wizji „archeologii fotografii” głoszonej przez Lewczyńskie-
go, a obecnie na naszych oczach podchwyconej przez Karolinę Lewandowską. 

Jurecki pisze: „Nieaktualne jest już dla mnie pytanie Jerzego Buszy zawarte 
w artykule »Udręka maksymalisty — negatywy Jerzego Lewczyńskiego«, który 
w związku z nowymi realizacjami i wystawami artysty pytał: »Tylko co dalej? 
Co dalej po kolejnych wystawach?« Moim zdaniem Busza nie dostrzegał możli-
wości połączenia wszystkich pomysłów i analiz Lewczyńskiego w jeden system 

— spójny ideowo zbiór artystyczny — co na pewno nastąpiło już w latach 70. 
i 80., kiedy powstał program archeologii fotografii.” (Krzysztof Jurecki, „Oblicza 
fotografii”, Wydawnictwo Kropka, Września, 2009, s. 177)

Busza nie nazwał tej wizji wizją archeologii fotografii, o tyle Jurecki ma rację. 
Ale moim zdaniem Busza trafnie przeczuł, że Lewczyński (dziś wiemy, że jego 
przyjaźń z Beksińskim też wpisuje się w strategie podważania ideologicznej 
dominacji warszawskich salonowo-liberalnych lobbies oraz komunistycznych 
zamordystów) jest przedstawicielem awangardy, która chce wprowadzić sztukę 
fotografii na dzikie pola społecznej pamięci, na publiczne procesy politycznie 
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nabrzmiałej historii oraz ideologicznie otwartej negocjacji. Widać to wyraźnie 
w liście, jaki od Jerzego Buszy dostałem 27 lutego 1981 roku:

„Sławek,

»Ciepło twoich rąk« — śpiewa piosenkarka, a ja wkładam kalkę między dwa 
papiery, byście mieli bieżącą moją pocztę.

(…)

Byłem dziś w Galerii Krytyków. Od Macieja G. dowiedziałem się, że mam nie 
najlepszą opinię w „Kulturze”. Mój ostatni tekst idzie, ale pokreślony, z wyrzu-
ceniem jednej strony. To fatalnie, gdyż piszę o fotografii socjologicznej, o którą 
biłem się w połowie lat 70-ych, kiedy to słowo nie padało i przez to — nic mo-
jego nie ukazywało się przez prawie dwa lata! Odczułem to bardzo boleśnie, bo 
ciągle widzę, jak krzyżują się dzisiaj opinie, nie tylko mnie dotyczące, ale za to 
klecone bardzo niesprawiedliwie. Najgorsze, że nie mam się gdzie odszczeknąć. 
Mógłbym, ale byłaby to niedźwiedzia robota zrobiona Maciejowi G. — który 
nic nie zawinił, tylko przez lata podawania ognia potrafił się dostosować. 

Był Cesarski. Pice mice. Bez znaczenia. W dyskusji zignorował mój głos, ale 
wrócił doń później, w kuluarach — prywatnie. To też ofiara naszych »opłaka-
nych czasów«. 

W sumie bardzo smutny wieczór spędzony pośród ludzi, którzy stosują zasadę 
»w domu powieszonego nie mówi się o stryczku« sprytnie (bo zawodowo) omi-
jają temat »o co toczy się gra w sztuce«. Generalnie jestem z siebie zadowolony, 
ale wyszedłem na idiotę.  Sam wiesz, jak to jest, można mówić i pisać, byle nie 
naruszać ich hierarchii wartoćci, ich ideologii sztuki, ich preferencji nie ideolo-
gicznych — ale personalnych. 

Wieczór był poświęcony żałosnemu epigonowi, który otrzymał doroczną na-
grodę krytyki. Nagroda bez znaczenia, artysta bez znaczenia. W sumie — litość 
bierze, kiedy się tego słucha, co oni wyprawiają broniąc swoich dobrze widzia-
nych gustów. 

Podpuszczony przez Leśniakowską — o ironiczna synchronio, o przewrotna 
diachronio zwłaszcza — ... 

»A jeślim gwary ojczystej choć jeden przysporzył klawisz...« 

Verte

Tak pisal Wańkowicz!!! Który nie był artystą pamietającym o współczesnej rze-
czywistości sztuki, która jest przyszłą art historią.

Drobiazg w końcu.

W końcu postanowiłem odłożyć wszystko i napisać jakiś swój »traktat o sztuce«, 
bo nagle zobaczyłem jak bardzo różni mnie moja intuicja od tych gruntownie 
wykształconych ludzi, którzy nie rozumieją jak skraplają się ideologie codzien-
ności w idee sztuki. Tutaj i teraz.

Zdaje się, że jeszcze jedno pismo mam z głowy. Kiedy o tym myślę, nie umiem 
myśli zebrać i napisać cokolwiek do książki o kulturze.

Wybieram sie do P-ania. Ale bez ochoty, sam rozumiesz. Po co. W jutrzejszej 
poczcie wyślę Ci list, jaki wysłałem W. Prażuchowi. Co to za dziwna zima. Co-
raz bardziej oddalam sie od tych gównianych spraw, tylko nie bardzo wiem do-
kąd... To chyba przemęczenie wynikające z jednostajności, z której się pewnie 
już nigdy nie będę potrafił wyrwać. 

Pani skończyła śpiewać o cieple twoich rąk i głupstwa zaczął gadać spiker i kie-
dy się wsłuchałem w jego słowa, to słowa tej piosenki wydały się być krynicą 
mądrości. Amen.

Sławeczku pozdrawiam Cię gorąco,

Jurek

PS. Jutro zebranie Stow. Krytyków Sztuki.”

Mimo rozterek oraz poczucia, że go środowisko kierowało na boczne tory jako 
podejrzanego o niezależność umysłową (mnie spotykało to samo w środowisku 
akademickim, gdzie praca na uczelni wyższej nie wchodziła w grę w związku ze 
sprzeciwem PZPR oraz SB), Busza szedł naprzód ze swoim pomysłem niezależ-
nego i samorządnego pisma poświęconego estetyce fotografii a zatytułowanego 

„Obscura” (od Camera Obscura). Kolegium redakcyjne „Obscury” składało się 

z Jerzego Buszy (redaktor naczelny), Marcelego Bacciarellego, Lecha Lechowi-
cza, mnie, Grzegorza Musiała oraz Adama Soboty (dodatkowo jeszcze Zbignie-
wa Dubiela jako oprawcy graficznego). Busza podawał w ulotce reklamowej, że 
w skład redakcji wchodzą dwaj krytycy sztuki, jeden filozof (czyli ja) oraz trzech 
historyków sztuki. Szóstego listopada 1982 roku zawiadomił mnie w  pierw-
szych słowach swojego listu, że skonczył 35 lat („bez komentarza. Uff.”). Jego 
skargi na idiotyczne lobbies w polskim życiu kulturalnym, lobbies, które obsia-
dają centralne media oraz urzędy państwowe jak sępy, powtarzają się w polskim 
życiu publicznym co jakiś czas. W chwili gdy piszę te słowa, dała im wyraz, czyli 
poskarżyła się publicznie, znana krytyczka sztuki, Monika Małkowska, która 
ujawniła patologię, jedną z wielu, w III RP. Na łamach tygodnika „Do rzeczy” nr 
12/163 z 21-28 marca 2016 roku napisała ona:

„Od kilku lat beneficjantami wszystkich grantów i dotacji są ci sami ludzie. Oka-
zało się, że istnieje wpływowa grupa, która opływa w łaski decydentów, jest za-
silana przez instytucje budżetowe, reprezentuje nasz kraj za granicą na oficjal-
nych wydarzeniach. No i lansują ją wszystkie mainstreamowe media. (...)

Nasza mafia nie jest wykatapultowana z rzeczywistości, ma powiązania z po-
dobnymi układami w krajach zachodnich. Jednak tam oferta kulturalna jest 
znacznie bogatsza, o wiele bardziej zróżnicowana. Istnieje rynek sztuki – u nas 
są zakupy do budżetowych galerii i muzeów. Na Zachodzie, jeśli artysta nie 
współgra z mainstreamem, ma alternatywę. Tam jest wiele niezależnych miejsc 
o bardzo zróżnicowanym profilu. No i jest krytyka artystyczna, u nas niemal 
totalnie wybita i zamieniona w marketingowe bicie piany. Garstkę ludzi zanu-
rzonych w sztukę, lecz niezależnych, usuwa się z mediów. (...)

Sztab liczy ok. 10 osób. Z artystami, dziennikarzami, kuratorami — ok. 50. 
Reszta to pomniejsi funkcjonariusze i aspiranci do wejścia w układ.”

Jeszcze nigdy w historii tak niewielu szkodziło tak wielu, chciałoby się powie-
dzieć, parafrazując wypowiedź o Bitwie o Anglię, ale niestety, dzisiaj, w roku 
2016, szkody spowodowane degrengoladą społeczeństwa obywatelskiego pod 
rządami komunistów trzeba otwarcie usuwać, czyli lustracji nie można od-
kładać w nieskonczoność. Mieliśmy z Buszą świadomość tej konieczności, ale 
z różnych powodów żaden z nas się za to nie zabrał.

