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Nawet jeśli wszystkie moje fotografie by zaginęły i pamiętano by mnie tylko 

z powodu Dolnego pokładu, byłbym zadowolony1. Słowa te, jako komen-

tarz do zdjęcia wykonanego w1907 roku, zamieścił w czasopiśmie „Ca-

mera Work” guru artystycznej fotografii w Ameryce – Alfred Stieglitz.

Przykład ten prowokuje do zadania pytania o to, dlaczego tak się 

dzieje, że niektóre zdjęcia stają się ikonicznymi? W przypadku po-

wyższej fotografii jej waga wiązała się z przewrotem, jaki dokonał się 

u Stieglitza w odniesieniu do estetyki tego medium. Piktorialny cha-

rakter zdjęć, który wcześniej był podstawą promowanej przez autora 

fotografii artystycznej skupionej wokół działalności grupy Foto-Sece-

sja i Galerii 291, został zastąpiony refleksją na temat autonomicznych 

cech medium. Podejście to, wykorzystujące kadr, detal, ostry rysunek 

i relacje z czasem, stało się później podstawą fotografii modernistycz-

nej, wprowadzającej cechy estetyczne odmienne od malarstwa. 
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Warto jednak zaznaczyć, że potrzeba wydobywania autonomicz-

nych cech fotografii pojawiła się u tego autora już kilka lat przed po-

wstaniem wspomnianego zdjęcia. Przykładem może być praca z 1892 

roku pod tytułem The Terminal, znana u nas jako Końcowy przysta-

nek, przedstawiająca scenę dziejącą się na krańcowym przystanku 

konnego tramwaju, na której widzimy zaprzęg koni i postać woźnicy 

spowitych w kłęby skraplającej się w mroźnym powietrzu pary wod-

nej. Pomimo iż efekt ten nadaje zdjęciu walor malarski, to jednak na 

pierwszy plan wydobywa się aspekt dokumentalny, charakterystycz-

ny dla lansowanej później przez Stieglitza „fotografii bezpośredniej”. 

Sam autor twierdził, że dłuższy czas czekał na mrozie, aby uchwy-

cić istotę interesującego go wydarzenia. Można więc powiedzieć, że 

postawa ta bliższa była późniejszej teorii „decydującego momentu” 

Henri Cartier-Bressona, gdzie ważna jest nie tylko rejestracja kulmi-

nacyjnego momentu fotografowanej sceny, ale również spójna, opar-

ta na przekonywującej formie, kompozycja ujęcia. 

Właśnie te cechy wykorzystał autor w pracy Dolny pokład. Zdjęcie 

powstało w 1907 roku podczas podróży do Europy transatlantyckim 

parowcem Kaiser Wilhelm II. Fotografa zaskoczył kontrast pomię-

dzy warunkami, jakie miał sam jako pasażer pierwszej klasy a sy-

tuacją podróżnych stłoczonych na dolnym pokładzie, pozbawionych 

dostępu do światła, toalet i wody. Dzisiejsi komentatorzy zwracają 

również uwagę na społeczną wymowę tej fotografii, która dla autora, 

poszukującego autonomicznych cech tej dziedziny obrazowania w jej 

dążeniu do bycia sztuką, nie była istotna, a która okazała się ważna 

dla wielu innych fotografów. Z fotografią tą wiąże się z również mit 

„ostatniej klatki”. Stieglitz podkreślał, że zabrał w podróż tylko jeden 

szklany negatyw formatu 10 x 12 cm do aparatu Auto-Graflex. Miałem 

do dyspozycji tylko jedną pojedynczą kasetę z nienaświetloną płytą. Czy 

będę zdolny do uchwycenia tego, co widziałem i czułem? W końcu przyci-

snąłem spust. Moje serce waliło. Nigdy wcześniej nie słyszałem bicia swego 
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serca. Czy zrobiłem zdjęcie? Jeśli tak, to wiedziałem, że to kamień milowy 

w historii fotografii2. 

