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Sami fotografowie mówią jeszcze 
czasami o misji, obowiązku infor-
mowania świata, robią dobrą minę 
do złej gry, przekonując, że starają 
się uczciwie wypełniać swój zawód. 
Myślę przede wszystkim o tej rzeszy 
artystów-fotografów-dokumentalistów 
podróżujących w poszukiwaniu egzo-
tycznych obrazów nędzy i cierpienia. 
Znakomicie zilustrował ten problem 
Renzo Martens w swoim głośnym 
paradokumencie „Ciesz się biedą”. 
Renzo zrealizował swój film w Kongu 
w momencie kolejnego spiętrzenia 
lokalnych konfliktów i ogarniającej 
cały region klęski humanitarnej. 
Zadaje tam fundamentalne pytanie: 
do kogo należy bieda? Zderza obrazy 
umierających dzieci, zgwałconych 
kobiet, mężczyzn harujących za gło-
dową płacę – i europejskich fotogra-
fów, którzy, uwieczniając to wszystko, 
zarabiają 50 dolarów za zdjęcie; 50 do-
larów za wyzwolenie migawki trwające 
dosłownie ułamek sekundy. Martens 
pokazuje też działającą w obozie dla 
uchodźców i założoną przez kilku 
z nich spółdzielnię fotograficzną, któ-
rej właściciele i pracownicy zarabiają 
po 2 dolary miesięcznie, obsługując 
rodzinne uroczystości, śluby i pogrze-
by. Kiedy jednak próbują przerzucić 
się na dokumentowanie cierpienia 
swoich pobratymców, odmawia się 
im przyznania akredytacji, a tym sa-

To, co najważniejsze, 
wydarza się wcześniej
Fotografowanie ludzkiego cierpienia, biedy, intymnych przeżyć i emocji wymaga na-
prawdę solidnego uzasadnienia. Dziś już chyba wszyscy pozbyliśmy się naiwnych złudzeń, 
że kolejna fotografia głodującego dziecka, ofiary wojny czy prześladowań wstrząśnie 
sumieniem świata, powstrzyma falę wyzysku i przemocy. 

mym dostępu do rynku, bowiem – jak 
przytomnie zauważa odpowiedzialny 
za te sprawy szef lokalnego oddziału 
organizacji „Lekarze bez granic” – ich 
działalność nastawiona jest jedynie 
na zysk, podczas gdy przedstawiciele 
AFP, czy Reutera, wypełniają szlachet-
ną misję dostarczenia światu informa-
cji o sytuacji w Afryce. Wielkie agen-
cje prasowe i ich najemnicy, działając 
rzekomo w interesie pokrzywdzonych, 
wykonują w krajach trzeciego świata 
podobną robotę jak, niektóre z wiel-
kich koncernów – wyzyskują miejsco-
wą ludność i eksploatują największe 
bodaj „bogactwo naturalne” tych re-
gionów, jakim jest właśnie bieda.

Miałem chyba wyjątkowe „szczę-
ście”, że kiedy 10 lat temu zamieszka-
łem na Pradze, jej powierzchowność 
docierała do mnie mocno „rozostrzo-
na”. Sam byłem wtedy w kiepskiej 
sytuacji psychicznej i materialnej, 
więc mój ówczesny nastrój osobliwie 
korespondował z otoczeniem. Byłem 
wyrzutkiem wśród wyrzutków, byłem 
gorszy i czułem się gorszy, więc natu-
ralną koleją rzeczy (jak to sobie tłu-
maczyłem) znalazłem się po „gorszej” 
stronie rzeki. Praga, owszem, wyda-
wała mi się dziwna, ale kiedy dwóch 
kontrolerów w metrze złapało mnie 
bez biletu, a następnie puściło bez wy-
pisywania mandatu (słusznie chyba 
uznając, że sprawa jest beznadziejna), 

zrozumiałem, że pasuję tam doskona-
le. Z pożyczoną manualną lustrzanką 
krążyłem po okolicy, nie czując spe-
cjalnego dystansu ani respektu wobec 
otaczającej mnie rzeczywistości. My-
ślę, że było to zauważalne i sprawiało, 
że te relacje działały w obie strony. Fo-
tografowałem sąsiadów i znajomych, 
a potem ich znajomych. Była to dzia-
łalność zupełnie spontaniczna i co-
kolwiek bezmyślna, jakby mój umysł 
skurczył się do rozmiarów aparatu, 
zdolny do robienia zdjęć, lecz zupełnie 
niezdolny do refleksji.

