
organ odpowiedzialny: warsztaty-fotograficzne.org

numer 6 | wrzesień 2018
ISSN  2451-3061

gazeta-fotograficzna.org

2 tytułem wstępu | etyka fotografii ulicznej | 4 fotografia mobilna | 6 portret bez twarzy  
8 bez tytułu | 10 nieprzyjemny obowiązek wykonania zdjęcia trupa | 14 samotność śmierci



gazeta-fotograficzna.org | strona 2

Tytułem 
wstępu
Artur Rychlicki

Charakterystyczną cechą rodzaju ludzkiego jest równie 
naturalne jak i jednocześnie niepohamowane dążenie 
do generalizacji i klasyfikacji. Od wieków posługując się 
metodami, które uznaliśmy za naukowe, dedukując czy 
odwołując się do indukcji i logiki staramy się opisywać 
otaczający nas świat. Jakoś go pojąć i zgłębić. Zrozumieć 
zjawiska wśród których żyjemy.

Fotografia, co oczywiście nie jest dziwne, nie jest tutaj 
wyjątkiem. Jest jednym z wielu zjawisk, które poddajemy 
właśnie takim czy innym analizom i badaniom. W ni-
niejszym numerze gazety-fotograficznej.org, opisujemy 
dwie bez wątpienia najpopularniejsze narracje opisujące 
to stosunkowo nowe zjawisko w świecie człowieka.

Roland Barthes napisał w swojej ostatniej książce 
„Światło obrazu”, że fotografia powtarza w nieskończo-
ność to co już się zdarzyło, coś, co już było. To proste 
spostrzeżenie, że zdjęcie jest zawsze zdjęciem czegoś co 
się wydarzyło, czyli kieruje się w stronę czasu przeszłego 
niesie ze sobą oczywisty powiew melancholii. W tym nu-
merze „gazety...” postanowiliśmy ten czas przeszły opisać 
w sposób najbardziej oczywisty i czytelny — pierwszym 
z wiodących tematów tego numeru będą niezwykle po-
pularne w niedalekiej przeszłości zdjęcia pogrzebowe, 
pośmiertne. W swoim spektaklu „Wielopole, Wielopole” 
Tadeusz Kantor zatytułował jedną ze scen „Ostatnie 
zdjęcie ze zmarłym”. To ostatnie zdjęcie ze zmarłym 
w sposób najbardziej sensualny i bezpośredni dotyka tej 
zauważonej przez Barthes'a cechy fotografii.

„Ty naciskasz przycisk, my robimy resztę”. Slogan 
reklamowy firmy Kodak ma już ponad sto lat, ale wy-
daje się, że dopiero teraz nabrał on właściwego sensu. 
Dzisiejsza masowość działań fotograficznych powoli 
zaczyna osiągać niespotykany wcześniej poziom. Jednak 
szybkość i łatwość z jaką wykonuje się zdjęcie — świado-
mie czy nie — są zaprogramowane w zjawisko fotografii 
od samego jej zarania. Dopiero jednak teraz to zapro-
gramowanie jest namacalne jak nigdy. Dzięki szybkim 
transferom informacji, błyskawicznym przetwornikom 
danych i — z innej strony — wojerystycznym inklina-
cjom nas samych jesteśmy w stanie sprawnie, bezpro-
blemowo i często bezrefleksyjnie zarejestrować wszystko 
i wszystkich na każdym kroku, dzieląc się tymi trofeami 
z całym światem. 

Zjawisko fotografii mobilnej (każdy ma aparat foto-
graficzny) wydaje się — w sensie masowości i łatwości 
obsługi — wypełnieniem ideału, który być może przy-
świecał twórcom fotografii w ogóle. Sformułowanie 
Samuela Butlera sprzed ponad stu lat, że „za każdym 
krzakiem kryje się fotograf, który krąży niczym lew ry-
czący i szuka kogo pożreć” nabrało w obecnych czasach 
pełni swego złowrogiego znaczenia. 

Podsumowując, proponujemy Wam w tym wyda-
niu „gazety…” przenikające się dwa fotograficzne bloki 
tematyczne: melancholię przemijania oraz masowość 
fotografii. Jedno i drugie mocno ingeruje w naszą co-
dzienność, lecz każde ingeruje w sposób całkowicie 
różny. I każde domaga się chwili zastanowienia. 

Zapraszam do lektury.

„[Garry] Winogrand zasłynął tym, że nigdy nie pytał ludzi 
o zgodę na wykonanie zdjęcia” — napisała Caille Millner 
w recenzji retrospektywy fotografa w SFMoMA — „całe 
pokolenie fotografów — mężczyzn ubóstwiało go za foto-
grafowanie, kogo tylko chciał i kiedy tylko chciał”. Nietrud-
no przewidzieć, jak legiony fanów Winogranda zareagują 
na recenzję Millner. Zwłaszcza, że dalej pisała: „Nikt nie 
wydaje się dostrzegać, że przekonania Winogranda są po-
wielane zupełnie poważnie przez ludzi, którzy śledzą takie 
subfora Reddita jak »Creepshots« [1]. Na tych forach chór 
woła »Zgwałć ją«. Dzięki swojemu wyższemu poczuciu 
estetyki, Winogrand pojawia się w SFMoMA. Tam chór 
śpiewa o wizjonerze.”

Pomijając Winogranda, kwintesencją staje się problem 
zezwolenia lub zgody. Kiedy wykonasz czyjeś zdjęcie, a ta 
osoba sprzeciwi się — jak zareagujesz? Najczęściej, foto-
graf jest przekonany, że może wykonać dowolne zdjęcie 
pod warunkiem, że uczyni to w przestrzeni publicznej. I to 
prawda, przynajmniej w sensie prawnym, ale nie odnosi się 
do dyskutowanego problemu. Jeśli ktoś nie chce być foto-
grafowany, Ty — jako fotograf — i tak zrobisz zdjęcie? Bo 
możesz? Nie sądzę, by to był dobry pomysł.

Pisałem dawniej o etyce (a właściwie zupełnym braku 
etyki) paparazzi. Społeczność akceptuje fakt, że celebryci 

mogą być traktowani w sposób, na który nie godzimy się 
wobec nas samych — nad celebrytami społeczeństwo moż-
ne się dowolnie znęcać. Po opublikowaniu poprzedniego 
artykułu, pojawiło się sporo odniesień do fotografii ulicznej, 
w których komentujący koncentrowali się wokół myśli „jeśli 
będziemy egzekwować ograniczenia, to fotografia uliczna 
będzie zagrożona” (cytuję z pamięci).