Małkowska nie była pierwsza, jeszcze przed nią Anna Markowska napisa-
ła książkę „Dwa przełomy”, w której porównała przełom posolidarnościowy 
z przełomem popaździernikowym czyli 1981-1989 z 1956. Pokazuje jak skwa-
pliwie po październiku piewcy komunistycznego reżimu nagle się przekabacili 
w swobodnych piewców abstrakcji (bo abstrakcji przypadkiem w trakcie Zim-
nej Wojny uczepiła się CIA oraz jej Kongres Swobód Intelektualnych), ani na 
chwilę nie rezygnując z lojalności wobec ówczesnych Kiszczaków oraz sekre-
tarzy komitetów wojewodzkich albo centralnego. Ot, taki Kobzdej na przykład. 
Podawał cegły na obrazach a potem się nagle nawrócił na Picassa, Stażewskiego 
i Duchampa. Mieli przy tym ideologiczne wsparcie skorumpowanych służalców 
zatrudnionych jako krytycy — ot, taki na przykład podejrzany Osęka Andrzej, 
który zawsze miał takie gusta, jakie akurat mogły liczyć na zrozumienie spon-
sorów politycznych. Podobne procesy zaszły po przełomie solidarnościowym 

— koalicja okrągłego stołu zapoczątkowała reaktywację skorumpowanych ukła-
dów mafijnych, o których pisała Markowska oraz mówiła Małkowska. Na tym 
tle — takich lokajów władzy jak mafie „the best and the brightest” — Jerzy Bu-
sza jawi mi się jako niemal święty, w dodatku metawyznaniowy. Oto fragment 
jego eseju „Polski katolik”, który mi przysłał w 1982 roku:

„Kiedy byłem mały a czasy były stalinowskie uczono mnie takiego wierszyka:

»Kto ty jesteś?

Polak mały

Godło twoje?

Orzeł biały.«

Kto ty jesteś? — pytały mnie tuląc piastunki. Odpowiadałem cierpliwie: Polak 
mały, a w domyśle Polak-Katolik. Bardzo możliwe, że moją replikę utrzymaną w 
duchu tamtych czasów kwitowano uwagą, iż duch w narodzie nie ginie.

Zostałem ochrzczony. A przecież równie dobrze wówczas, kiedy zostałem 
ochrzczony mogłem zostać obrzezany. Ale mogłem również zostać wykąpany 
w świętej rzece Ganges. Wtedy, kiedy nie miałem literalnie nic do powiedze-
nia mogłem przecież zostać zabrany na pielgrzymkę do Mekki, równie dobrze 



jak oddany w ręce Czarownika, który by wygonił ze mnie »złe duchy«. Ale ja 
urodziłem się w Polsce, w chwilę po II wojnie światowej i  właśnie zostałem 
ochrzczony, więc i do mnie pasuje jak ulał zawołanie: Polak-Katolik.” 

A do listu dołączył zupełnie coś innego. Czytałem ten list i zobaczyłem nagle, na 
oddzielnej kartce, takie wezwanie:

„Czy psychoanaliza jest jeszcze żywa? Przez Slawomira Magalę, nie psychoana-
lityka w pigułce. Półtorej strony. Maksymalnie ścisły tekst. 1 tydzień — termin!”

Wtedy tego tekstu nie napisałem. Wykręciłem się przekładem jednego rozdzia-
łu z książki Susan Sontag „O fotografii”. Ale kiedy pisałem „Zarządzanie zna-
czeniami w organizacjach” („The Management of Meaning in Organizations”, 
Palgrave, 2009), w rozdziale „Czas przeszły odnajdywania sensu” wymieniłem 
psychoanalizę po fenomenologii oraz teorii krytycznej jako jedną z trzech głów-
nych dostarczycielek inspiracji dla współczesnych nadawców sensu działaniom 
zbiorowym. Może przypomnienie tego rozdziału będzie najlepszym hołdem 
złożonym wezwaniu Jerzego Buszy dziś, prawie dwadzieścia lat po jego śmierci? 

Psychoanalizę zaliczyłem wtenczas do trzech głównych źródeł myślowych post-
modernistycznej krytyki naukowej racjonalności jako królewskiej drogi do 
odnajdywania (oraz współnadawania) sensu działaniom poznawczym. Mówi-
łem, że psychoanaliza ma za sobą długi marsz przez instytucje, ale w kierunku 
odwrotnym niż marsz wykonany przez kolejne pokolenia kontynuatorów teo-
rii krytycznej.  Frankfurtczycy startowali z pozycji marginesowych w naukach 
społecznych, ale stopniowo docierali do rdzenia akademickiego establiszmentu 
w Niemczech, wpływając nie tylko na zawodowych badaczy, ale i na pośredni-
ków komunikacji medialnej. Psychoanaliza zaczęła się jako całkiem szacowna 
szkoła myślenia w psychiatrii o silnych medycznych (neurologia) oraz terapeu-
tycznych (kliniki psychiatryczne) powiązaniach, ale przez stulecie od pierw-
szych prób Freuda przeszła ku statusowi zbioru technik psychoterapeutycznych, 
które z punktu widzenia medycznych oraz akademickich establiszmentów w 
medycynie, psychologii oraz mainstreamowej psychiatrii traktowane są nieuf-
nie. Psychoanaliza została upowszechniona w sztuce i literaturze ale zmarginali-
zowana w nauce (mimo wpływu amerykańskiego odłamu — Horney, Sullivan), 
głównie pod pretekstem niespolegliwej weryfikacji emprycznej. Amerykańska 
afera Reicha, który chciał ładować baterie energią erotyczną uwalnianą w trak-
cie orgazmu raczej reputacji psychoanalizy (a przy okazji także teorii krytycz-
nej) nie pomogła. We współczesnej humanistyce trudno psychoanalitycznej 
inspiracji nie dostrzec, nawet jeśli się potraktuje surrealizm jako dziwactwo — 
wystarczy przytoczyć nazwiska wybitnych humanistycznych interpretatorów 
kultury współczesnej, by zrozumieć głębię wpływu, inspiracji Freudowskiej 
i Jungowskiej (o Melanii Klein nie wspominając). 

Chodzi o takich myślicieli jak Lacan, Ricoeur, Kristeva, Irigaray czy Žižek. Wy-
starczy też spojrzeć na współczesną antropologię kulturalną (Margaret Mead 

albo Bronisław Malinowski to tylko czubek góry lodowej), by zrozumiecć, że 
negatywna ocena filozofów nauki (Popper), filozofów (Wittgenstein), psycho-
logów (Eysenck) czy socjologów (Gellner) co prawda słusznie wskazuje na to, 
że ewolucja doktryny freudowskiej prowadziła ku sekciarskiej, niemal religijnej 
transmisji metod terapeutycznych (na Manhattanie godzina wizyty u „shrinka” 
kosztowała 10 dolarów w latach dwudziestych 20 wieku ale w latach osiemdzie-
siątych cena podskoczyła do 250, a skuteczność dwukrotnie zmalała), ale To-
masz Mann, Bruno Schulz, James Joyce czy Witold Gombrowicz byli Freudem 
podszyci. 

Najciekawszej interpretacji roli freudyzmu w kulturze współczesnej dokonał 
były mąż Susan Sontag, socjolog Philip Rieff, którego interesował problem 
odmładzania, odświeżania kultury, z której rdzenne (święte) wartości zostały 
usunięte, wywiezione, której autorytety podważono, i której ideały przestały 
zachwycać. Rieff sądził, że Freuda zaakceptowano jako twórczego artystę my-
śli (wykorzystanie kompleksu Edypa albo sylwetki Mojżesza lub Leonarda da 
Vinci), a nie jako trzeźwego badacza. Swój rozdział o psychoanalizie zamykam 
cytatem z Lawinii Gomez, opisującej wojny między frakcjami zwolenników 
oraz zwolennikami i przeciwnikami Freuda. Gdybym napisał tekst do „Obscu-
ry” w roku 1982, jeszcze bym jej zacytować nie mógł, bo jej praca „The Freud 
Wars” ukazała się dopiero w roku 2005, ale zapewne też zakończyłbym podob-
nym podsumowaniem:

„Zamiast ugruntować teorię empirycznie w ciele, albo zakotwiczyć hermeneu-
tykę w umyśle, psychoanaliza wraca do psychofizycznych podstaw osobowości, 
jako źródła, z którego wywodzi się wszelkie myślenie. Na tle tej rodzącej się 
podstawy filozoficznej psychoanalizie nie grozi posądzenie o to, że jest podej-
rzaną dyscypliną nauki albo nadmiernie rozdętą hermeneutyką. Jawi się raczej 
jako odmiana metodologii badawczej, potencjalnie kwestionująca przepaść 
między badaniami empirycznymi a heremeneutycznymi, wskazująca na funda-
mentalną jedność naukowego badania materialnego ciała oraz interpretacyjnej 
sfery umysłowej.” (Gomez, Lawinia, 2005, „The Freud Wars: an Introduction to 
the Philosophy of Psychoanalysis”, Londyn, Routledge, s. 58) 

Być może taki tekst, półtorej strony o psychoanalizie, powinienem położyć na 
grobie Jerzego Buszy w Radomiu w najbliższe Zaduszki. Lustracja polityczna 
(mafie w życiu artystycznym), lustracja humanistyczna (patologia braku dialo-
gu między dyscyplinami wiedzy oraz działami kultury) a takze auto-lustracja 
psychoanalityczna (osobista tożsamość na tle kulturowego repertuaru tożsamo-
ści) — tak mógłby brzmieć testament Jerzego Buszy wyłaniający się z jego listów. 
Czy byłby zadowolony wiedząc, że pośmiertnie postanowiłem mu wysłać kartę 
obywatelskiego powołania, aby stanął w szeregu zwolenników postkomuni-
stycznych lustracji? Na pewno nie obróciłby wszystkiego w żart. Zbyt boleśnie 
żartowała z jego marzeń otaczająca go rzeczywistość.