Rzeczywiście był tu obecny jakiś 
element przymusu, mający zapewne 
podłoże autoterapeutyczne, ponieważ 
robienie zdjęć było w tamtym czasie je-
dynym rodzajem dłuższej aktywności, 
do jakiej mogłem się zmusić. Pamię-
tam szok, jakiego doznałem, gdy po raz 
pierwszy zobaczyłem tam (innych) lu-
dzi z aparatami. Było ich trzech. Wy-
stylizowani na reporterów wojennych 
przemykali gęsiego pod ścianami, cały 
czas zachowując wzmożoną czujność. 
Na moim podwórku otoczyli jakieś 
umorusane dziecko i bez żenady za-
częli robić zdjęcia, jakby trafili na jakiś 
egzotyczny okaz. Było to intrygujące, 
dające do myślenia doświadczenie. 
Obserwowałem tę sytuację niejako 
z zewnątrz i od środka, również ocza-
mi uzbrojonych intruzów. W całej ich 
postawie, podejściu i zachowaniu było 
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coś wyjątkowo irytującego, budzącego 
bezwarunkowy odruch sprzeciwu. Ale 
z drugiej strony ja sam – czy w gruncie 
rzeczy nie robiłem czegoś podobnego? 
I czy mój gniew był przejawem słusz-
nego oburzenia na naganną etycznie, 
pełną uprzedzeń i uprzedmiotawiają-
cą postawę kolegów po fachu, czy był 
to tylko zwykły terytorializm fotogra-
ficznego zwierzęcia, które broni swego 
rewiru przed osobnikami tego samego 
gatunku?

Refleksje nad własną postawą 
zaczęły pojawiać się tym częściej, 
im częściej zastanawiałem się nad 
upublicznieniem swoich prac. Do-
tychczas poruszałem się w obszarze 
czysto prywatnym i nagle zamierza-
łem go przekroczyć. Na moich nega-
tywach i odbitkach miałem przecież 
obrazy biedy i cierpienia ludzi, którzy, 
zepchnięci na margines i naznaczeni, 
obdarzyli mnie swoją przyjaźnią i za-
ufaniem. Czy publikacja tych fotogra-
fii nie przyczyni się jeszcze bardziej 
do ich stygmatyzacji? Wiedziałem, 
że znalazłem się w uprzywilejowa-
nej sytuacji. Mieszkańcy Brzeskiej, 
delikatnie mówiąc, „alergicznie” 
reagowali na widok coraz częściej 
pojawiających się ludzi z aparata-
mi. I to nie tylko z powodu sytuacji, 
których przykład podałem powyżej. 
Pokątnie zrobione, wyrwane z kon-
tekstu (nawet zupełnie „niewinne”) 
fotografie służyły często utrwalaniu 
kłamliwych stereotypów na temat 
tego miejsca. Klasycznym przykładem 
jest artykuł, jaki ukazał w „Biulety-
nie fotograficznym – Świat Obrazu” 
(nr 3/2009) autorstwa znanej foto-
reporterki Hanny Musiał. Nie mogę 
się powstrzymać przed zacytowaniem 
obszernych fragmentów tego tekstu, 
bowiem prezentowana tam postawa 
jest niezwykle symptomatyczna i nie-
rzadko spotykana nawet wśród tej 
„tolerancyjnej i postępowej” części 
warszawskiej inteligencji:

„Umówiłam się z policjantem – 
ma mnie zabrać na obchód Brzeskiej, 
gdzie bez obstawy lepiej nie pokazywać 

się z aparatem. Robimy z kolegą re-
portaż o dzieciach ulicy (...). Osobisty 
kontakt (...) okazał się niewypałem: 
przez trzy dni oswajaliśmy młodocia-
nych i nic. Uznaliśmy dzieci z Brze-
skiej za stworzenia obcego gatunku. 
Nie rozumieją ludzkiego języka, 
posługują się wulgarnymi gestami 
i słowami (...). Od małego trenują się 
w okrucieństwie. Zaczynają niewin-
nie – od zabijania gołębi, których jest 
tu pod dostatkiem. Zaciskają na szyi 
ptaka pętlę ze sznurka, a potem, ko-
łując w powietrzu nad głową, nadają 
mu prędkość, by z odpowiednią siłą 
roztrzaskać o twardą powierzchnię. 
Dozorca zbierający padlinę twierdził, 
że w jednej akcji potrafią zabić ptaków 
na pół kontenera (...). Los dzieci uli-
cy nie wzruszył mnie ani trochę. Jak 
to się stało, że w środku miasta garstka 
obywateli uległa genetycznej mutacji? 
Dlaczego zjawisko wymknęło się spod 
kontroli? (...) W jaki sposób – myśla-
łam, wracając między ludzi – oczyścić 
miasto z niebezpiecznego elementu? 
Dzieciorobów wykastrować. Niemow-
lęta i przedszkolaków oddać do adop-
cji, młodociany narybek wyłapać i pod 
bronią ostrą wbić do łbów zasady obo-
wiązujące w ludzkim społeczeństwie. 
Osobników nierokujących pozbawić 
życia za pomocą prądu lub innego 
humanitarnego środka...”.

