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Subiektywny świat fotografa
42 Pasje (nie tylko) naukowe

Językiem moich wypowiedzi jest fotografia. Wy-

dawałoby się, że ona – tak jak oko ludzkie, widze-

nie i wzrok, a przez to również i aparat fotograficzny 

– jest obiektywnym narzędziem poznania. Tymcza-

sem jest w niej wiele subiektywizmu przechodzącego 

w przypadkowość i ograniczoną świadomość tego, co 

się w danym momencie dzieje.

Fotografia – to sztuka obrazowania rzeczywistości 

w sposób kreatywny. Zastanawiam się, czy musi się to 

odbywać jeszcze na płaszczyźnie, czy już nie tylko na 

niej. Może jednak należałoby ją umiejscawiać szeroko 

zarówno w czasie i przestrzeni, kojarzyć z dźwiękiem, 

animacją, klipem i filmem, dodawać jej trzeci wymiar, 

czynić interaktywną, a więc medium działającym wie-

lobodźcowo na odbiorcę, a nie tylko na widza.

Nasze oczy i umysł są również powodem wielu 

iluzji. Obraz, który widzimy, jest właściwie dwoma 

obrazami sferycznymi, wpisanymi w pole eliptycz-

ne i nałożonymi na siebie – w ten sposób powstaje 

nasze przestrzenne widzenie przedmiotów. Obrazy 

powstające na siatkówce oka są odwrócone, a widze-

nie szczegółów ogranicza się do centrum naszego pola 

widzenia. To poprzez odruchowe ruchy gałek ocznych 

– działających jak swoisty „skaner próbkujący” – nasz 

umysł tworzy obraz widzianego świata. Jeśli kroczymy 

po ziemi, a więc głowę mamy na górze i twarzą jeste-

śmy zwróceni do przodu, to wzrokowy obszar percep-

cyjny mózgu jest skierowany tyłem do naszego ruchu, 

a pierwotny obraz przedmiotów na siatkówce oczu 

stoi „na głowie”. Co więcej, wskutek krzyżowania się 

części włókien naszych nerwów wzrokowych te obra-

zy docierające do kory percepcyjnej przekazywane są 

w sposób krzyżowy. A zatem to wszystko, co widzimy 

i jak widzimy, jest pewnego rodzaju „ewolucyjną umo-

wą”, której dzieje sięgają początku nie tylko naszej eg-

zystencji, ale początku życia na Ziemi.

Poza tym, jeśli to, co widzimy i fotografujemy zwy-

kłym aparatem fotograficznym, jest obrazem powsta-

jącym wskutek rejestrowania widzialnej części widma 

fal elektromagnetycznych, to ten obraz jest niepełny. 

Brakuje w nim promieniowania gamma i X, ultrafio-

letu i podczerwieni oraz fal radiowych o różnych dłu-

gościach. Innym słowem brakuje „światła niewidzial-

nego”. Z naszego ludzkiego punktu widzenia odrzuci-

liśmy je, albo zostało ono odrzucone, bo przecież my 

sami tego nie uczyniliśmy świadomie. Taki los musi 

dzielić wszystko to, co w naszej egzystencji jest zbędne 

i zaśmieca nasz umysł. Można by rzec, iż w ten sposób 

zakryte zostało wszystko to, co nie jest konieczne. Od-

krywanie, poznawanie i dążenie do prawdy jest zatem 

wpisane w naszą ludzką celowość.

Wróćmy jeszcze do światła oraz do falowej i kor-

puskularnej teorii jego budowy. Światło słoneczne wi-

dzimy w pełnym zakresie jego widma (od ok. 390 do 

750 nm), o takich proporcjach, w których sumą kolo-

rów jest biel. Specyficzne właściwości materii – barw-

nik – sprawiają, że większość fotonów określonego 

zakresu widma zostaje pochłonięta. Natomiast ta ich 

część, która zostanie odbita od powierzchni przedmio-

tów, powoduje, iż powstały w ten sposób bodziec, gdy 

dotrze do kory wzrokowej naszego mózgu, wywołuje 

w nas poczucie konkretnego koloru. W dużej mie-

rze koloru charakterystycznego tylko dla nas, a dopie-

ro poprzez możliwość wymiany doświadczeń pomię-

dzy ludźmi nazwanego kolorem czerwonym, zielo-

nym, niebieskim. Mimo iż świat fizyczny jest w istocie 

bezbarwny, to często my sami odzieramy go jeszcze 

z resztek swoistego odczuwania jego kolorytu, jaki 

ocalał w naszym otoczeniu i w nas samych.

Można wreszcie spojrzeć na świat pod kątem je-

go gęstości; także wówczas nasza percepcja okaże się 

bardzo ograniczona. Wzrok zatrzymuje się zazwyczaj 

na ciałach stałych. W przypadku ciał całkowicie nie-

przezroczystych nie widzimy ich wewnętrznej struk-

tury. Możemy jedynie w sposób organiczny, za pomocą 

innych zmysłów rejestrować i poznawać zewnętrzną 

budowę przedmiotów. Widzimy jeszcze ciecze, ale już 

gazy sprawiają nam niemałą trudność. Potrzebujemy 
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specjalistycznych instrumentów, by móc poruszać się 

w tym świecie, jeszcze do niedawna tak niedostępnym 

jak powierzchnia Marsa.

Mój Lublin
Odkryłem Lublin i jego architekturę ponad 20 lat 

temu. Od tamtego czasu jest on często tematem mo-

ich fotografii. Robiąc zdjęcia, poszukuję prawdy o tym 

mieście oraz klimatu minionego czasu. Uciekam od 

gwaru i komercji, a także unikam, na ile to możliwe, 

śladów współczesności. Na swoich fotografiach poka-

zuję rzeczywistość zawieszoną w „międzyczasie” – po-

między przeszłością a teraźniejszością. Wznosząc się 

ponad bruk miejski, wchodzę w inny świat, w którym 

przestały obowiązywać prawa czasu. To nie tyle miasto 

nabiera innego wyglądu, ile ja przestaję dostrzegać lu-

dzi podążających Traktem Królewskim. Tutejsza este-

tyka starości i klimat dawnych wieków zapierają dech 

w piersiach. Będąc jeszcze wyżej, gdzie nie dociera 

gwar, wspominam świat z czasów procesji dominika-

nów, gdy płonął Lublin. Ja, fotograf, pragnę przedsta-

wiać autentyzm tych miejsc.

Zdjęcie życia
Fotografia – to obraz, ale też i osoba, która swą myśl 

chce w ten sposób przekazać, by w niej zawrzeć rów-

nież siebie samego. Po fotografach pozostają zdjęcia, 

będące świadectwem ich pasji, widzenia świata, często 

zadziwienia... Myśli znikają, ulatują, materializując się 

w tym, co dotykalne. Nie są one fikcją, tak samo jak 

nie są nią nasze sny i marzenia. Każdy czeka, by zro-

bić to jedyne zdjęcie swojego życia. Ja jeszcze go nie 

zrobiłem.
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