Poznań, Wielkanoc 2016

Prof. dr Slawomir J. Magala rocznik 1950. Studiował w Polsce, Niemczech 
i Stanach Zjednoczonych. W czasie studiów pisywał na łamach krakowskiego 

„Studenta”, był związany z Teatrem 8 Dnia. Jest autorem m. in. takich pozycji 
jak: „Walka klasowa w bezklasowej Polsce” („Class Struggle in Classless Poland”, 
Boston 1982, Gdansk 2012); „Kompetencje międzykulturowe” („Cross Cultural 
Competence”, 2005, polski przekład 2011); „The Management of Meaning in 
Organizations” (2009).

Tłumaczył na polski Susan Sontag, a także Johna Bartha, Samuela Becketta, 
Normana Mailera, Alfreda Whiteheada i George’a Ritzera oraz Józefa Bocheń-
skiego przekładając na język polski  jego „Logikę religii”. 

W latach 1985-2015 był profesorem Rotterdam School of Management Uni-
wersytetu Erazma w Rotterdamie. Mąż Joanny Ramlau, z która ma dwoje dzieci, 
Jacka oraz Magdalenę.

W „Miedzy giełdą a śmietnikiem: eseje simmlowskie”(1999) napisał: „piramidy 
hierarchii umierają stojąc”. 

Mimo rozterek oraz poczucia, że go 
środowisko kierowało na boczne tory, 

jako podejrzanego o niezależność 
umysłową (...), szedł naprzód ze 
swoim pomysłem niezależnego 

i samorządnego pisma poświęconego 
estetyce fotografii
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zdjęcie i tekst Karolina Palmieri

— Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? 

— Lekarzem od czasu — odpowiedział stanowczo pięcioletni 
chłopiec wypuszczając wysoko w powietrze papierowy samolot.

Od tamtej rozmowy z ojcem minęło wiele lat, gdyby mógł cof-
nąć czas... Z zadumy wyrwał go głośny chichot. Nie podnosząc 
głowy spojrzał przez okno wprost w przymrużone oczy obiekty-
wów. Usłyszał trzask migawek aparatów. 

Niestrudzone turystki próbują zatrzymać ulotną chwilę — po-
myślał. Kilkakrotnie przekręcił złotą śrubkę. Leniwe tykanie 
i mozolny ruch wskazówek utwierdziły go w przekonaniu, że 
oto kolejny pacjent został przywrócony do życia, by odmierzać 
sekundy, minuty, godziny." 



Nie wiadomo jak wyglądałby świat bez sztuki, w tym samym 
stopniu nie wiadomo, jak wyglądałaby sztuka, gdyby nie 

było fotografii. Na przestrzeni ostatnich stukilkudziesięciu lat 
(od 1839 roku, czyli od momentu wynalezienia fotografii) sto-
sunek artystów do fotografii kształtował się najróżnorodniej, od 
krańcowej negacji po całkowitą aprobatę.

Sam wynalazek fotografii artyści przyjmowali na ogół życzli-
wie, choć ze świadomością oczywistej wyższości dzieł wyko-
nywanych manualnie. „Przy wielkim lustrze Mallarmé wsparty 
o ścianę — pisał Paul Valéry w eseju „Koń, taniec i fotografia” (w 
tomie P. Valéry, „Rzeczy przemilczane” z pism o sztuce — PIW, 
W-wa, 1974 r.) — naprzeciw Renoir siedzi na kanapie. W lustrze 
widać widmo Degasa i aparatu; pani i panny Mallarmé można 
się tylko domyślać. Dziewięć palących się lamp naftowych i kwa-
drans całkowitej nieruchomości umożliwiły powstanie tego ma-
łego arcydzieła. Jest to najpiękniejszy portret Mallarmégo, jaki 
kiedykolwiek widziałem, prócz cudownej litografii Whistlera; 
jej wykonanie - było dla modela innym rodzajem tortury, którą 
zniósł z czarującą pogodą: przez wiele posiedzeń pozował przy-
klejony niemal do pieca, cierpiąc nieznośny żar bez słowa skargi. 
Rezultat był wart tej męki. Niepodobna wyobrazić sobie czegoś 
delikatniejszego i d u c h o w o  bardziej podobnego jak ten por-
tret.” 
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Artyści Sztuki Fotografii
Jerzy Busza

Ileż w tych kilku zdaniach przenikliwości, jednocześnie uka-
zany został podstawowy dylemat stosunku do fotografii — nie 
wiadomo bowiem czy opisany portret jest czy nie jest „małym 
arcydziełem”. 

Klisze majora Muybridge’a ukazały błędy wszystkich rzeźbiarzy 
i  malarzy przedstawiających rozmaite ruchy konia. Fotogra-
ficzna kamera okazała się być o wiele sprawniejsza niż ludzkie 
oko. Cóż z tego, posługiwanie się kamerą na wiele dziesięcioleci 
wśród malarzy uchodzi za czyn naganny. Malowanie z fotografii 
dyskredytuje malarza. Jeszcze w 1893 roku Joseph Pennel pisał: 

„Nie sądzę, aby fotografia miała jakikolwiek wpływ na sztukę 
nowoczesną w ogóle, to jest na sztukę takich ludzi jak Whistler, 
Degas, Chavannes. Używanie fotografii przez artystów, jednak-
że jest zupełnie inną sprawą i nie proponuję bynajmniej, aby 
skompromitować tego typu „sztuczki” zawodowe. Nie mam 
jednak wątpliwości, że powstrzymanie się od nich uzyska ciche 
błogosławieństwo wielu artystów, wśród których znajduję się 
i ja.” Joseph Pennel nie był wyjątkiem, nie on jeden mylił się nie 
doceniając znaczenia „fotograficznego widzenia rzeczywistości”.

Van Deren Coke w książce „The Painter and the Photograph, 
from Delacroix to Warhol” (Albuquerque, 1972) na z górą trzy-
stu stronach dowodzi jak wielkie znaczenie w sztuce ma widze-
nie świata zgodne z kanonem optyki kamery fotograficznej. 

zdjęcia: Katarzyna Pawlikowska



„Oprócz wpływu na formę rzeczywistości malowanej przez wielu 
artystów — pisze — fotografia miała o wiele bardziej dalekosięż-
ne w konsekwencjach skutki. Przede wszystkim kierunek sztuki 
nowoczesnej został poważnie zmodyfikowany przez sposób wi-
dzenia kamery i wielu artystów poczuło się zmuszonych wypo-
wiadać się raczej w abstrakcji niż pozostawać przy tradycyjnych, 
iluzjonistyczno-przedstawiających nurtach sztuki.”

Jest to jedynie jeden z argumentów, bowiem uzależnianie roz-
woju malarstwa abstrakcyjnego wyłącznie od faktu istnienia 
fotografii jest rzeczą niemożliwą. Na początku naszego stulecia 
francuski krytyk Félix Féneon pisał, iż „dzisiejszy malarz został 
wyzwolony przez fotografię ruchomą i nieruchomą od nudnej, 
użytkowej misji, która spadła na jego kolegów z lat ubiegłych, 
misji odsłaniania wielu szczegółów świata zewnętrznego”. To, co 
dzisiaj wydaje się być oczywistością rozumieli najwięksi.

„Kiedy widzisz, co wypowiadasz poprzez fotografię — mówił 
Pablo Picasso do swego przyjaciela, fotografa nocnego Paryża, 
Brassai — realizujesz wszystkie te rzeczy, które nie mogą dłu-
żej pozostawać obiektami malarstwa. Dlaczego artyści mieliby 
upierać się przy podejmowaniu spraw, które mogą być tak wy-
rażone przez obiektyw kamery? Byłby to absurd, nieprawdaż? 
Fotografia dotarła do punktu, gdzie możliwe jest uwolnienie 
malarstwa od całej literatury, anegdoty a nawet przedmiotu. W 
każdym razie pewien aspekt przedmiotu sztuki należy obecnie o 
obszaru fotografii. Czyż malarze nie powinni zatem korzystać ze 
swojej nowo zdobytej wolności... robiąc coś innego?

Georges Braque przyjmował podobny punkt widzenia. „Malar-
stwo staje się coraz bliższe i bliższe poezji, obecnie kiedy fotogra-
fia uwolniła je od potrzeby opowiadania historyjek.” Adresatem 
tych słów był Apollinaire. Frank Kupka, jeden z pionierów ma-
larstwa niefiguratywnego widział w fotografii „...wierną, reali-
styczną reprezentację natury, która uwalnia malarstwo od ten-
dencji imitacyjnych i pozwala mu iść własną drogą, która coraz 
bardziej oddala się od realizmu.” 

W ślad za odkryciem, że fotografia odbiera wiele tradycyjnych 
funkcji malarstwu stwierdzono, iż kamera. dociera do właści-
wej sobie „nowej”, fotograficznej rzeczywistości, ukazując tym 
samym nieznany do tej pory obszar doświadczeń wizualnych. 
Między tym co artysta widzi, a tym co maluje w pracowni znaj-
duje się fotograficzny dokument, „obiektywny rejestrator”, który 
pozwala twórcy korygować kłamstwa zwodniczej pamięci, czy 
błędy tkwiące w samej percepcji rzeczywistości. „Chłodne oko 

kamery” nie potrafi się egzaltować światem znajdującym się 
w zasięgu kadru, nie wprowadza żadnej hierarchii, nie przepro-
wadza intencjonalnych wyborów — jeżeli więc jest czymkolwiek 
ograniczone, to jedynie możliwościami techniczno-technolo-
gicznymi, Wierne kopiowanie fotografii przez malarzy, przeczy 
ich poczuciu „artystyczności”, niemniej, świadomie lub nie, fo-
tografia uczy patrzenia. Lawrence Alloway, jak podaje we wspo-
mnianej książce Van Deren Coke, napisał: „Sztuka wywodząca 
się z fotografii, niezależnie od tego jak dalece realistycznie kopiu-
je fotografię ani jak wiernie ją odtwarza — jest sztuką jednoźró-
dłową. Jest transpozycją znaków przestrzennych na płaszczyznę.”