Ciekawe, że Autorka, posługując się 
cały czas pełnym pogardy językiem, 
nie straciła ani na chwilę poczucia 
własnej moralnej wyższości. Poniosła 
co prawda zawodową klęskę: „Materiał 
fotograficzny będzie ubogi, moja rola 
ograniczy się do wykonania dwóch, 
trzech fotografii ilustrujących za-
gadnienie”, ale na gruncie etycznym 
odniosła zdecydowane zwycięstwo: 
„Wyłuskiwanie smaczków z otworów 
gębowych zdegenerowanych stworzeń 
tylko po to, by czytelnicy dostali szo-
kującą strawę, wydaje mi się wstrętne 
i nieodpowiedzialne”. Całość kończy 
się takim oto optymistycznym akcen-
tem: „Wracam spacerem na bezpiecz-
ny parking. Stąd mogę dojść do ele-

ganckiej ulicy bez obawy o utratę życia 
lub zdrowia. Myślę już nad reportażem 
o dzikach grasujących na wybrzeżu 
i ludziach małego wzrostu – jedną 
parę mam w Poznaniu, drugą w Ko-
łobrzegu. Zadzwonię tam wieczorem 
i jadę nad morze! Gdyby tak udało 
mi się połączyć dziki z karłami, nie 
jeździłabym w tę i nazad”.

Analizę tego charakterystyczne-
go tekstu pozostawiam specjalistom 
z dziedziny psychologii społecznej, 
czuję się jednak zmuszony dla po-
rządku wyjaśnić kilka spraw.

Praga dawno straciła już status naj-
niebezpieczniejszej dzielnicy Warsza-
wy, a Brzeska najgorszej ulicy na Pra-
dze. Obciąża ją po prostu zła legenda 
i zła aparycja. Miejsce idealnie pasuje 
do powszechnych wyobrażeń na temat 
dzielnicy występku. To rzeczywiście 
jeden z najbardziej zaniedbanych ob-
szarów w mieście, wiele rodzin miesz-
ka tu w skrajnie złych warunkach, bez 
łazienek, centralnego ogrzewania, 
ze wspólną na kilka mieszkań ubika-
cją na korytarzu.

Brzeska ma może dwieście metrów 
długości. Mieszkałem w pobliżu, przez 
ostatnich kilka lat (szczególnie w let-
nie miesiące) bywałem tam niemal co-
dziennie, i mam nieodparte wrażenie, 
że ja i pani Musiał odwiedzaliśmy dwie 
kompletnie różne ulice. Przypusz-
czam, że te mrożące krew w żyłach 
historie usłyszała od policjantów z ob-
stawy (chłopcy pewno chcieli jakoś 
zaimponować pani redaktor) i wcale 
się nie dziwię, że skoro przyszła w ich 
towarzystwie, miejscowe dzieciaki nie 
chciały z nią rozmawiać.

Oczywiście, wielu mieszkańców 
Brzeskiej to ludzie po wyrokach. 
Taka była przez lata polityka władz, 
że do tamtejszych komunalek prze-
siedlano tzw. element. Ale prawda jest 
taka, że ogromna większość z nich, 
mimo (obciążającego wszystkich) 
piętna kryminalnej przeszłości, sta-
ra się normalnie żyć, pracować, za-
pewnić byt swoim dzieciom i dobrze 
je wychować.
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Moje myślenie o fotografii kształto-
wało się w opozycji do opisanych wyżej 
sytuacji. Starałem się uporządkować 
intuicje i na własny użytek sformuło-
wać zasady, które pozwoliłyby mi (o ile 
to możliwe) zalegalizować swoją „po-
dejrzaną działalność”. Postaram się 
je teraz przybliżyć i wyjaśnić ich sens 
w kontekście własnej twórczości.