Od dawna krytykowałem normy zachowania macho 
epoki fotografii ulicznej Winogranda. Nie podoba mi się 
też koncepcja pełnej swobody wykonywania zdjęć w miej-
scu publicznym. Fotografowie w swoich przedsięwzięciach 
powinni uwzględniać zagadnienia etyczne. Doprecyzuję. 
Fotografowie uliczni generalnie są zgodni, że to co ro-
bią jest w porządku. Jednak ich przekonania są tutaj bez 
większego znaczenia. Istotne jest, czy zgadza się z nimi 
społeczeństwo.

W ostatnich kilku latach społeczne pojmowanie fotogra-
fii ewoluuje istotnie w wielu kwestiach. Ludzie po prostu nie 
zawsze godzą się być fotografowani bez pytania. To oczy-
wiście brzmi ironicznie w kontekście kamer monitoringu, 
znajdujących się dosłownie wszędzie. Ale myślę, że trzeba 
zrozumieć różnicę. Wchodząc do sklepu, który stosuje 
monitoring, godzisz się na nagrywanie lub fotografowanie. 
Jeśli ktoś robi ci zdjęcie na ulicy — wyrazu tej zgody bra-



kuje. (Nie chcę tu zagłębiać się w szczegóły, ale ma to cechy 
wspólne z tym, co uważam za prywatność aktywną i bierną).

Zważywszy, że duża część społeczeństwa stała się bardziej 
ostrożna wobec fotografów i ich aparatów, sądzę, że spo-
łeczność fotograficzna powinna rozważyć znaczenie tego 
symptomu. Od razu narzucają się dwie konsekwencje tej 
sytuacji.

Po pierwsze, biorąc pod uwagę, że wielu ludzi po prostu 
nie akceptuje fotografowania ich bez zgody, fotografowie 
powinni respektować ten fakt. Innymi słowy, robienie 
komuś zdjęcia w przestrzeni publicznej może być w pełni 
zgodne z prawem. Jednak legalne nie oznacza — etyczne 
(analogicznie: udzielanie toksycznych kredytów konsu-
mentom w czasach przed kryzysem z 2008 było i nadal 
jest legalne, co nie czyni jednak tej praktyki etyczną). Jeśli 
to oznacza, że fotografia uliczna jest w kłopocie, to niech 
tak będzie. Fotografia uliczna może być rodzajem fotografii 
o bogatej historii. Ale to, że coś powszechnie akceptowano 
w przeszłości nie oznacza, że będzie akceptowane zawsze. 
Mógłbym wyliczyć najróżniejsze praktyki dawniej nie bu-
dzące sprzeciwu, które dziś stanowczo odrzucamy.

Drugi aspekt. Zadaniem społeczności fotografów jest in-
formowanie społeczeństwa o własnych przedsięwzięciach. 
Innymi słowy, zamiast deklarować co im wolno, fotografo-

wie uliczni powinni przekonać społeczeństwo, że to co ro-
bią nie tylko uwzględnia obawy, ale również stanowi ważną 
i cenną działalność artystyczną, która wzbogaca życie nie 
tylko ich samych, ale również innych.

Obowiązek ten dotyczy fotografów, a nie publiczności. 
Sztuka fotografii zajmuje tylko maleńką niszę w tym wiel-
kim świecie i nie możemy wymagać, by opinia publiczna 
miała taką samą wiedzę i/lub zrozumienie fotografii, jak 
osoby tworzące tę małą niszę.

Osobiście nie uważam fotografii ulicznej za nieetyczną 
per se. Ale jestem bardzo zaniepokojony postawą fotogra-
fów odsuwających obawy wyrażane przez opinię publiczną. 
Jeśli duża grupa ludzi nie chce, by ich fotografowano na 
ulicy, to powstaje problem etyczny, który nie powinien i nie 
może zostać rozwiązany dekretem fotografów.

Oczywiście, niepraktyczne byłoby pytać każdą osobę 
w kadrze, czy godzi się na wykonanie zdjęcia. Jeśli jednak 
ktoś wyraźnie sygnalizuje, że nie chce zostać sfotografowa-
ny, lub jeśli ktoś chce, by wykonane zdjęcie zostało usunięte, 
życzenia takie należy, moim zdaniem, szanować.

Fotografia uliczna nie jest jedynym gatunkiem fotografii 
konfrontowanym z opinią publiczną. Wystarczy pomyśleć 
o fotografach, którzy musieli tłumaczyć się ze zdjęć nagich 
dzieci, o fotoreporterach oskarżanych o fotografowanie 

zamiast udzielania pomocy… Ta lista mogłaby być dłuższa. 
W każdym z tych przypadków obowiązek wyjaśnień zawsze 
spoczywa na fotografach.

Zwłaszcza, że ten obowiązek może stać się, per saldo, ko-
rzystny. Nie mówię, że chciałbym, by fotografowie wpadali 
w  tarapaty, jednak pokonywanie oporu zmusza do auto-
refleksji i zgłębienia zagadnienia w stopniu pozwalającym 
wyjaśnić je laikom. Na tym zyskamy wszyscy.

Etyka fotografii, sposób, w jaki jej możliwe zastosowania 
mogą zderzyć się z naszym pojęciem dobra lub zła, jest 
kluczowym zagadnieniem w czasach, w których kamery są 
obecne właściwie wszędzie.

Stąd powszechna niechęć do fotografowania w  prze-
strzeni publicznej bez pozwolenia stanowi dla fotografii nie 
tylko wyzwanie, ale również szansę. To możliwość rozmowy 
o tym, co robią fotografowie — „streetowi” lub inni. I jak 
to robią.
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„Zrobione przeze mnie w śródmieściu zdjęcie mężczyzny, który poprosił o jego usunięcie. Co uczyniłem.” Joerg Colberg

[1, przypis tłumacza] rodzaj grup dyskusyjnych w serwisie 
reddit, których użytkownicy wymieniają się i komentują sek-
sualny kontekst zdjęć, wykonanych na ogół bez zgody lub bez 
wiedzy przedstawianych na nich kobiet (rzadziej mężczyzn).
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Fotografia mobilna
Tekst: Anna Gabryś, Napoleon Bryl

Fotografie: Barbara Iwińska



Fotografia mobilna, stosunkowo nowe zjawisko i ciągle nie 
w pełni określone. Fascynuje — bo powszechnie dostępna, 
kusi — bo można szybko (co nie znaczy łatwo) zrobić „ka-
rierę”, ciekawi — bo zasięgi osiągane w niej mogą frapować. 
Co to więc jest? 