Z jednej strony rozwój sztuki a z drugiej techniki fotograficznej 
spowodował kolejne zmiany perspektywy z jakich oceniano 
wartość fotografii w sztuce. Fotografia otworzyła przed sztuką 
możliwość włączenia przez artystów elementów, znajdujących 
się poza obszarem spostrzeganym ludzkim okiem oraz poza 
własnym, osobistym doświadczeniem. Najbardziej charaktery-
styczne są prace twórców międzywojennej awangardy, Man Ray, 
László Moholy-Nagy — to artyści najbardziej znani. „Istotną 
zasługa Man Raya — pisze Urszula Czartoryska — była rzecz 
bezcenna: rozumiał i pozwolił rozumieć, że fotografia jest swo-
istego rodzaju świadkiem wszelkiej działalności całej postawy 
twórczej, że fotografuje się nie dla »pięknych zdjęć« (...) lecz dla 
wykonania szczególnego »świadectwa«, choćby dotyczyło ono 
ulotnej gry cieni, ukazanych nie jako plamy czarne na bieli, albo 
też przemijających zabaw i, jak byśmy dziś powiedzieli, happe-
ningów.” Stąd jego prace fotograficzne, którymi olśniewał surre-
alistów, cel w ujawnianiu „dwuznaczności” przedmiotów, są re-
jestracją znaków natury, cieni, zapisów pisma światła (fotografie 
rejestrujące ruch ręki trzymającej zapaloną latarkę) etc. Z kolei 
László Moholy-Nagy widział w wynalazku fotografii narzędzie 
pozwalające rozbić kanony sztuki imitacyjno-przedstawiającej. 
Był zafascynowany stroną techniczną i technologiczną fotografii. 
Wszystkie jego eksperymenty, przy całej rozciągłości problema-
tyki zmierzały ku wykryciu cech swoistych fotografii. W 1936 
roku pisał: „Dzięki fotografii posiedliśmy niezwykły instrument 
reprodukowania rzeczywistości. Ale fotografia jest czymś dale-
ko więcej, wnosi ona coś istotnie nowego do sposobu widzenia 
świata. Te specyficzne elementy fotografii muszą zostać wyod-
rębnione. (Nowe narzędzia widzenia); Rzeczywistym kluczem 
do fotografii jest fotogram lub bezkamerowy zapis form wywo-
łanych przez światło. Pozwala nam to poznać prawa optyczne 
i badać je. (Unikalna jakość fotografii)”.

Wymowa prac tych dwóch artystów polega na ukazaniu możli-
wości przekroczenia pewnej bariery. Oto fotografia przestała być 
szkicem, notatką, zapisem nastroju, gry światła etc. Jej chemicz-
na natura ukazała świat w nowej perspektywie, całą jego dziw-
ność i zaskakującą niezwykłość. Mówiąc po prostu i z pewnym 
uproszczeniem — nie ograniczała się do kopii „biernego zapisu 
bytu”, lecz sama w sobie była nowym, zorganizowanym bytem 
artystycznym. 

Jeżeli więc dzisiaj artyści coraz powszechniej sięgają po „foto-
graficzny cytat z rzeczywistości”, to nie wynika to oczywiście 
z mody, którą felietoniści okrzyknęli renesansem fotograficzne-
go przekazu. (Celowo pomijam wszelkie przypadki, gdy przekaz 
fotograficzny wykorzystywano nie tylko do działań w obrębie 
sztuki, ile do wersji użytkowych, np. w propagandzie.) 

Przy obecnej, różnorodności postaw i funkcjonujących ideologii 
nie jest mimo wszystko łatwo dochodzić przyczyn, co skłania 
artystów do posługiwania się fotografią. Fakt jej naturalnej od-
mienności od innych technik wyjaśnia niewiele, czy raczej ogra-
nicza problem do zagadnień czysto warsztatowych. 

Można by oczywiście szukać pewnych rozgraniczeń w geście 
posłużenia się w dziele fotograficznym portretem artysty, zdję-
ciem przez niego wykonanym, zdjęciem „obcym”, wycinkiem 
gazety, fotograficznej reklamy, opakowania etc. Urszula Czar-
toryska dochodząc przyczyn świadomych motywacji artystów 
wyrażających siebie poprzez fotografię określiła, „kryptonimem 
»nostalgii«”. „Mam na myśli artystów — pisała — którzy dla 
psychicznego procesu pamięciowego odtwarzania widzianych 
obrazów posługują się swoistym kolażem zdjęć (nie w  zna-
czeniu faktycznego, dadaistycznego klejenia). Zdjęcie jest dla 
nich ogniwem łańcucha mijających spostrzeżeń, ze swej natury 
nie innym niż spostrzeżenia ulotne, chłonięte jednym okiem. 
W  tym kontekście zdjęcie symbolizuje bezwiedność recepcji 
świata; podobnie jak w potocznym patrzeniu aktem wyboru jest 
np. spojrzenie w oczy rozmówcy, tak aktem wyboru jest dla fo-
tografującego decyzja o pozycji, a dla plastyka – układ kolażu.” 
Ta refleksja przywiodła ją do powtórzenia koncepcji surrealistów 
— koncepcji fotografii jako „wyzwolicielki pragnień”. W każdym 
razie mieści się w tym próba stworzenia poprzez sztukę fotogra-
fię „języka spójnego z niespójnych bodźców”, gdzie dzieło jest 
lustrzanym, symultanicznym wizerunkiem zgiełkliwego obrazu 
rzeczywistości, jej chaosu, natłoku wrażeń wizualnych etc. Do-
skonałym przykładem takiej pracy może być „Powrót ze ślubu” 
amerykańskiej artystki Barbary Crane. 

Jeden z pierwszych (Edgar Degas) posługujących się fotografią 
migawkową majora Muybridge, studiował ruchy szlachetnego 

zwierzęcia. Lubił zresztą i cenił fotografię w czasach, gdy  
artyści nią gardzili i nie śmieli się przyznawać, że z niej 
korzystają. Sam robił piękne fotografie; przechowuję 

zazdrośnie pewne p o w i ę k s z e n i e , które mi ofiarował.
(Paul Valéry, „Degas, taniec, rysunek”)



Biegunowo przeciwnym stosunkiem do fotografii jest rozumie-
nie fotograficznej odbitki „za przedmiot gotowy”, bez podda-
wania go zabiegom estetyzującym, dodatkowym upiększeniom, 
przetworzeniom etc. Zdjęcie przypadkowe, często dotyczące 
sytuacji anonimowej staje się wyrazem pewnej uniwersalności, 
gdzie cząstka zapisanej biografii może być z powodzeniem od-
niesiona do fragmentów biografii kogokolwiek. Nurt ten ilustru-
je za Urszulą Czartoryską praca Christiana Boltańskiego, który 
licząc na ludzką ciekawość dla anonimowych życiorysów wywo-
łuje nastrój dyskretnego podglądania, jednakże w oderwaniu od 
narcystycznej autoprezentacji. Przykładem tego typu prac może 
być także fragment albumu zdjęć rodzinnych Leszka Brogow-
skiego. 

Trzecim i chyba najbardziej w ostatnim czasie eksponowanym 
typem adaptacji fotografii na teren sztuki jest pojawienie się 
zdjęcia, czy całych serii zdjęć poza jakimikolwiek quasi-psy-
chologicznymi motywami artystów. Myślę tu o fotografii jako 
o  wizualnej rejestracji rzeczywistości, niezależnej od woli ar-
tysty. Bądź też rejestracji dokonywanej już nie dla archiwizacji 
przestrzeni lecz dla niej samej. Urszula Czartoryska wymie-
nia nazwiska Zbigniewa Dłubaka i Andrzeja Lachowicza oraz 
Holendra Jana Dibbetsa. O tym ostatnim pisała Margarethe 
Jochimsen: „Jan Dibbets — jeden z pionierów strukturalizacji 
czasowo-przestrzennej, (...) postanowił wykonać zapis ruchu 
promienia świetlnego, przechodzącego przez okno podczas 
najkrótszego dnia 1972 roku, fotografując światło z ustalonego 
punktu pokoju w regularnych 20-minutowych odstępach cza-
su, od wschodu do zachodu słońca. Seria ułożonych chronolo-
gicznie fotografii nie jest w stanie zbyt dobrze uwydatnić ruchy 
skondensowane w czasie, które oko mogło z trudem zaledwie 
zarejestrować w czasie rzeczywistym (minimum zmian w dłu-
gim okresie czasu)”. Eksperymenty tego rodzaju podejmowali 
także artyści posługujący się taśmą filmową czy video.