Po pierwsze, fotografuję osoby, 
które dobrze znam, z którymi jestem 
w bliskim kontakcie. Zachowują oni 
kontrolę nad swoim wizerunkiem i za-
wsze wiedzą, gdzie i w jakim kontek-
ście ich portrety zostają umieszczone. 
Nie robię zdjęć „migawkowych”, osoba 
fotografowana jest zawsze świadoma 
mojej obecności. Żeby zrobić dobry 
portret, przynajmniej tak jak ja go ro-
zumiem, konieczne jest zbudowanie 
relacji z drugą osobą. Relacja zawsze 
oparta jest na wzajemności. Jeśli liczę 
na otwartość i zrozumienie, muszę 
to samo zaoferować w zamian. Para-
doksalnie, elementem, który bardzo 
to utrudnia, jest właśnie aparat. To ro-
dzaj maski, za którą chowa się fotograf, 
maski, która wyklucza przecież wza-
jemność. Sporo wysiłku wkładam w to, 
by, robiąc zdjęcia, „pozbyć się” aparatu, 
sprawić, by stał się on – również dla 
mnie – przezroczysty, niezauważalny. 
W ten sposób mam szansę odsłonić 
własną twarz i dotrzeć do prawdy, która 
kryje się w twarzy drugiej osoby.

Filozofia dialogu (niezwykle dla 
mnie inspirująca) mówi o kluczowym 
w wydarzeniu spotkania doświadcze-
niu twarzy. Według Levinasa twarz 
jest czymś, co nieskończenie wyrasta 
ponad oblicze. „Dostęp do twarzy jest 
od razu etyczny. Skóra twarzy pozosta-
je w najwyższym stopniu naga, w naj-
wyższym stopniu obnażona”. Z kolei 
spotkanie to coś więcej i coś innego 
niż zobaczyć, natknąć się, podać rękę, 
mieć świadomość obecności drugiej 
osoby. Tischner mówi: „Spotkać 
to osiągnąć bezpośrednią naoczność 
tragiczności przenikającej wszystkie 
sposoby bycia Drugiego”, i nawiązu-
jąc do myśli Sartre’a, określa piekło 

jako miejsce, w którym ludzie pozo-
stają jednocześnie najbliżej i najdalej 
siebie – najbliżej, bo wzajemnie się 
dotykają, i najdalej, bo nie mogą się 
spotkać. Spotkanie jest więc wydarze-
niem powodującym określone skutki 
etyczne, jest zawsze bezpośrednią 
relacją twarzą w twarz.

Bohaterowie moich zdjęć posiadają 
rzecz niezwykłą: mają twarze. Zary-
zykuję twierdzenie, że dziś już prawie 
nikt nie pokazuje twarzy i może tylko 
nieliczni jeszcze ją posiadają. Twarz 
zanika pod warstwami kolejnych ma-
sek dostosowanych do kolejnych ról, 
jakie zmuszeni jesteśmy odgrywać. 
Zmieniamy maski równie łatwo, jak 
zmieniamy tożsamości. Publicznie 
prezentujemy jedynie swój wizeru-
nek, który kształtujemy w zależności 
od potrzeb. Nasze kontakty przestają 
byś bezpośrednie. Czasem jeszcze 
stykamy się ze sobą, lecz już nie mo-
żemy się spotkać. Chciałbym, żeby 
moje zdjęcia były odczytywane jako 
świadectwa spotkań i oddawały coś 
z tego doświadczenia, które było moim 
udziałem.

Staram się, by portrety były opatrzo-
ne komentarzem. Pokazują przecież 
konkretnych ludzi i to oni są tu naj-
ważniejsi. Portret bez opisu przesta-
je być portretem, staje się znakiem, 
symbolem, uogólnieniem, socjolo-

giczną obserwacją. Jest, jakie by nie 
były intencje fotografującego, uprzed-
miotowieniem osoby, którą rzekomo 
przedstawia. Portretowany traci swoją 
osobowość, stając się modelem, pew-
ną abstrakcją pozbawianą swego źró-
dła w realności. Wiąże się to w pewien 
sposób z decyzją wyboru techniki ana-
logowej, w której najważniejsze jest 
świadectwo negatywu – materialny 
ekwiwalent materialnej rzeczywisto-
ści. Zdjęcia są wynikiem współpracy: 
mojej i mieszkańców Brzeskiej, którzy 
mają prawo do zysków, jeśli takie się 
pojawiają. Po prostu dzielę się z nimi 
pieniędzmi. Zaznaczam – nie chodzi 
tu o płacenie za możliwość robienia 
zdjęć. Nigdy nie używam argumen-
tów finansowych w sytuacji, kiedy 
ktoś nie zgadza się na fotografowanie. 
Elementem naszej współpracy jest też 
wymiana usług: obsługuję darmowo, 
jako fotograf, śluby, komunie i inne 
uroczystości rodzinne.