Fotografia mobilna czy fotografia społeczna?
Można by się czepiać już samego terminu. Fotografia mobil-
na wywodzi się od telefonu mobilnego, bo nim się wykonuje 
zdjęcia. A przecież inne aparaty fotograficzne są równie mo-
bilne, choć cięższe. Faktycznie więc fotografia mobilna jest 
więc fotografią socjalną, bo jest silnie związana z mediami 
społecznościowymi i to właśnie dzięki nim ten nurt miał 
szansę zaistnieć i się rozwijać. 

Wszystko przez duży ekran iPhone’a...
Początki fotografii mobilnej wiązać można z produkcją 
pierwszego iPhone’a. To już więc dekada rozwoju takiej 
fotografii. iPhone jednak nie był pierwszym telefonem 
z aparatem fotograficznym – sprawdza się powiedzenie, że 
sprzęt od Apple jest nie zawsze pierwszy chronologicznie, 
ale na pewno pierwszy w dokonywaniu przełomów. iPhone 
w przeciwieństwie do ówczesnych telefonów oferował duży 
ekran, na którym zdjęcia po prostu wyglądały. Było je widać, 
w przeciwieństwie do zdjęć na małych ekranach. Można się 
było śmiać (długo) z braku zooma, z braku lampy błysko-
wej, ale to właśnie pierwsi ajfoniarze wyznaczyli drogę dla 
fotografii mobilnej. 

Kolejna wielka zmiana nastąpiła, gdy Apple  — znowu 
oni! — otworzyło AppStore’a. Szybko pojawiły się w nim 
aplikacje służące do obróbki zdjęć. Wprawdzie nie dało się 
zrobić zooma w telefonie, który go po prostu nie oferował, 
ale za to bogactwo filtrów było niezmierzone. Największą 
popularnością cieszyły się budzące sentymenty filtry „na 
staroć” — AGFA, Polaroid, LOMO czy po prostu vintage. 
Wymagało to jednak nieco umiejętności, żeby wszystko 
ustawić jak trzeba — żeby wręcz wywołać cyfrowo zdjęcie 
zrobione telefonem. I wtedy pojawił się Instagram… 

Rewolucja Instagrama
Instagram — ta sama historia. Nie był pierwszą aplikacją 
czy internetowym site’em, w którym można było wrzucać 
zdjęcia i się nimi chwalić. Ale to Instagram sprawił, że 
można było w prosty sposób zdjęcia sharować, udostępniać 
w mediach społecznościowych. Co gorsza, można było je 
lajkować i hashtagować. Właśnie ten moment można wią-
zać z największym przełomem dla fotografii mobilnej aka 
społecznej. 

Pierwsze miesiące na Instagramie wyznaczyły trend, któ-
ry do tej pory się nie skończył. Śniadania, bose stopy opły-
wane falami morskimi, kotki… Kotki rządzą nadal (jak nie 
wierzycie, zróbcie przeciętne zdjęcie słodkiego kotka, ota-
gujcie właściwie i liczcie spływające serduszka). Instagram 
był też swoiście ekskluzywny, bo początkowo istniała wersja 
wyłącznie na iOS, czyli tylko dla ajfoniarzy i tylko oni mogli 
udostępniać fotki, korzystając z predefiniowanych filtrów. 
Wkrótce użytkownicy smartfonów na Androidzie i Win-
dows Phone’ów także zyskali dostęp do filtrów, dzięki choćby 
takiej aplikacji jak VSCO. Ale brakowało tego społecznego 

„czegoś”. Brakowało tej społeczności instagramowej, do któ-
rej miało się tylko wgląd w mediach społecznościowych, gdy 
któryś z instagramersów udostępnił swoje zdjęcie na fejsie 
czy na Twitterze. W kwietniu 2012 r. Instagram pojawił 
się w wersji na Androida i niedługo później na Windows 
Phone’a. 

Jeszcze jedna cecha charakteryzowała zdjęcia instagramo-
we: w odróżnieniu od tradycyjnych formatów, portretowego 
i pejzażowego, te fotki były kwadratowe. Kwadrat jest chyba 
jedną z najważniejszych cech wyróżniających fotografię 
mobilną. Dotychczas dominuje, choć od sierpnia 2015 roku 
nie jest już wyłącznym formatem zdjęć udostępnianych na 
Instagramie.

Te pierwsze chwile istnienia fotografii mobilnej można 
porównać do rewolucji polaroidowej, zdjęć na już, natych-
miast, drukowanych w moment po pstryknięciu. Ale jeszcze 
bardziej chyba do wypuszczenia przez Kodak filmu mało-
obrazkowego, upowszechniającego wykonywanie zdjęć 
choćby dzięki obniżeniu cen na filmy i ich wywoływanie. 

Każdy jest artystą, bo ma artystyczne filtry
Wracając do historii nam bliższej: w latach około 2010-2011 
zdjęcia robili już niemal wszyscy posiadacze smartfonów, 
a ci co bardziej „socjalni” udostępniali je, uprzednio ob-
rabiając w odpowiednich aplikacjach. W historii zapisała 
się aplikacja Hipstamatic, a to za sprawą Damona Wintera. 
Wykonał on zdjęcia do reportażu opublikowanego w „The 
New York Times” w listopadzie 2010 roku o amerykań-
skich żołnierzach w Afganistanie, posługując się wyłącznie 
iPhone’em i obrabiając zdjęcia nim zrobione właśnie w tej 
aplikacji. „Cały świat” zapragnął obrabiać zdjęcia w Hipsta-
matiku i „cały świat” uwierzył, że właśnie to jest przyszłość 
fotografii. Bo w końcu najlepszy aparat to ten, który masz 
przy sobie.

„Cały świat” uwierzył również w to, że skoro ten „najlepszy 
aparat” ma się zawsze przy sobie, do dyspozycji są rewela-
cyjne filtry oferowane przez często darmowe aplikacje na 
smartfony, to każdy jest artystą. Potwierdza to nawet nie 
liczba zgłoszeń w konkursach ogłaszanych dla twórców fo-
tografii mobilnej (np. iPhone Photography Awards, Mobile 
Photography Awards), ale to, kto w nich wygrywa. Wbrew 
pozorom nie są to profesjonalni fotografowie, ale amatorzy, 
którzy kochają robić zdjęcia, kochają je robić smartfonami 
i którzy specjalizują się właśnie w tej formie artystycznej 
ekspresji. 