Na zakończenie wspomnę jeszcze o wzajemnych zapożycze-
niach typu instrumentalnego między fotografami a malarzami 
hiperrealizmu. Bez wdawania się w dokładną charakterystykę 
nurtu trzeba stwierdzić, że struktura graficzna prac możliwie 
doskonale upodabnia się do struktury graficznej fotografii. 
Dobrym przykładem może być tu sposób namalowania maski 
samochodu przez Alfreda Leslie w „Zamordowaniu Franka 
O’Hary” i maska samochodu z argentyńskiej ulicy sfotografo-
wanej przez Paula Larreta. Przykładem działań odwrotnych 
może być twórczość Andrzeja Strumiłły, dla którego zdjęcie 
jest niejako punktem wyjścia zagubionym prawie zupełnie 
w kolejnych przetworzeniach. W grafikach Strumiłły mamy do 
czynienia z przekazem fotograficznym rozumianym jako do-
kument, ale z przekazem w którym kolejne operacje graficzne 
gubią naturalny charakter fotograficznego tworzywa. Nieco 
inną, acz przyznajmy, najbardziej klasyczną perspektywę docie-
kania motywów, którymi artyści kierują się sięgając po zdjęcie 
precyzowała wystawa zorganizowana przez Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Nowym Jorku pod nazwą „Zwierciadła i okna”. 
Pod wystawą podpisał się John Szarkowski. W połowie sierpnia 
1978 roku znalazła się na łamach „Newsweek” recenzja tej wy-
stawy Douglasa Davisa, przedrukowana później przez polskie 

„Forum”. „Jest to odbicie różnicy — stwierdził w katalogu wy-
stawy J. Szarkowski — między celem autoekspresji a badaniem 
struktur rzeczywistości zewnętrznej, między wizją romantycz-
ną a wizją realistyczną”. Najcenniejsza właściwością fotografii 
przesądzającą o jej niewątpliwej atrakcyjności jest to, że zdjęcie 
zapewnia poczucie pełnej tożsamości z kadrowym wycinkiem 
rzeczywistości, a jednocześnie jest widokiem (w mniejszym lub 
w większym stopniu tożsamym), pośredniczącym pomiędzy 
człowiekiem a rzeczywistością, niezależnie od stopnia graficzne-
go przetworzenia.

W sztuce posługującej się fotografią Urszula Czartoryska odkry-
wa istnienie jakby „podwójnego szyfru”. Ten „szyfr — pisze nie-
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zależnie od stopnia przetworzenia graficznego — tkwi w kontek-
ście zdjęcia, w fakcie pośrednictwa, przełamania, nawarstwienia 
świadomości, w zjawisku wspomnienia i bezpowrotności zapisu, 
który przeminął. Sądzę, że do wielu artystów interesujących się 
fotografią jako punktem wyjścia dzieła, można by zastosować 
słowa Dore Ashton: „Artysta pisze komentarz do komentarza, 
komentarze coraz dalej komentują komentarze, wciąż dalsze, 
bez końca. Oto, być może, co znaczy kultura.” 

Zdjęcie, cytat fotograficzny z rzeczywistości jest więc wizualnym 
rezonansem świata, artystyczną repliką twórcy, komentarzem 
i reminiscencją dawnego zapisu. I cytując jeszcze raz Urszulę 
Czartoryską: „...komentarz jest skutkiem każdego wyboru — 
począwszy od naciśnięcia migawki, a skończywszy na inten-
sywności barw serigrafii czy czytelności kserografu, kultura zaś 
nie jest ozdobnikiem »widzenia«, ale wykładnikiem inteligencji, 
która sprawia, że ów wybór jest aktem kreacji.”...

Jerzy Busza (1947–1997) był teoretykiem i krytykiem sztuki 
związanym ze środowiskiem twórców awangardowych. W  la-
tach 70. współpracował z redakcją Kultury i redakcjami naj-
ważniejszych czasopism poświęconych fotografii („Fotografia”, 

„Foto”). 

W latach 80. w założonym przez siebie biuletynie „Obscura”, 
poświęconym sztuce fotografii, pisał teksty z pogranicza sztuki 
i filozofii. Swoje rozważania umieścił również w następujących 
książkach: „Wobec fotografii” (z której pochodzi powyższy esej), 

„Wobec fotografów”, „Wobec odbiorców fotografii”. 
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Rzeczywistość manifestująca
Oczywistość. Nic bardziej mylącego. Istnieje pokusa uznania 
rzeczy czy zjawisk za oczywiste. Gdy ktoś jej ulegnie, w sytuacji 
tak szerokiego dostępu do zróżnicowanych sposobów myślenia, 
jak obecnie, dobrze by rozwinął równolegle zdolność empatii 
i zaczął sobie współczuć. Nie zobaczy gałązki oliwnej ani we wła-
snym wnętrzu, ani w otaczającym świecie. Pragniemy prostoty 
rzeczy. Jedność nie stanowi jednak rozwiązania. Pod pozorem 
logiczności, racjonalności, prawdy i pewności otwiera ona bra-
my wiecznej wojnie i rozpaczy. Ogranicza rzeczywistość, wyklu-
cza jej immanentne składowe, zarzuca im fikcyjność, stygma-
tyzuje je, a bardzo często, dopuszcza do fizycznego zniszczenia 
źródeł. Prostota świata oraz wyzwolenie, jakie obiecują ideolo-
gie zaraz na początku, zamienia się na końcu w konflikt — jako 
efekt ich wdrażania. Co to za świat?

Aby rozszerzyć powyższy punkt widzenia, a także unaocznić 
możliwość zupełnie innego podejścia możemy posłużyć się 
modelem teoretycznym, który powstał na bazie eksperymentu 
fotograficznego. Zaznaczmy, że świadomie omijamy spór akade-
micki na temat różnic pomiędzy sposobem obrazowania świata 
przez ludzkie oko oraz aparat fotograficzny. Przyjmujemy rów-
nież, że ten drugi jest obecnie narzędziem dobrze imitującym 
ludzki sposób patrzenia, czyli rejestracji świata. Fotografia jest 
niezwykle ciekawym zjawiskiem, łączącym świat przyrody ze 
światem myśli człowieka. Analizując fotografię, możemy do-
wiedzieć się czegoś ciekawego zarówno o człowieku, jak i sze-

rzej — o rzeczywistości w ogóle. Pogląd mówiący, że fotografia 
to szczególna metafora dla wyjaśniana świata był niejednokrot-
nie wykorzystywany między innymi przez Sontag, Flussera czy 
Barthesa.

W polskim kodzie kulturowym nie ma chyba nic bardziej oczy-
wistego niż „koń”. Jaki jest, każdy widzi. Można by pomyśleć zło-
śliwie, że jakie Ateny, taki koń, taka logika. Fotografia konia jest 
wobec tego podkreśleniem oczywistości konstruujących go ja-
kości i trudno o jakiekolwiek zaskoczenie. Struktura obrazu jest 
jednak dużo bardziej tajemnicza, niż może się wydawać.

Punktem wyjścia eksperymentu była oczywistość tego, co po-
wszechnie widzimy na fotografii. Byłem ciekaw, co się stanie, 
gdy zdjęcie wyświetlone na ekranie monitora LCD (ignorujemy 
istotną zmienną, jaką jest technologia LCD, jej transmisyjność 
czy odbiciowość, gdyż interesuje nas wartość intelektualnej in-
spiracji uzyskanego modelu teoretycznego a nie jego fizykalne 
właściwości) sfotografuję wielokrotnie. Sfotografowawszy zdję-
cie konia (znalezione przypadkowo w wyszukiwarce interneto-
wej), wyświetlałem uzyskany obraz na monitorze i  ponownie 
fotografowałem. I tak sto razy, a później jeszcze kolejne pięć-
dziesiąt.

Po pierwszej setce zdjęć stwierdziłem, że zmiany, jakie mia-
ły miejsce na początku przestały zachodzić i nic więcej się nie 
dzieje w ramach obserwowanego obrazu. Nie dostrzegłem jesz-
cze wyjątkowości tego, co powstało. Refleksja przyszła dopiero 
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Koń 1, fot. Gustavo Jeronimo, zdjęcie na licencji CC BY 2.0

kolejnego dnia. Aby potwierdzić brak dalszych przekształceń 
obrazu, wykonałem kolejne pięćdziesiąt prób – i tym razem nie 
zauważyłem dodatkowego „ruchu”.

Rzeczywistość ukryta

Co się stało? Znana nam z doświadczenia rzeczywistość (Koń 
1) zamieniła się w abstrakcję, coś zupełnie odmiennego (Koń 
100). Realizm czy wręcz hiperrealizm (matryca aparatu fotogra-
ficznego rejestruje obraz równomiernie zapisując każdy piksel 
w przeciwieństwie do ludzkiego mechanizmu oko-rozum, który 
zapamiętuje obraz w sposób punktowy czy fragmentaryczny) 
szybko ustępuje miejsca czemuś trwalszemu, czego nie można 
zignorować. Jest to o tyle zaskakujące, że pozornie hiperreali-
styczne narzędzie, jakim jest cyfrowy aparat fotograficzny już 
po kilkunastu próbach przy neutralnych (niezniekształcających) 
nastawach, doprowadza do powstania abstrakcji, która dodatko-
wo nie wynika ze specyficznego kadrowania czy zoomowania. 
Jest czymś zupełnie nowym, czego nie dostrzegliśmy być może 
w warstwie hiperrealistycznej, a co od początku tam było. Moż-
na by na tej podstawie, rozwinąć polemikę na temat wyższości 
fotograficznego supremantyzmu nad hiperrealizmem, ale w ten 
sposób tylko potwierdzimy wyjściowy problem, nie rozwiązując 
go — to niewystarczające. Wstępny wniosek może być inny. Me-
toda fotograficzna poszerza zakres tego, co realne i jest w stanie 
zarejestrować w sposób hiperrealistyczny także to, co uznajemy 
za abstrakcję. 

Warstwa hiperrealistyczna jest trudna do analizy poprzez swo-
ją wieloznaczność i poziomy skomplikowania. Przyjrzyjmy się 
wobec tego powstałej abstrakcji, być może pozwoli ona w nowy 
sposób zinterpretować poziom hiperrealny — w końcu z niego 
się wywodzi, jak się okazało.