Chcę podkreślić raz jeszcze wagę 
samego procesu powstawania zdjęcia, 
który w pewnym sensie ważniejszy 
jest dla mnie od efektu – naświetlo-
nego negatywu czy odbitki. W pro-
cesie tym sam moment ekspozycji, 
wyzwolenia migawki nie jest wcale 
momentem najważniejszym. To, 
co najważniejsze, wydarza się zawsze 
wcześniej. 
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Adam Mazur

Spotkania z warszawską Pragą
W 2002 zakazane rewiry warszawskiej 
Pragi pochłonęły Macieja Pisuka (ur. 
1965). Dosłownie i w przenośni. W tym 
czasie Pisuk, z wykształcenia scenopi-
sarz, stracił pracę i ze względów psycho-
-ekonomicznych musiał przeprowadzić 
się na ulicę Brzeską. Z depresji wydźwi-
gnął się dzięki spotkanym na Pradze 
ludziom oraz fotografii. Sam Pisuk mówi 
o sobie, że jest późnym debiutantem. 
Przed zamieszkaniem na Pradze nie robił 
nawet zdjęć. Potrzebny był impuls – któ-
rym okazała się przeprowadzka z lewego 
na prawy brzeg rzeki – uwalniający nie-
zwykle intensywną fotograficzną energię. 
Choć dzięki czarno-białym zdjęciom 
Pisuk zdobywa nagrody na konkursach 
fotografii prasowej (BZ WBK Press Photo 
2005), a wybór zdjęć pokazuje w war-
szawskich galeriach Obok ZPAF (Zdjęcia 
z Polski, 2007) i Aptece Sztuki (Prawy 
Brzeg, 2009), to jednak jego sytuacja 
zawodowa nie ulega przez ostatnie lata 
zasadniczej zmianie. Z premedytacją 
działa poza systemem, nie zawiera żad-

nych kompromisów: ze środowiskiem 
fotograficznym, artystycznym, z me-
diami. Fotograf coraz lepiej rozpoznaje 
Pragę, wchodzi w temat, zapuszcza się 
w miejsca, gdzie inni fotografowie nie 
ruszają się bez obstawy policji, spotyka 
i żyje z ludźmi potocznie uznawanymi 
za margines: menelami, bandytami, 
bezdomnymi, pijakami. Pisuk w trakcie 
pracy z bezdomnymi oraz mieszkań-
cami Pragi wypracował bardzo ścisły 
kodeks etyczny, zakładający współpracę 
na każdym etapie z osobami portretowa-
nymi. Nie interesuje go eksploatowanie 
biedy, estetyczny zachwyt nad nędzą 
tego świata. Społecznie zaangażowane 
fotografie Pisuka stanowią formę opo-
ru przeciwko utartemu wizerunkowi 
mieszkańców Pragi tworzonemu przez 
pragnące sensacji i operujące kliszami 
media. Ideologicznie wygodny przekaz 
płynący z mediów zakłada, że całe zło 
miasta koncentruje się w „gorszej” części 
położonej za rzeką. Zdaniem Pisuka, 
nikogo naprawdę nie interesuje, skąd 
biorą się wyzysk, bieda i wykluczenie, 
reprodukująca się kryminalizacja i mar-

ginalizacja całych wspólnot ludzkich, są-
siadów Pisuka. Wygodniej jest traktować 
sytuację poza kontekstem historycznym, 
społeczno-ekonomicznym i politycznym. 
Częścią projektu Pisuka jest zbieranie 
wiadomości z Pragi, wycinków praso-
wych, nagrań radiowych i telewizyjnych, 
gdzie prażanie występują jako z zasady 
źli, zdegenerowani, element przestępczy 
bez szans na „normalne życie”, kwalifi-
kujący się co najwyżej do izolacji bądź 
wysiedlenia poza granicę eleganckiego, 
bogacącego się miasta. Buntując się 
przeciw medialnej dehumanizacji ludzi, 
chcąc jednocześnie uniknąć estetyzacji 
i żerowania na biedzie, wskazywania 
łatwych dróg wyjścia z sytuacji, Pisuk 
skupia się na relacjach z ludźmi, sąsia-
dami, na spotkaniu z drugim człowie-
kiem. „Spotkanie to coś innego niż zo-
baczyć, natknąć się, podąć rękę,” mówi, 
„spotkanie to wydarzenie powodujące 
określone, zazwyczaj pozytywne skutki 
etyczne i psychologiczne, a jednocześnie 
jedno z kluczowych doświadczeń egzy-
stencjalnych. Bez takiego doświadczenia 
nie jest możliwa empatia”.
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