W tym miejscu nasuwa się odniesienie do fotografii innego twór-

cy, Francuza Marca Ribouda, którą autor wykonał w Waszyngtonie 

w październiku 1967 roku w trakcie studenckich pacyfistycznych 

protestów organizowanych przeciw udziałowi Stanów Zjednoczo-

nych w wojnie wietnamskiej. Zdjęcie zatytułowane The Ultimate 

Confrontation: The Flower and the Bayonet przedstawia młodą uczest-

niczkę manifestacji sfotografowaną w momencie darowania chry-

zantemy żołnierzowi Gwardii Narodowej, który stoi naprzeciwko niej 

z groźnie wycelowanym karabinem zakończonym bagnetem3. Zdję-

cie zostało opublikowane w wielu czasopismach na świecie, stając 

się symbolem ruchu Flower Power. Komentarz autora, że wykonał tę 

fotografię, którą uważał za jedną z najważniejszych w swoim życiu, 

wykorzystując ostatnią klatkę ostatniego małoobrazkowego filmu, 

jakim dysponował, nadaje temu zdjęciu dodatkowy, wspomniany wy-

żej kontekst „ostatniej klatki”. Riboud poznał tożsamość dziewczy-

ny dopiero wiele lat później4. Spotkali się w 2003 roku w Londynie 

na manifestacji przeciwko wojnie w Iraku, gdzie ponownie ją sfoto-

grafował, tym razem niosącą transparent ze zdjęciem wykonanym 

w 1967 roku.

Historia fotografii związanej z wydarzeniami wojennymi pełna 

jest zdjęć ikonicznych. Do najbardziej znanych należą niewątpliwie 

fotografie Roberta Capy. Najsłynniejsza z nich, Padający żołnierz, 

wykonana we wrześniu 1936 roku, a przedstawiająca śmierć republi-

kańskiego żołnierza, określana jest często jako najbardziej legendar-

ne zdjęcie wojenne w historii fotografii, czy, jak to napisał magazyn 

„Stern” (41/1996): symbol hiszpańskiej wojny domowej i najważniejsza 

inspiracja dla ruchów antywojennych5. Fotografia ta uczyniła autora 

niezwykle sławnym, jednakże po śmierci Capy zdjęcie wywołało falę 

dyskusji nad jego autentycznością. Pojawiały się wątpliwości, czy 
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pokazany na nim żołnierz zginął, czy może się po prostu potknął 

oraz – czy była to jednak fotografia inscenizowana. Puentą tych 

dyskusji mogą być słowa brytyjskiej uczonej Caroline Brother, która 

dokładnie przeanalizowała polemikę związaną ze zdjęciem, pisząc: 

Sława owej fotografii wskazuje na zbiorową wyobraźnię, która chciała 

i wciąż chce wierzyć w określoną naturę śmierci poniesionej na wojnie. 

Owo zdjęcie dowodziło przede wszystkim, że śmierć na wojnie była boha-

terska i tragiczna, że pojedynczy człowiek się liczył, a jego śmierć miała 

znaczenie6. Często cytowane jest motto Capy, które brzmi: Jeśli twoje 

zdjęcia nie są dostatecznie dobre, to znaczy, że nie jesteś dostatecznie bli-

sko7. Nie chodzi tu tylko o to, że należy podejść blisko ze standardo-

wym obiektywem, ale również o to, aby być blisko tematu, zgłębić 

go. Motto to może towarzyszyć kolejnej legendarnej fotografii tego 

samego autora, ukazującej lądowanie wojsk alianckich 6 czerwca 

1944 roku na plaży w Omaha w Normandii. Fotografia, wykonana 

pod silnym ostrzałem, jest poruszona, a nieostrość ta, spowodowa-

na dynamiką akcji, dodatkowo wpływa na nasz emocjonalny odbiór 

tych chwil. Autor naświetlił dwa negatywy małoobrazkowego filmu, 

z których niestety, przez nieuwagę laboranta ocalało jedynie jedena-

ście ujęć. Te jedenaście ujęć stało się symbolicznym dopełnieniem 

historii życia legendarnego fotoreportera, który sam stał się ikonicz-

ną postacią XX wieku8.