Pierwszą charakterystyczną cechą uzyskanej abstrakcji jest to, że 
jej źródłem jest nie tylko człowiek, ale rzeczywistość zewnętrz-
na wobec niego — świat fizyczny, warstwa materialna, przyroda. 
W konkretnej rzeczy zawiera się coś ogólniejszego i jednocze-
śnie wspólnego innym rzeczom. Zniesienie wizualnej nadbu-
dowy ujawnia nową jakość rzeczywistości. Abstrakcja ze zdjęcia 
staje się realna, dostępna empirycznie.

Innym istotnym elementem charakteryzującym powstałą abs-
trakcję jest sytuacja bardzo szybkiego pojawienia się podczas 
procesu fotografowania, widocznej tendencji, która przestaje 
się przeobrażać, pozostaje niezamienialną. Staje się wręcz coraz 
silniejsza, trwalsza, wyraźniejsza. Owa tendencja jest najbardziej 

zaskakującą, a tym samym najbardziej interesującą cechą nasze-
go eksperymentu. Wyłaniają się przeciwstawne jakości, które 
trwają w równowadze, a żadna z nich nie dominuje nad drugą, 
nie próbuje przechylać szali całości na swoją stronę, co więcej — 
nawet nie drgnie. Porusza do żywego, dalsza nieredukowalność 
obrazu do jednej z widocznych jakości. Otrzymany empirycznie 
obraz składa się z dwóch przeciwstawnych jakości (dla ułatwie-
nia opisanych jako jasność i ciemność). Relacja pomiędzy nimi 
to sprzeczność.

Jeżeli jesteśmy w stanie zignorować przejścia tonalne i spojrzeć 
na ten obraz, jako na coś zbliżonego w swym zredukowaniu do 
czystych form, nie obciążać żadnej z widocznych jakości dodat-
kowym znaczeniem, uznać, że mamy do czynienia z „tym” oraz 
z „tamtym” i nie próbować nawet nazywać tego, na co patrzy-
my — będziemy w stanie zamienić obraz w model teoretyczny. 
Przejdźmy wobec tego od obrazu do tego teoretycznego pozio-
mu. Gdyby użyć języka klasycznego rachunku zdań, można 
by opisać jakości modelu jako p i ~p — każdy z biegunów ma 
tylko tę cechę, żadnej innej (oczywiście każde ~p zawsze bę-
dzie jakimś q). Dzięki temu zabiegowi możemy przenieść się na 
wzgórza, z których bije źródło rzeczywistości. W miejsce gdzie 
spacerowali filozofowie i przyglądali się pierwszym, niereduko-
walnym zasadom konstruującym świat. Spiritus movens. Bryza 
poznania. Rześkość.

To, co widzimy na bazie fotografii, ale już oczami wyobraźni — 
czyli p i ~p — nie potwierdza zasady niesprzeczności, właśnie 
dlatego, że to widzimy. Z logicznego punktu widzenia (obecnie) 
to nie istnieje, jest fałszem, błędem. A zatem pytanie, jakie się 
nasuwa, to czy istnieje możliwość dalszego zredukowania obra-
zu do którejś z dwóch jakości? To pytanie podpowiada ukształ-
towany cywilizacyjnie zdrowy rozsądek. Doświadczenie empi-
ryczne ze zdjęciem przeczy takiej możliwości — odnotowaliśmy 
brak dalszych, redukujących obraz zmian. Dominujące dzisiaj 
zasady logiczne, przeczą z kolei temu, co widzimy, nawet jeżeli 
to tylko model; zdanie (abstrakcja ze zdjęcia) zbudowane jest z 
p (obrazowo nazwane jasnością) i ~p (obrazowo nazwane ciem-
nością) jednocześnie.

Spektrum rzeczywistości

Z tej wystarczająco kłopotliwej sytuacji leżącej u podstaw rzeczy-
wistości możemy rozwinąć teorię w co najmniej trzech kierun-
kach. Kierunki te odpowiadają trzem różnym typom racjonali-
zmu, jakie wyewoluowały w dostępnej nam historii cywilizacji.

Pierwsza droga to zredukowanie sprzeczności do jednej z opo-
zycji za pomocą woli podmiotu lub grupy społecznej. W ten 
sposób funkcjonuje np. nauka. Istnieje ona dzięki paradygma-
towi, czyli zgodzie większości badaczy na określone podstawy, 
zgodnie z panującą wrażliwością epistemologiczną. Paradygmat 
dzieli świat na prawdę i fałsz. Wybiera to, co uznał za prawdę, od-
rzuca to, co określił fałszem. W taki sposób redukuje widoczny 
obraz do jednej z jakości. Oczywiście nikt nie potwierdzi, że to 
wola odgrywa decydującą rolę w procesie redukcji, gdyż zgod-
nie z przyjętym paradygmatem ma do czynienia z udowodnioną 
i potwierdzoną prawdą. Gdyby jednak rozłożyć ową prawdę na 
czynniki pierwsze, odkryjemy, że aby nadać twierdzeniu jaką-
kolwiek wartość logiczną musimy dokonać wielu założeń i wy-
borów lub poddać się nieświadomie skrótom myślowym. 

Do tej tradycji można także zaklasyfikować buddyzm. Buddyzm 
dokonuje redukcji poprzez odrzucenie świata dostępnego zmy-
słowo. Subtelność buddyzmu polega na tym, że nie odmawia 
temu światu istnienia, ale piętnuje go jako niezbyt godny dla 
podmiotu — nie ucieka przy tym od odpowiedzialności woli, 
dokonuje świadomego wyboru. Jest pozytywnym przykładem 
redukowania.

W kategorii redukcji poprzez wolę znajdują się także wszelkie 
zorganizowane ideologie, które stawiają jako cel jakiś zespół 
wartości, naznaczając negatywnie całą resztę.

Druga droga to redukcja sprzeczności za pomocą odwołania do 
alternatywnego poziomu rzeczywistości, innej niż ta, w której 
funkcjonujemy, bardzo często rzeczywistości wyższego rzędu. 
Mowa o transcendencji, z którą korespondują przede wszyst-
kim tradycje religijne. Zgodnie z tą ideą, nasza rzeczywistość jest, 
jaka jest, ale najważniejsze jest to, że jest ona stworzona przez 
inną rzeczywistość, niedoświadczalną dla ogółu, która objawia 
się jedynie wybranym prorokom, pasterzom i dzieciom.

Bardzo często obie powyższe drogi podchwytują się wzajemnie, 
tworząc osobliwe teorie o wybuchowym i niekontrolowanym 
pokłosiu (np. katolicyzm czy islam, w których transcendencja 
jest udowadniana w sposób charakterystyczny dla paradygmatu 
naukowego). 

Rozwinięcie teorii w trzecim kierunku można poprowadzić 
w następujący sposób: skoro nie jesteśmy w stanie uznać przewa-
gi jednego z widocznych elementów (p i ~p) i nie czujemy moż-
liwości wychodzenia poza naszą rzeczywistość, musimy uznać 
ich współistnienie, czyli sprzeczność, jako najmniejszy atom 



rzeczywistości i zaprzestać redukcji w sposób inny niż świado-
mie i odpowiedzialnie woluntarystyczny. Jedność w sprzeczno-
ści — oto trzecia i najbardziej interesująca droga. Powabny urok 
dialektyki. 

O ile redukcja przez wolę oraz transcendencję jest obszernie zna-
na, o tyle dialektyka jest tajemniczą i niedocenioną jeszcze pro-
pozycją. Interesowali się nią najmędrsi: filozofowie greccy, Kant, 
Hegel, Schelling czy Marks. Wszyscy oni definiowali dialektykę 
poprzez konflikt, ścieranie się czy walkę sprzecznych sił. Tym-
czasem na naszych zdjęciach i w naszym modelu nie widać walki 
czy konfliktu. Czy któraś ze stron przeszkadza drugiej? Mamy do 
czynienia raczej z połączeniem sił, współdziałaniem czy jedno-
ścią właśnie. Nie jest możliwe, aby jedna ze stron znikła na rzecz 
drugiej, a zatem tak rozumianą dialektykę będziemy definiować, 
jako jedność w sprzeczności. Tym samym czynimy zadość idei 
czy logice jedności oraz konieczności dążenia do niej. Nie odrzu-
camy jedności na rzecz sprzeczności — łączymy obie kategorie. 
Oznacza to, że każda jedność (pojęcie, rzecz) składa się z całości 
ciągłości czy continuum przeciwieństw. Potocznie rozumianą 
zaś jedność, musimy uznać za skrót myślowy, a ten niesłusznie 
redukuje jedność do jednego bieguna — jak ze szklanką do poło-
wy wypełnioną wodą i w połowie pustą — nie musimy wybierać.

Tak ustanowiona dialektyka umożliwia także filozoficzne uza-
sadnienie ruchu oraz istniejącej w świecie wielości. W tym celu 
możemy skorzystać z mechanizmu tezy, antytezy i powstającej 
syntezy. Dzięki możliwości syntezy, świat jest różnorodny.