Hashtagi i trendy
Nie potrzebują zresztą konkursów, by „wypłynąć”. Wystar-
czy odpowiednio rozegrać aspekt społeczny fotografii mo-
bilnej: konto na Instagramie, system hashtagów i odrobina 
cierpliwości. A także wpisanie się w trendy — tematyczne 
czy filtrowe. Warto więc być choćby fotografem ulicy, fo-
tografem portretowym, dokumentować mobilną fotografią 
swoje podróże czy spożywane potrawy. Można też wpisać 
się w nurt mobilnej fotografii minimalistycznej lub przystą-
pić do grupy „kolorystów” (np. robiąc zdjęcia z dominacją 
wybranego koloru). Dzięki hashtagom można stosunkowo 
łatwo zyskać zasięgi, a lajki choćby na Instagramie zaczną 
spływać z wszystkich zakątków świata. Można też działać 

lokalnie, np. w miejscowych kółkach „instagramersów”. Te 
grupy nie tylko tagują swoje zdjęcia w mediach społeczno-
ściowych, ale także spotykają się na sesjach zdjęć mobilnych 
w choćby trudno dostępnych miejscach, a potem promują 
wzajemnie wykonane tego dnia zdjęcia. Udostępniane są 
zdjęcia dnia, zdjęcia tygodnia itd., a nicki (pseudonimy) 
ich twórców są znane całej społeczności lokalnej, krajowej, 
a naprawdę światowej. 

Społeczne funkcje fotografii mobilnej
Fotografia mobilna jest więc faktycznie fotografią społecz-
ną. Jeszcze jeden dowód potrzebny na to? Dawniej zdjęcia 
wywołane, odpowiednio uporządkowane i opisane oglądało 
się w pięknie wykonanych, ciężkich albumach. Dzisiaj, ow-
szem, można robić pokazy zdjęć cyfrowych na telewizorze 
zajmującym pół ściany. Gwarantujemy jednak, że każdy 
z was, czytelników, wziął udział w ad hoc zorganizowanym 
pokazie zdjęć na smartfonach przy stoliku kawiarnianym. 
W pewnej chwili jedna z obecnych osób przypomina sobie, 
że właśnie kupiła nowy dywan, o taki (tu wyjmuje telefon, 
przeszukuje zdjęcia - charakterystyczne swipe’owanie 
w poszukiwaniu właściwego), druga osoba dostrzega wzór, 
wspomina wycieczkę do Turcji, gdzie kupili „taki sam, po-
patrz” (swipe, swipe, swipe, jest!), kolejna zaś osoba, która 
bierze kolejny telefon do ręki, rozczula się nad kotkiem na 
dywanie i… zaczyna się pokazywanie, jakiego kto ma kotka. 
Bo przecież co jak co, ale zdjęcia słodkich kotków zajmują 
3/4 pamięci telefonu. 

Socjalizacja fotografii mobilnej to również widok dener-
wujący profesjonalnych fotografów na wakacjach. Selfie 
robione w muzeach zatrzymujące przepływ zwiedzających 
pod portretem Mona Lisy, foty Tower Bridge robione iPa-
dem… Fotografia turystyczna to fotografia mobilna, bo 
lustrzanką dzisiaj zdjęcia robią „prawdziwi” hobbyści, a fo-
togłupkiem niemal wstyd… 

Jak zrobić najlepsze zdjęcie nocnego nieba telefonem?
Amatorzy fotografii mobilnej — zarówno traktujący tego 
typu zdjęcia „poważnie”, jak i wszyscy inni mogą znaleźć 
w sieci mnóstwo poradników. Jak zrobić najlepsze zdjęcia 
nocą na iPhonie, jak w Samsungu działa druga kamera, jak 
zyskać głębię ostrości, który filtr zastosować do pejzażu 
z lasem itd. Do uzyskania efektów dorównujących dużym 
aparatom fotograficznym konieczne jest też noszenie roz-
maitych gadżetów: obiektywów zewnętrznych doczepianych 
do smartfonów, stabilizatorów, statywów i nieodzownego 
w świecie nastawionym na ego selfie-sticka. Fotografia mo-
bilna przestaje zatem być minimalistyczna — gdzie te czasy, 
gdy iPhone nie pozwalał nawet na zoomowanie…?

Fotografia mobilna to więc społeczne zjawisko i — po-
noć — pierwszy element brany pod uwagę przy wyborze 
nowego smartfona. Służyć ma on do robienia zdjęć, ich 
obróbki, a następnie udostępniania. Rzadziej do dzwonie-
nia. Powoduje to też zmiany w poważnej, profesjonalnej 
fotografii i na rynku aparatów fotograficznych dla amatorów. 
Funkcja udostępniania zdjęć w mediach społecznościowych 
bezpośrednio z aparatu pojawia się nie tylko w smartfonach. 

Anna Gabryś pisze dla imagazine.pl i cat5.pl o technolo-
giach i kulturze. Jest humanistką w świecie IT. Nie umie 
robić zdjęć, ale lubi czytać hashtagi na Instagramie. 
Napoleon Bryl pisze dla imagazine.pl o fotografii i techno-
logiach w edukacji. Uczy na Wydziale Intermediów krakow-
skiej ASP video i foto. Woli zdjęcia od hashtagów.
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„portret  
   bez twarzy”
Fotografie i tekst: Barbara Woźniczka
W tworzeniu dobrego portretu najważniejsza jest szczerość. Człowiek całe życie tworzy 
setki wersji własnego "ja", które rzuca mniej lub bardziej rezolutnie w kierunku innych, 
licząc na ich zrozumienie czy akceptację. W tej sytuacji założenie fotografa, że na kilku 
klatkach otrzyma choćby ułamek esencji osobowości jest wręcz niestosowne. 

I tu właśnie wchodzi prężnym krokiem wyżej wymieniona szczerość. Jest to szczerość 
twórcy zdjęcia, który po prostu przyznaje się, że dystansu międzyludzkiego czasami nie da 
się przeskoczyć, że sposób w jaki automatycznie deformujemy siebie nawzajem już przy 
pierwszym spotkaniu uniemożliwia utrwalenie na matrycy prawdziwości czyjejś twarzy. 

Dobrego portretu nie zrobi się z daleka, jednak im bliżej się podejdzie, tym mocniej 
odbijamy się w oczach osoby fotografowanej, coraz bardziej oddalając się od przedstawie-
nia jej w sposób obiektywny.
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„Nieprzyjemny obowiązek 
wykonania zdjęcia trupa”
Monika Wodniok

Fotografia: Artur Rychlicki



Fotografia postmortem to sztuka wykonywania zdjęć zmar-
łym bliskim w celu ich upamiętnienia. Pierwsza fotografia 
pośmiertna została wykonana prawdopodobnie w 1841 roku, 
zaledwie dwa lata po wynalezieniu dagerotypu. Praktyka ta 
była częstym zwyczajem w Europie i Stanach Zjednoczo-
nych w XIX i na początku XX wieku. Portrety pośmiertne 
były często jedynymi wizualnymi pamiątkami po zmarłych 
bliskich. Chociaż dziś zwyczaj ten jest zapomniany, to właśnie 
postmortem obejmuje największą grupę spośród fotografii 
wykonywanych w tamtym czasie.