Pozostając przy fotografii wojennej, można by pójść tropem 

twierdzenia, że do zakończenia w 1975 roku wojny w Wietnamie 

przyczyniły się publikowane w mediach fotografie wpływające na 

nastroje pacyfistyczne amerykańskiego społeczeństwa. Należałoby 

tu wymienić na przykład zdjęcia Eddiego Adamsa i Nicka Uta. 

Fotografia tego pierwszego, Egzekucja, przedstawia egzekucję cy-

wila dokonaną przez uzbrojonego wojskowego w Sajgonie 1 lutego 

1968 roku. Opublikowane zdjęcie może być przykładem tezy, że foto-

grafia nie jest zdolna sama w sobie tworzyć znaczenia. To, co dla wielu 



S P E K T A K U L A R N E  M I E J S C E  Z D J Ę Ć . . .163

czytelników było oczywistym dowodem brutalnej ulicznej egzeku-

cji, dla tych, którzy znali całą historię towarzyszącą wydarzeniu, nie 

było już tak jednoznaczne. Przypomnijmy, że zabity bojownik, jeden 

z szefów Narodowej Milicji, zbrodniczej paramilitarnej organizacji 

Wietkongu, chwilę przedtem dokonał bestialskiego morderstwa na 

bezbronnych dzieciach i kobietach. Pomimo iż zdjęcie przyniosło 

Adamsowi nagrody World Press Photo i Pulitzera, nagonka na uka-

zanego na nim oficera, jaką ono wywołało, stała się moralnym pro-

blemem fotografa. 

Wietnamsko-amerykański fotograf Huỳnh Công Nick Út9 wyko-

nał 8 czerwca 1972 roku wstrząsające zdjęcie przedstawiające ucie-

kające przed ogniem przerażone dzieci, wśród nich biegnącą nagą 

dziewczynkę poparzoną napalmem. Całe wydarzenie było wynikiem 

pomyłkowego nalotu dokonanego przez lotnictwo Wietnamu Połu-

dniowego na wioskę Trang Bang, zamiast na kryjówkę partyzantów. 

Zdjęcie zostało opublikowane na pierwszych stronach gazet na ca-

łym świecie, a losami dziewczynki, Kim Phuc, zainteresowały się 

media. Po serii operacji Phuc studiowała na Kubie, potem wyemigrowała 

do Kanady, gdzie obecnie jest ambasadorem UNESCO i kieruje fundacją 

pomagającą dzieciom ofiarom wojen. Do dziś utrzymuje kontakt z Nic-

kiem Utem10.

Jedno z najbardziej symbolicznych zdjęć ilustrujących zakończe-

nie II wojny światowej, znane jako Victory over Japan Day, wykonał 14 

sierpnia 1945 roku na Times Square w Nowym Jorku niemiecki foto-

graf Alfred Eisenstaedt. Przedstawia ono marynarza, który na wieść 

o poddaniu się Japonii i zakończeniu wojny, w przypływie euforii ca-

łuje napotkaną pielęgniarkę. Fotografia została opublikowana w ma-

gazynie „Life” i stała się na tyle słynna, że później pod sfotografowaną 

parę próbowało podszyć się kilkanaście osób. Dzisiaj wiadomo, że parą 

tą byli Greta Friedman i George Mendons11. Mit najbardziej znanej 

fotografii „Life” skłonił rzeźbiarza Sewarda Johnsona do wykonania 
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pomnika przedstawiającego charakterystyczną pozę całującej się pary. 

Znanych jest kilka kopii tej rzeźby. Jedna z nich została umieszczona 

w miejscu powstania fotografii, inna w San Diego w Kalifornii, nieopo-

dal zachowanego jako pomnik lotniskowca USS Midway.

Historia fotografii zna jeszcze inną obrosłą legendą fotografię ca-

łującej się pary. Powstała jako jedna z cyklu zdjęć o Paryżu – mieście 

kochanków. Reportaż wykonał wiosną 1950 roku na zlecenie „Life” 

francuski fotograf Robert Doisneau12. Zdjęcie zyskało wielką popu-

larność, jako wyobrażenie Paryża – miasta zakochanych. Było wyko-

rzystywane jako plakat, nadruk na koszulkach, kubkach i innych pa-

miątkach. Dotychczas sprzedano ponad 2 miliony pocztówek z tym 

motywem. Popularność fotografii sprawiła też, że wiele lat później 

uwiecznieni na nim młodzi ludzie złożyli pozew (w celu uzyskania 

finansowej rekompensaty) o naruszeniu ich praw do wizerunku. 