Jeżeli taki kierunek teorii uda się kiedyś potwierdzić, okazałoby 
się, że model jaki został uchwycony na fotografii w eksperymen-
cie, jest bliski absolutowi rzeczywistości, jest pierwszą zasadą 
świata, jest czystym pięknem. Jedność wszystkiego, tajemnica, 
niepojęta harmonia sprzeczności, niepokojąca w swej potędze. 
Oznaczałoby to, że owa harmonia polega nie na zacieraniu róż-
nic, ale raczej na akceptacji sprzeczności. Bez sprzeczności, har-
monia nie jest możliwa, gdyż tak skonstruowany jest nasz świat. 
Konflikt zaczyna się wówczas, gdy harmonia zostaje zaburzona 
poprzez akt woli, kiedy wybieramy jeden z biegunów sprzecz-
ności — rzeczywistość dąży wówczas do odzyskania harmonii 
obracając się przeciwko adwersarzowi. Bardzo często zbyt uświę-
cony ideał czy wartość, pozornie bez zarzutu, w pewnym mo-
mencie może pociągać za sobą skutki uboczne o niepożądanym 
charakterze, a być może nawet jest to w niego wpisane od po-
czątku, ale niewidoczne. Ideał bez krytycznego podejścia staje się 
groźny dla jego wyznawcy i wszystkich wokół. Konflikt istnieje 

nie tylko dlatego, że ludzie są źli, istnieje także dlatego, że ludzie 
są dobrzy. 

Dialektyka jedności w kulturze i sztuce
Spróbujmy prześledzić wybrane elementy kultury, aby uzmysło-
wić, że fundamenty pod hipotezę jedności w sprzeczności, istnie-
ją od dawna w naszym świecie oraz aby podkreślić wyjątkowość 
oddziaływania tej koncepcji.

Na zasadzie jedności w sprzeczności jest zbudowana zasada yin 
i yang, która inspirowała filozofię wschodu. Nie jest wolna od 
wpływów spoza tego, co oznacza — sam charakterystyczny znak 
yin i yang jest wykorzystywany na przykład jako amulet o wła-
ściwościach magicznych. Jednak masowa popularność taoizmu, 
który wykorzystuje tę zasadę, jako jedno ze swoich źródeł świad-
czy o teoretycznej sile dialektyki, z której próbowano wyprowa-
dzić system społeczno-kulturowy, oddziałujący inspirująco do 
dzisiaj.

W zachodniej tradycji filozoficznej dialektyka także odgrywała 
dużą rolę, ale — jak już zostało wspomniane — w trochę od-
mienny sposób. Bieguny nie funkcjonują w harmonii, ale cha-
rakteryzuje je konflikt. Wyjątek stanowi Heraklit z Efezu, który 
wierzył w harmonię. Wpływy jedności w sprzeczności widoczne 
są na przykład u Nietzschego czy Junga.

Ciekawym przykładem polskiego intelektualisty dialektyka jest 
Bolesław Leśmian. Zasada jedności w sprzeczności przenika, 
a wręcz konstruuje, całą jego twórczość.

Istnieją pojęcia, które mają ogromne znaczenie w naszym sposo-
bie myślenia, a poprzez swą złożoność nie zostały do dzisiaj jed-
noznacznie zdefiniowane, właśnie ze względu na sprzeczności, 
jakie w sobie zawierają. „Miłość” składająca się z pragnienia i po-
święcenia, brania i dawania, celu i środka. „Wolność” ulokowana 
pomiędzy od i do, brakiem przymusu i powinnością odpowie-
dzialności. „Wiara” błąkająca się pomiędzy wiedzą a absurdem. 

„Szczęście” wyznaczane przez mieć i być, obiektywne warunki 
i subiektywne doznania. „Poznanie” osadzone pomiędzy przed-
miotem i podmiotem, materią i duchem. Jeżeli samo już pojęcie 

„Poznania” ma niejednoznaczne konotacje w efekcie jednocząc 
sprzeczność, to coś jest na rzeczy.

Wiele przykładów wskazujących na wartość dialektyki dostarcza 
sztuka, dziedzina która od dawna stanowi bastion niezależnego, 
antyparadygmatycznego myślenia, która dostarcza innym dzie-
dzinom wiele interesujących hipotez i intuicji do rozwinięcia. 
Skupmy się na malarstwie.

Jedno z najbardziej popularnych dzieł malarskich — La Giocon-
da, Leonarda da Vinci — mistrza lekkiej dialektyki. Dwa prze-
ciwne stany przedstawione na jednych i tych samych ustach: 
uśmiech i brak uśmiechu. Kiedy patrzymy na usta, nie widzimy 
uśmiechu, gdy natomiast spojrzymy madonnie w oczy, dostrze-
żemy malujący się uśmiech. Dzięki technice sfumato oraz spe-
cyficznej percepcji ludzkiego oka malarz dokonał niemożliwego 

– zobrazował sprzeczność. Inny przykład dialektyki to Narodziny 
Wenus, Botticellego. Obraz przypominający formalnie w sposób 
bezpośredni symbol yin i yang czy naszą fotografię. Pokazuje 
dwie przeciwne siły, pośrodku których rodzi się synteza. Michał 
Anioł i Stworzenie Adama pozornie obrazują tylko hipotezę tran-
scendentalną. Gdy popatrzymy dłużej, pojawiają się wątpliwości. 
Zarówno Bóg, jak i Adam są podobnej, równej wielkości. Adam 
reprezentuje ziemię, materię; Bóg — niebo, ducha. Układ rąk po-
kazuje dezynwolturę Adama i zabiegi Boga (stosunek czci jest an-
tydogmatyczny). Jeżeli uznamy, że czerwony płaszcz symbolizuje 
ludzki organ (macicę czy mózg, a raczej macicę i mózg), wycho-
dzi na jaw intencja Michała Anioła — Bóg także jest stwarzany. 
Dialektyka polega tutaj na harmonijnej równowadze pomiędzy 
ciałem a duszą, podmiotem a przedmiotem, które potrzebują sie-
bie nawzajem. Słoneczniki, Vincenta van Gogha przedstawiające 
za pośrednictwem martwej natury dwie sprzeczne siły — życie 
i śmierć. Samo pojęcie martwa natura jest ambiwalentne. Żółte 
słoneczniki — zasadniczo spokój i pełnia życia, ale tutaj poprzez 
odcięcie od korzeni i krzywizny zmierzają ku śmierci. Są żywe 
i martwe jednocześnie. Kolejny przykład to Edward Munch i 
Krzyk. Krzyk, który charakteryzuje to, że nikt go nie słyszy. Ma 
on formalną przewagę na płótnie, którą równoważy domyślna 
głuchość i cisza. Egzystencja rozciągająca się pomiędzy codzien-
ną pewnością siebie i rytuałem a strachem i bezradnością.

Wydaje się, że najbardziej cenione dzieła malarskie zauważają 
dialektykę i traktują o niej właśnie. Czy to nie znamienne?

Dialektyka metody fotograficznej
Przejdźmy do fotografii, która zainspirowała niniejsze rozwa-
żania, aby podsumować jej związki z dialektyką. Zacznijmy od 
samej metody fotograficznej. 

Metoda fotograficzna jest sama w sobie dialektyczna. Aby apa-
rat fotograficzny mógł utrwalić obraz rzeczywistości dostępnej 
naocznie, jego zasada funkcjonowania musi być zgodna z tą 
rzeczywistością, w przeciwnym razie nie udałoby się zobrazo-
wać kadru na zdjęciu. Tą zasadą jest oczywiście uzyskanie har-
monijnej sprzeczności w zakresie natężenia światła właściwej dla 
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ludzkiego oka, czyli odpowiedniej proporcji światła i jego bra-
ku, dopasowanej do ludzkich możliwości widzenia. Fotografia 
tkwi pomiędzy światłem a ciemnością. Rolą fotografującego jest 
uchwycenie, poprzez nastawy aparatu, właściwej sprzeczności, 
aby mógł zobaczyć cokolwiek na wykonanym zdjęciu. Oko re-
aguje przede wszystkim na natężenie światła — to główny bo-
dziec i przeważająca większość receptorów w oku reaguje tylko 
na to; być może dlatego, fotografie monochromatyczne są dla 
nas naturalne w odbiorze — mechanizm percepcyjny nie bun-
tuje się, choć na co dzień oglądamy świat w kolorze. Czułość 
materiału, przysłona i prędkość migawki to narzędzia budowy 
podstawowej fotograficznej sprzeczności, która umożliwia zoba-
czenie zdjęcia. Innymi elementami dialektycznymi metody foto-
graficznej są m.in.: relacja przedmiot-tło, kontrast (w zakresie 
barw, przestrzeni, kształtu przedmiotów, ruchu itd.), ostrość, czy 
proces negatywowo-pozytywowy, a nawet zapis cyfrowo-obraz-
kowy. Dzięki metodzie, z jakiej korzystamy robiąc zdjęcia, bez 
względu na intencje fotografującego, każde „udane” zdjęcie jest 
zbudowane z jedności w sprzeczności. Charakterystyczne, że im 
większa sprzeczność, tym bardziej pociągające wizualnie zdjęcie.

Przyjrzyjmy się kilku poszczególnym znanym i oddziałującym 
fotografiom. Czy dialektyka metody pociąga także za sobą dia-
lektykę w aspekcie treści?