W XIX wieku powstawało coraz więcej profesjonalnych 
studiów fotograficznych, w których panowały doskonałe 
warunki do wykonywania zdjęć. Jednakże przewożenie 
zmarłych do studia w wielu krajach spotykało się z głośnym 
sprzeciwem. Częstą praktyką było przywożenie zmarłego 
do fotografa, którego studio znajdowało się w drodze na 
cmentarz, zwykle podczas procesji pogrzebowej. Transport 
małych dzieci nie był szczególnie trudny. Audrey Linkman 
przytacza wspomnienia nowojorskiego fotografa, Abrahama 
Bohardusa, o pewnej Niemce, która przyszła do niego z pacz-
ką, a gdy ją rozwinęła, okazało się, że to jej zmarłe dziecko1. W 
1891 roku w Wiedniu, ze względu na obawę przed chorobami 
zakaźnymi, uchwalono zakaz fotografowania zmarłych w stu-
diach fotograficznych2.

Według Linkman, w XIX w. usługi wykonywania fotografii 
w domach klientów stanowiły popularny zwyczaj, szczególnie 
wśród zamożniejszych klas społecznych3. Portrety wykony-
wane w prywatnych kwaterach zapewniały klientowi intym-
ność i komfort. Fotografie robiono najczęściej w zamkniętych 
domach bądź w ogrodach, starając się zachować warunki 
podobne do tych, jakie panowały w studiu fotograficznym. 
Pierwszym zadaniem fotografa, kiedy przybył do domu klien-
ta, był wybór pomieszczenia, w którym okna skierowane były 
na północ — tak, aby uzyskać przynajmniej zadowalające 
oświetlenie. Malowane tła lub zasłony w jednolitym kolorze 
zakrywały wszystko to, co mogłoby zdradzić domowe wa-
runki wykonania fotografii. Odróżnienie zdjęć wykonanych 
w domu klienta od tych zrobionych w studio jest jednak 
zazwyczaj niezwykle trudne. Wątpliwości rozwiązać może 
dopiero odpowiednia dokumentacja kontekstu wykonania 
zdjęć. Wykonanie fotografii pośmiertnych, najczęściej we 
własnym domu, zalecały także rodziny mniej zamożne. Pod 
koniec XIX wieku przyjmowanie fotografa w domu w celu 
sfotografowania zmarłego było normą wśród wszystkich 
grup społecznych4.

Według Johna Hannavy fotografia pośmiertna była jednym 
z najbardziej widocznych elementów wiktoriańskiej obsesji 
śmierci. Zwyczaj wykorzystania portretu pośmiertnego, po-
czątkowo właściwy jedynie najzamożniejszym robotnikom, 
stopniowo przejęły także inne klasy społeczne. W połowie 
XIX wieku niemal każda amerykańska rodzina mogła pozwo-
lić sobie na wykonanie dagerotypu bliskiego zmarłego — jego 
koszt wynosił wtedy około 25 centów5. 

W Stanach Zjednoczonych w ciągu czterech pierwszych 
dekad od pojawienia się fotografii, profesjonalni fotografowie 
reklamowali swoje usługi, wśród których było wykonywanie 
wizerunku zmarłego. W 1846 roku w bostońskim katalogu 
biznesowym, pojawiło się ogłoszenie o następującej treści:

Natychmiastowo wykonujemy miniatury dorosłych, 
dzieci oraz ZMARŁYCH zarówno w naszych pomiesz-
czeniach, jak i w prywatnych domach. Podejmujemy 
wiele trudu, aby Fotografie Osób Zmarłych były zado-
walające i satysfakcjonujące. Są one często tak natu-
ralne, że [zmarli], również dla Artystów zdają się być 
pogrążeni w głębokim śnie6. 

Autorzy powyższego ogłoszenia, fotografowie firmy The 
Southorth&Hawes, zachęcają do skorzystania z usługi, pod-
kreślając także krótki czas jej wykonania, co w przypadku 
fotografii pośmiertnej było z przyczyn oczywistych szcze-

gólnie znaczące. Istotne jest również to, że przywołali rów-
nież popularną metaforę śmierci jako snu, wykorzystywaną 
w konkretnym typie zdjęć postmortem.

Albert Southworth, który wraz z Josiah Hawesem prowa-
dził jedną z pierwszych firm fotograficznych w Bostonie, pod-
czas panelu dyskusyjnego poświęconego technice w Filadelfii 
w 1873 roku, szczegółowo opowiedział na czym polegała jego 
praca oraz jakiej wiedzy i umiejętności potrzeba, by wykonać 
fotografię postmortem — zwłaszcza, jeśli chce się uzyskać 
konkretne efekty wizualne. Nie jest to trudne, ale wymaga 
podstawowej przynajmniej znajomości ludzkiej anatomii 
i fizjologii (w tym procesów zachodzących w ciele człowieka 
po śmierci) oraz sprawnego jej wykorzystania przy próbach 
ułożenia zmarłego w pożądanej pozycji. Trzeba również, 
a może przede wszystkim, wziąć pod uwagę odczucia rodziny 
zmarłego i uzyskać pozwolenie na to, by móc dotknąć ciała 
fotografowanej osoby bądź zmienić jego układ.

Kiedy zacząłem fotografować, dwadzieścia lub trzy-
dzieści lat temu, musiałem robić zdjęcia zmarłym. 
Musieliśmy wychodzić [poza studio] częściej niż 
obecnie, a jest to sprawa, która nie jest łatwa, ale jeśli 
będziesz uważnie i ostrożnie pracował nad wszystkimi 
trudnościami, bardzo szybko nauczysz się, jak wyko-
nywać zdjęcia zmarłych i w jaki sposób układać ich 
tak, jak trzeba. Gdy się tego nauczysz, wszystko będzie 
oczywiste, a zadanie łatwe. Moim sposobem na to było 
ich ubranie i położenie na sofie. Po prostu położenie 
ich w taki sposób, jakby spali. Takie było moje pierw-
sze wyzwanie. To był mały chłopiec, kilkunastoletni. 
Zajęło to sporo czasu, zanim pozwolono mi to zrobić 
[ułożyć ciało]. Muszę w tym miejsc powiedzieć, gdyż 
jest to bardzo istotne, że możesz pochylać i układać 
ciało tak długo, jak długo ono na to pozwoli. Możliwe 
jest nadanie prostej i naturalnej pozycji zwłok, dopóki 
stawy są miękkie. Jeśli człowiek nie żyje, a przyjaciele 
obawiają się, że z ust zmarłego będzie wydobywał się 
płyn, możesz go ostrożnie odwrócić dopóki nie ustaną 
wymioty. Da się to zrobić w mniej niż jedną minutę 
i wszystko wydostanie się na zewnątrz — wtedy możesz 
wytrzeć usta, opłukać twarz i obchodzić się z nim, jakby 
to była żywa osoba. Ułóż go [zmarłego] lub zegnij do 
tej pozycji. Wtedy ustaw swój aparat i wykonaj zdjęcia 
w taki sposób, by wyglądał jak za życia, jak gdyby stał 
przed tobą. Nie rób zdjęcia z dołu kanapy. Przejdź od 
strony głowy i wykonaj zdjęcia tak, że ta część obrazu 
będzie powyżej linii poziomej. Będzie to wtedy tak na-
turalna pozycja, jakby [zmarły] stał lub siedział przed 
tobą. Jest jeszcze jedna rzecz, która może być przydatna 
w rakcie twojej pracy —  niezbyt szerokie lustro w stylu 
francuskim, na czterech nogach. Korzystając z niektó-
rych aparatów, gdy ustawisz lustro, to pojawi się odbicie 
w prosty, wdzięczny, naturalny sposób – wtedy zrobisz 
zdjęcie z lustra bez większych problemów. Zaznaczam 
to wszystko ponieważ myślę, że może to być dla kogoś 
bardzo cenne7. 

Nie tylko Southerm był przekonany, że jego wskazówki 
mogą okazać się przydatne (i to właściwie dla każdego, a nie 
tylko dla osób profesjonalnie wykonujących zdjęcia). W 1877 
roku na łamach „Philadelphia Photographer” ukazał się 
artykuł autorstwa Charlie E. Orra — fotografa z Sandwich 
w stanie Illinois. Publikacja ta miała być pomocna „dla nie-
których fotografów z mniejszym doświadczeniem, których 
być może spotka nieprzyjemny obowiązek wykonania zdjęcia 
trupa”8. Zawiera ona dokładny opis poszczególnych etapów 
powstawania fotografii, zalecenia techniczne i inne przydatne 
porady praktyczne. Orr na początku zaleca przygotowanie 
niezbędnego sprzętu, w tym odpowiedniej liczby blaszanych 
płytek, narzędzi oraz chemikaliów. Radzi też, by w podzie-
miach, bądź w piwnicy, przygotować naczynia, utrwalacz 

i kolodion. Zauważa on, że pomieszczenia w podziemiach 
dają lepszą możliwość wytłumienia światła, niż jakiekolwiek 
inne pomieszczenia w domu. Istotnym jest także, by fotograf 
przybył wraz z pomocnikami, gdyż „[…] nie jest łatwo zginać 
trupa, który nie żyje od dwudziestu czterech godzin”9. 

Zdarzało się, że fotograf musiał skorzystać z pomocy ro-
dziny lub przyjaciół zmarłego, by ciało umieścić na kanapie 
lub sofie w  jak najbardziej naturalnej pozycji. Następnie 
grzecznie prosił mieszkańców o opuszczenie pomieszcze-
nia, aby umożliwić pracę fotografa i jego pomocników oraz 
uniknąć zakłopotania wynikającego z bycia świadkiem 
nieszczęśliwych wypadków, które mogłyby się wówczas 
przydarzyć. Praca dziewiętnastowiecznego fotografa była 
w znacznym stopniu uzależniona od warunków i oświetlenia, 
jakie panowały w pomieszczeniu. Często należało przesunąć 
mebel, na którym spoczywał zmarły prostopadle do okna 
umieszczonego na północnym wschodzie lub północnym 
zachodzie domu. Następnie ciało ułożone w pozycji siedzącej 
podpierano mocno poduszkami. Jako tła używano jednoli-
tego materiału w ciemnym kolorze. Kolejnym krokiem było 
odpowiednie ustawienie oświetlenia. W tym celu należało 
ustawić zasłony w taki sposób, by użyć górnej części okna. 
Odpowiednia manipulacja światłem umożliwiała usunięcie 
wszystkich niepożądanych cieni. Twarz powinna znajdować 
się w najlepiej doświetlonym miejscu. Po odpowiednim 
ułożeniu ciała i ustawieniu aparatu na wprost portretowa-
nego, nadchodziła najważniejsza — zdaniem Orra — część 
operacji, czyli otwieranie oczu. Fotograf zalecał w tym celu 
użycie łyżeczki do herbaty, którą można unieść i odpowiednio 
uformować powieki, a następnie przekręcić gałkę oczną na 
właściwe miejsce. Wytrzeszcz oczu i ich pusty wyraz można 
zredukować odpowiednim retuszem w późniejszym czasie10.

Monika Wodniok — absolwentka specjalności antropo-
logicznej na kulturoznawstwie na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Pod opieką dr Małgorzaty Rygielskiej broniła 
pracę pt. „Fotografia postmortem” — powyższy artykuł jest 
jej fragmentem (tytuł został nadany przez redakcję).

1. A. Linkman, Photography and Death, Reaktion Books, 
Londyn 2011, s. 46.
2. Por. W. Nowicki, Odbicie, Czarne, Wołowiec 2015. s. 259.
3. A. Linkman, Inside Jobs: Commercial Portrait Photo-
graphy in the Victorian Home, https://historiesofhomessn.
files.wordpress.com/2011/05/audrey-linkman-summary.pdf 
[dostęp: 21.02.2016 r.].
4. J. Hannavy, Encyclopedia of Nineteenth-Century Photo-
graphy, Routledge Taylor & Francis Group, Nowy York 2008, 
s. 1194.
5. Tamże, s. 1195.
6. Cyt. za: F. Rinhart, Marion Rinhart, The American Daguer-
rotype, University of Georgia Press, Ateny 1980, s. 299 (tłum. 
autorki).
7. J. Southworth, A Panel Discussion on Technique, „Phila-
delphia Photographer” 1873, s. 279–280 (tłum. autorki).
8. Ch.E. Orr, Post-mortem photography, „Philadelphia Pho-
tographer” 1873, t. 6, s. 200(tłum. autorki). Cyt. za: J. Ruby, 
Secure the Shadow. Death and Photography in America, The 
MIT Press, Cambridge 1995, s. 59–60.
9. Tamże
10. Tamże
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Fotografie: Agata Ogierman
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Samotność  
śmierci
Michał Paweł Urbaniak

Czym jest fotografia? Zatrzymaniem rzeczywistości w ka-
drze. Fragmentem historii. Statycznym elementem dawne-
go świata. Czarno-białym lub sepiowym luksusem czasów 
dawnych, irytującą, rozkrzyczaną kolorami powszechnością 
lat obecnych. Dla mnie — pasjonata genealogii, przebywa-
jącego w świecie prababek chętniej niż we własnym — jest 
także pamiątką po tych, których nigdy nie było mi dane po-
znać: pradziadkach, ciotecznych babkach, stryjecznych bab-
kach, dalekich kuzynach. Zanim pojawiłem się na świecie, 
ich już na nim nie było. Zostały po nich cudze wspomnienia, 
a czasem również fotografie. To właśnie na płaszczyźnie fo-
tograficznej odbywa się moje spotkanie z tymi, którzy już 
odeszli. Przypatruję się im, utrwalonym na czarno-białych 
zdjęciach, z nadzieją, że jeśli będę wystarczająco uważny, 
zdradzą mi swoje tajemnice. 