Migrant Mother, Dorothei Lange — bardzo znana fotografia, 
symbol Wielkiego Kryzysu, opisywana, jako tragiczna sytuacja 
samotnej matki, koczującej ze swoimi dziećmi w wędrownym 
obozie zbieraczy grochu. Zdjęcie jest na pierwszy rzut oka jed-
nowymiarowe, pokazuje tragedię rodziny, co gorsza niepełnej, 
bez ojca. Najmocniejsza sprzeczność powstaje w sytuacji skon-
frontowania fotografii z rzeczywistością odbiorców. Pod tym 
względem, metoda fotograficzna, generująca rzeczywistość bar-
dzo zbliżoną do tej znanej nam z doświadczenia fizycznego, jest 
przedłużeniem naoczności świata i umożliwia nam, w pewnym 
sensie, przeniesienie się w miejsce, w którym stał fotograf. Nie 
oddziałuje jako „dzieło sztuki” (intencja rozumu, to znaczy umy-
słu, uczuć itp.), ale raczej jak „dzieło przyrody” (rzeczywistości 
zewnętrznej wobec podmiotu) w jej naocznym aspekcie. Takie 
zdjęcie nie oddziałuje tylko jako zamknięta całość duchowa (jak 
malarstwo), ale jako przedłużenie rzeczywistości zewnętrznej. 
Ciekawe, że jeżeli zobaczymy inne zdjęcia Lange z tej sytuacji  
(powstało kilka), to zauważymy, że dzieci się uśmiechają, a sy-
tuacja nie jest wcale jednoznacznie beznadziejna, jak nam się 
wydaje. W taki sposób odbieramy fotografię, zestawiając obraz z 
realnym życiem. Tego typu dialektyka jest nieosiągalna dla dzie-
dzin obrazowania poza hiperrealistycznego (na przykład malar-
stwo). Fotografia ma zdolność łączenia dzieła sztuki z dziełem 
przyrody, przez co umożliwia oddziaływanie wykraczające poza 
każdy z obszarów — podwajając swoją moc. To kolejna cecha 
fotografii, łącząca ją z hipotezą jedności w sprzeczności i chyba 
najważniejsza, jednocząca w nowy i charakterystyczny dla sie-
bie sposób, podstawową opozycję filozoficzną: świat ducha ze 
światem przyrody. Sama rzeczywistość hiperrealistyczna i od-
działywanie poprzez kontrast z życiem odbiorców to zbyt mało 

— fotografia Lange posiada też stronę dzieła sztuki i właściwą mu 

dialektykę symboliczną, niewykraczającą poza obraz. Zobrazo-
wany świat jest uwikłany jednocześnie w pierwiastki upodlenia 
i świętości, nędzy i nieskalania. Można go określić mianem Ma-
donny z dziećmi. Odwrócone od obiektywu dzieci wyrażają drę-
czący świat, wyraźnie spoglądająca madonna — siłę i ukojenie. 
Jej wzrok zapowiada zmianę dla wszystkich. Mocna fotografia 
z kilkoma poziomami sprzeczności. Inny przykład — Valley of 
the shadow of death, Rogera Fentona. Fotografia, której ambicją 
wydaje się uchwycenie życia poprzez odwołanie do śmierci na 
wojnie oraz nawiązanie do rzeczywistości odbiorcy. Życie toczą-
ce się na skrawku wyjałowionej ziemi pod tajemniczym niebem. 
Po jednej stronie — przemijanie, po drugiej — czas leczący rany. 
Po jednej — walka o skrawek ziemi, po drugiej — nieskończo-
na przestrzeń nieba. Pustka formy i pełnia treści. Chaos wojny i 
harmonia pokoju. Synteza może brzmieć: zastanów się, czy war-
to, bo możesz nie zdążyć zadać sobie kolejnego pytania. Następ-
na ważna fotografia — The Steerage, Stieglitza. Przemawia jak 
barokowa lekcja anatomii. Jest gdzieś pomiędzy mieć i być, z ab-
surdalnym pomostem znikąd donikąd, podkreślającym jedność 
w sprzeczności. Dalej Andre Kertesz i Mondrain Glasses and 
Pipe. Wszechmoc i niemoc, Bóg i przedmiot, ślepa opatrzność, 
krótkowzroczny los, połączone fajką pokoju w geście wiecznej 
przyjaźni. Kolejna fotografia z serii Katedra św. Wita, Josefa Sud-
ka przedstawiająca symetrycznie podzielony kadr, którego dolna 
część obrazuje kopki ziemi a górna — filary katedry, pośrodku 
znajduje się taczka. Niebo i ziemia, duch i ciało, monumental-
ność i pył, skończone dzieło i materiały do budowy, doskonałość 
i przyziemność związane ze sobą pracą symbolizowaną przez 
taczkę. Idąc dalej, Robert Capa i zdjęcie z plaży Omaha z czoł-
gającym się amerykańskim żołnierzem na pierwszym planie. 
Capa fotografował inwazję aliantów pod ostrzałem wroga, w 
której uczestniczył. Dlatego zdjęcia, które zrobił, są nieprecyzyj-
ne technicznie, w dodatku zniszczone w wyniku błędu podczas 
wywołania w laboratorium. To tylko dodało im mocy oddzia-
ływania. Główna sprzeczność rodzi się pomiędzy przedmio-
tem a podmiotem (rozumianym, jako fotografujący, ale dzięki 
temu przenoszący w to miejsce oglądającego). Dzieło przyrody 
tak nie wygląda. Na fotografii jest widoczny przechył w stronę 
działa sztuki, które filtruje rzeczywistość przez sytuację podmio-
tu, przez emocje, jakie muszą towarzyszyć takiej sytuacji. Tutaj 
podmiot odbiera rzeczywistość w tak dynamiczny, chaotyczny i 
przerażony sposób, że obraz który powstał, trochę przez przypa-
dek, oddaje ten stan w niewyobrażalny sposób. Mocna sprzecz-
ność: życie i śmierć. Rozmycie czołga się pomiędzy nimi, walczy. 
Kolejny fotograf — Josef Koudelka w serii Praga, Sierpień 1968 
dokumentującej inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Cze-
chosłowację, wykonał zdjęcie Vaclavskiego Namesti z widoczną 
ręką, na której znajduje się zegarek. Ciężar nieba i oddech ulicy, 
fizyczna pustka i duchowa lawina (w nawiązaniu do tła, jakim 
są wydarzenia historyczne). Oddziaływanie zegarka na ręce wy-
jątkowo komponuje się z sytuacją w tle obrazu oraz z sytuacją 
historyczną. Z jednej strony — oczekiwanie, niebezpieczeństwo, 
uzależnienie, lęk przed śmiercią, rozpacz, z drugiej — plan, nie-
cierpliwość, działanie, wściekłość, sukces. Dwuznaczny sens 
oznajmiają nawet wskazówki. Jeszcze jeden przykład to fotogra-

fia Williama Egglestona z serii Untitled. Memphis — przedmie-
ścia, z trójkołowym dziecięcym rowerkiem w centrum kadru. 
Ciepło i zimno, beztroska i odpowiedzialność, wolność i dyktat 
systemu, sukces i porażka, ambicja i bezsens. Dużo kadru zaj-
muje niebo, ale czy nie wygląda jak ściana? Na koniec, Hiroshi 
Sugimoto i jego fotografie mórz oraz scen i widowni — komen-
tarz zbędny.

Jak się okazuje, ogromne pokłady dialektyki tkwią zarówno 
w  metodzie fotograficznej, jak i treści obrazu fotograficznego. 
Co więcej, trudno byłoby, być może, zrozumieć w pełni te zdję-
cia (a wcześniej inne elementy kultury) nie zastosowawszy me-
tody jedności w sprzeczności.

Sztuka, jak widać, jest szczególnym obszarem objawień wrażli-
wości. Żaden paradygmat nie jest w stanie jej sobie podporząd-
kować. Stanowi ona — bardzo często — kulturowy, dialektycz-
ny mechanizm harmonizowania rzeczywistości po akcie woli, 
przywracania równowagi po przechyle tendencji na którąś ze 
stron. Ma ambicje ujmowania i wyrażania całości.

Perspektywa dla jedności w sprzeczności
Duch cywilizacji zachodniej jest antydialektyczny — domi-
nuje jedność w  jedyności. Pomimo intensywnych tendencji 
dekonstrukcji w XX wieku, nadal panuje silne przekonanie, że 
rzeczywistość dzieli się na prawdę i fikcję, a niestety konflikt 
jest niechlubnym efektem tego podziału. Wydaje się, że post-
modernizm zapoczątkował pewien proces zmiany w tym za-
kresie, wytykając słabości dominującym racjonalizmom, nie 
zaproponował jednak dotychczas nowego sposobu myślenia, 
opartego o nowe fundamenty, stąd próba powrotu filozofii do 
zreformowanego modernizmu. Wrażliwość oparta o jedność w 
jedyności jest ślepym zaułkiem, za którym zawsze będzie czekać 
rozczarowanie, chyba, że wszyscy będą myśleć tak samo, co — 
jak wiadomo — jest niemożliwe. Istnieje silna potrzeba nowej 
wrażliwości, nowego sposobu rozumienia świata. Nie chodzi 
o zmianę rewolucyjną, a poszerzenie dotychczasowych osią-
gnięć cywilizacyjnych, ich uzupełnienie. Jedność w jedyności 
nie może zniknąć, powinno jednak zostać przesunięte do sfery 
decyzji podmiotu — stać się ponownie woluntarystyczne. Jeżeli 
człowiek (jako byt przyrody i społeczeństwa) uświadomi sobie w 
pełni, że to, co myśli i przede wszystkim robi, stanowi w dużym 
stopniu wynik jego własnych decyzji, a nie przymusu, przejmie 
odpowiedzialność za wszelkie skutki swojego wyboru, zarów-
no te bezpośrednie, jak i ukryte. Utraci jednocześnie potrzebę 
narzucania swojego wyboru innym i powróci, jako aktywny 
podmiot, dopełniający rzeczywistość. Ma sposobność stać się 
bardziej łagodny i wstrzemięźliwy, jeżeli pozbędzie się pewno-
ści siebie, a to droga do dużo pełniejszej kontemplacji świata i 
większego porozumienia z rzeczywistością. Dialektyka daje 
szansę na odwrócenie związku przyczynowego — wychodząc 
od sprzeczności i wieloznaczności na początku, podmiot może 
dotrze do harmonii, uzyskać wytęsknioną prostotę. W zamian 
rozwarstwiona rzeczywistość dokona auto-zjednoczenia.
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