Na Zenusia, czyli Zenona Poniewierę, kuzyna mojej mat-
ki, trafiłem, można powiedzieć, przypadkiem. Wówczas od 
przeszło roku budowałem drzewo genealogiczne i niemało 
wiedziałem już o rodzinie Feliksa Poniewiery, brata mojego 
dziadka. A jednak trzeba było odnalezionej fotografii, aby 
pewna historia, czy raczej historia pewnej śmierci, ożyła na 
nowo. Nagle okazało się, że Feliks miał nie troje, lecz czworo 
dzieci. Odnalazł się „zaginiony” brat i dołączył do Tadeusza, 
Edwarda i Aurelii, choć przecież zawsze był w tej opowieści. 

— Ja jedyny jeszcze pamiętam Zenusia! — powiedział 
Edward nie bez pewnej satysfakcji, gdy zapytałem go o po-
grzeb uwiecznionego na fotografii dziecka. 

Trwa 2016 rok. Zenusia nie ma od tak dawna. Myślę sobie, 
że gdyby żył, dziś nie byłby już „Zenusiem”, a raczej panem 

Zenonem dobijającym do siedemdziesiątki. A może już by 
go nie było? Miałby za sobą inną śmierć. I dłuższe życie.

Jak każde istnienie i to można zamknąć w datach. Jak 
wynika z aktu chrztu, Zenon urodził się 10 maja 1948 roku. 
Zmarł 13 kwietnia 1949 roku. To dało mu jedenaście mie-
sięcy życia. Niespełna 49 tygodni, 338 dni. Przypuszczam, 
że z całej jego historii sfotografowano tylko koniec — i to w 
tym czasie, gdy tygodni i dni już nie było po co liczyć — bo 
zostały tylko te, w których Zenusia już nie będzie. 

Za każdą fotografią kryje się dłuższa opowieść, często 
stanowi jej ostatni element. Coś się musiało wydarzyć, skoro 
uwiecznieni przez aparat ludzie zgromadzili się w danym 
miejscu, o konkretnej porze i znieruchomieli na chwilę, a na 
fotografii - na zawsze. A przecież to, co znajduje się w kadrze 
to tylko fragment opowieści. Z fotografii można wyczytać 
wiele takich fragmentów. Zupełnie jak z matrioszkami: 
w jednej kryje się następna, a w następnej — jeszcze jedna. 

Zenon Poniewiera, syn Feliksa i Zofii z Sendalów, uro-
dził w domu rodziców, w miejscowości Borowe. Został 
ochrzczony w iłowskim kościele 8 sierpnia 1948 roku. 
Następną wiosną ciężko zachorował. Jego ostatnie dni 
wypełniał płacz. Edward Poniewiera, który opiekował się 
młodszym braciszkiem, podczas gdy rodzice doglądali in-
wentarza w gospodarstwie, dobrze to pamiętał. 

— On płakał, płakał i płakał! — powiedział mi przez 
telefon, kiedy wspólnie przenieśliśmy się do 1949 roku — 
Kołysałem go w tej jego białej kołysce, ale to nic nie dało!

W końcu rodzice zabrali Zenusia do Żagania, gdzie lekarz 
zdiagnozował zapalenie opon mózgowych i kazał Feliksowi 



Michał Paweł Urbaniak — ur. w 1987 r. prozaik, krytyk lite-
racki, nauczyciel. Uwielbia książki, koty oraz stare fotografie 
z historiami, które się za nimi kryją. Woli świat literatury niż 
ten, który otacza go na co dzień.

i Zofii natychmiast jechać z dzieckiem do wrocławskiego 
szpitala. Wsiedli w pociąg, pełni strachu i nadziei, dziecko 
wzywało pomocy rozpaczliwym płaczem. Nie dojechali do 
Wrocławia. Zenuś zmarł na rękach bezsilnej matki. Jeszcze 
w szoku, przesiedli się do zatłoczonego pociągu powrotne-
go. Feliks i Zofia walczyli z emocjami, nie chcieli rozpaczać 
między ludźmi. „A to dziecko żyje?” - zapytał konduktor, 
poprosiwszy o bilet. Potem wycofał się, przeciskając się 
między pasażerami. 

— Jak mój ojciec to usłyszał… - Edward zawahał się na 
chwilę — Michał, to tak jakby szpilkę w serce wbić.

Zenuś już nigdy nie miał zapłakać. 
I oto się zgromadzili na pogrzebie. Stoją przed solidnym 

murowanym domem w Borowym. W samym środku — 
rodzice Zenusia. Na ich twarzach odbija się rozpacz okieł-
znana na potrzeby tej ponurej fotografii. To dorośli ludzie, 
którzy już napatrzyli się na śmierć — a jednak, gdy się im 
przygląda, trudno oprzeć się wrażeniu, że są zagubieni w 
tym bezmiarze smutku. Obok Feliksa znajduje się jego sio-
stra Marianna z mężem Janem, rozmazanym i częściowo 

„uciętym”. Uderza pewna sztywność w ich postawach. Ci 
dwoje stoją blisko siebie, pewnie są małżeństwem. Może i 
oni już stracili dzieci? A może myślą o tych, które jeszcze 
mogą utracić? Przy Zofii stoi jej teściowa, babka Zenusia, 
a moja praprababka Teofila Poniewierowa. Nawykła do 
cierpienia, ma za sobą sześćdziesiąt cztery lata życia i wię-
cej smutków niż radości. Na jej starczej twarzy, otoczonej 
żałobną chustą, widnieje żal. W rękach widać czarny kształt, 
to prawdopodobnie książeczka do nabożeństwa. Spracowa-

ne palce zostały uchwycone w ruchu. Czy Teofila chciała 
wyprzedzić fotografa i złożyć dłonie? A może obraca między 
palcami koraliki różańca? Wydaje mi się, że widzę jego deli-
katny zarys — a być może to tylko nieproszony ślad, jakich 
pełno na starych i czasem pomiętych zdjęciach. 

Na tym pogrzebie nie mogło zabraknąć mojego dziad-
ka Józefa Poniewiery (w 1949 roku nie był jeszcze moim 
dziadkiem, nie był nawet ojcem mojej matki, która miała 
zjawić się na świecie za siedem lat). Zawsze starał się towa-
rzyszyć swoim bliskim zmarłym w ich ostatniej drodze. Stoi 
pierwszy z prawej, otoczony właściwą sobie aurą łagodności 
i smutku. Żałuję, że fotografia została w tym miejscu zgięta 
i dziś nie mogę spojrzeć w jego oczy. 

Na tym pogrzebowym obrazku znalazły się także żywe 
dzieci. Między Feliksem i Zofią tkwi ich najstarszy syn, 
Tadek. Jest na tyle duży, aby zrozumieć tę sytuację. Patrzy 
w stronę fotografa poważnym, głębokim spojrzeniem. Jego 
młodszy brat Edek, prawie sześcioletni blondynek z łobu-
zerskim błyskiem w oku, trzyma w ręku czapkę. Drugą dłoń 
położył na piersi w okolicy serca, jakby sprawdzał, czy ono 
wciąż bije. Wzniosły gest, pasujący do tego zdjęcia. A może 
Edek po prostu poprawiał guzik płaszcza? Oto wyjaśnienie 
bliższe trywialnego życia — równie prawdopodobne. Ma-
rian „Maryś” Poniewiera, trzeci chłopiec, stoi przy ojcu. 
Zdaje się otwierać usta w niemym zdziwieniu. Wśród dzieci 
nie ma Aurelii, jedynej córki Feliksa i Zofii — ona przyjdzie 
na świat dopiero za dwa lata. 

Oczywiście na tej fotografii znalazł się także sam Zenuś. 
A jednak trudno go dostrzec, zdaje się ginąć w tej bieli i buj-

nej zieleni, wśród tak wielkich, że aż groteskowych kokard. 
Biel to tak biała, że aż prześwietlona, silnie kontrastuje 
z czernią i szarością, w jakie odziali się żywi. 

Jest tu jeszcze jeden ważny element — trudno go dostrzec, 
gdy oko na początku przygląda się katafalkowi, a potem 
zgromadzonej rodzinie — postawione obok Marysia białe 
wieko trumny. Wygląda jak jeszcze jeden upozowany do 
zdjęcia żałobnik. 

To zdjęcie jest przygnębiające, choć według mnie opo-
wiada nie tyle o śmierci, co o smutku tych, którzy zostali 
(wszak zmarłego dziecka praktycznie tu nie widać). Tyle 
w nich życia kontrastującego z tą chwilą! Nawet roślina 
doniczkowa, którą można dostrzec za oknem, samą swoją 
obecnością zdaje się przeciwstawiać śmierci. A jednak to 
memento mori — i oni muszą o tym myśleć. Dziś — w 2016 
roku — żyje tylko mały Edek (dla mnie wujek Edward), któ-
ry jako jedyny pamięta Zenusia. 

Myślę, że mimo wszystko jest w tym zdjęciu trochę 
światła przełamującego żałobę. Fotograf przyłapał Marysia 
i Edka na nieuwadze. Można im wybaczyć — to przecież 
małe dzieci. Odwracają oni wzrok od zmarłego i od aparatu. 
Z prawej strony pojawiło się coś chwilowo bardziej intere-
sującego niż długie pozowanie. Co takiego dostrzegają lub 
słyszą? To jedna z nierozwiązywalnych zagadek tej fotografii. 
Jedno jest pewne — zaciekawione spojrzenie Edka, namysł 
Marysia rozbijają patos tego zdjęcia. Bo oto ze śmiercią try-
wialnie wygrywa życie. I już toczy się dalej dla tych dwóch 
małych chłopców, którzy na przekór śmierci i przemijaniu, 
pozostają dziećmi — ciekawskimi, odkrywającymi świat. 

Kilka lat po odnalezieniu tego zdjęcia Iwona Leszczewska, 
córka Edwarda, natrafiła na kolejną pamiątkę z pogrzebu 
Zenusia Poniewiery. Dziś takie fotografie mogą szokować, 
a były powszechne w czasach, w których je zrobiono. Za-
glądając do albumów dziadków, można by znaleźć mnó-
stwo podobnych ujęć.  To dziś uwiecznianie śmierci, zwłok 
wydaje się niewłaściwe, wręcz niesmaczne. A przecież takie 
zdjęcia, powstały z  miłości i potrzeby oswojenia się ze 
śmiercią bliskiej osoby. Po niektórych z tych małych dzieci 
nie została nawet fotografia. Nie da się dostrzec człowieka, 
jeśli nie doczekał się uwiecznienia. Nie sposób pisać o foto-
grafii, której nie ma. 

To zdjęcie tak samo przejmująco smutne, jak poprzednie, 
ale zarazem inne w charakterze. Prowizoryczny katafalk 
znajduje się w centrum tego obrazu na równie prowizorycz-
nej łące, na której rośnie żałobna zieleń, białe róże, georgi-
nie i kokardy. Zenuś — poprzednio otoczony najbliższymi 
i niemal niedostrzegalny — teraz został sam. Przypomina 
dawną lalkę-niemowlaka, taką, która zamyka oczy, gdy się 
ją położy. Te powieki nigdy więcej się nie rozchylą. Bo w 
trumnie leży dziecko, tak samo martwe jak lalka. Dziecko 
zmęczone bólem i płaczem, który nie przynosił ukojenia. 

Jest w tej fotografii coś przerażającego. I nie chodzi 
o zwłoki małego dziecka, ale raczej o samotność śmierci. 
Przy Zenusiu nie ma już nikogo i nigdy nie będzie. Zostało 
tylko wieko trumny, białe jak kołyska, w której zasypiał, 
aby się obudzić. Ono niebawem przykryje nieruchomego 
chłopca. Tak skończy się historia Zenusia — niespełna rok 
życia, a potem cała wieczność… czego?

Ilustracje: opisywane przez autora fotografie z pogrzebu Zenona Poniewiery, 13 kwietnia 1949 roku, autor nieznany
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warsztaty fotograficzne
Nowa edycja warsztatów startuje już w październiku!

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie i blogu.

Nie widziałem lepszych warsztatów
— Louis Braille

reklama