Okazało się jednak, że fotografia ta nie była, jak głosił autor, wy-

nikiem reporterskiego ujęcia w stylu „decydującego momentu”, lecz 

zainscenizowaną sceną odegraną przed fotografem przez studentów 

pobliskiej uczelni, którzy otrzymali za to honorarium. Sprawa sądo-

wa została przez fotografa wygrana. Niemniej jednak zachwiał się 

jego mit fotografa – reportera zastanych sytuacji. Fakt ten z jednej 

strony dowodzi, jak wątpliwa staje się wiara w teorię „decydującego 

momentu”, który może być po prostu zdjęciem wyreżyserowanym. 

Z drugiej zaś, jak ważne jest przestrzeganie raz przyjętych reguł 

i prawdomówność fotografa.

Co najmniej jeszcze jedna fotografia z II wojny światowej warta 

jest skomentowania. Mam na myśli zdjęcie przedstawiające zatknię-

cie amerykańskiego sztandaru na szczycie Suribachi na wyspie Iwo 

Jima, gdzie od 19 lutego do 26 marca 1945 roku trwały bardzo zacię-

te i krwawe starcia pomiędzy siłami Stanów Zjednoczonych i Japo-

nii. Wyspa miała strategiczne znaczenie, ponieważ startujące z niej 

bombowce mogły w militarnych misjach docierać do Japonii. Za tę 
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fotografię Joe Rosenthal otrzymał w 1945 roku Nagrodę Pulitzera. 

Została też uwieczniona na znaczku pocztowym, a w 1954 roku rzeź-

biarz Felix de Weldon stworzył na podstawie tego zdjęcia pomnik, 

który pod nazwą Wysiłku Wojennego Korpusu Piechoty Morskiej 

stoi w Waszyngtonie. 

Z całym wydarzeniem związana jest ciekawa historia. Otóż zdję-

cie nie przedstawia autentycznego momentu zdobycia szczytu. We-

dług dowództwa, zatknięto zbyt małą flagę. Powtórzono więc ten 

gest z większym sztandarem, a na fotografii znalazł się żołnierz, 

który w pierwszym wydarzeniu nie brał udziału. Fotografia została 

symbolem heroizmu walczących i nadziei na ostateczne zwycięstwo. 

Na dodatek, stała się przykładem zdjęcia wykorzystywanego w ce-

lach propagandowych. Nie wszyscy widoczni na zdjęciu żołnierze 

przeżyli dalsze walki na wyspie. Trójka ocalałych jeździła po Sta-

nach Zjednoczonych z patriotycznymi przemówieniami promujący-

mi sprzedaż obligacji, co przyczyniło się do zebrania ponad 26 milio-

nów dolarów na prowadzenie dalszych działań wojennych13. 

Inny wątek dotyczy jednego z uczestników zatknięcia sztanda-

ru, Iry Hayesa, z pochodzenia Indianina, który nie mógł odnaleźć 

się w nowej powojennej rzeczywistości i popadł w alkoholizm za-

kończony śmiercią, stając się symbolem weteranów z syndromem 

wojennych problemów, a jednocześnie symbolem skomplikowanej 

i trudnej sytuacji Indian w Stanach Zjednoczonych. Historia ta stała 

się kanwą filmu Clinta Eastwooda Sztandar chwały z 2006 roku. Co 

ciekawe, fotografia Rosenthala zainspirowała radzieckiego fotografa 

Jewgienija Chałdeja do stworzenia podobnego zdjęcia z flagą w roli 

głównej. Podobnie jak pierwowzór, nie było ono dokumentem prawdzi-

wego zdarzenia. Autor odtworzył moment zatknięcia radzieckiej flagi 

na budynku Reichstagu w Berlinie następnego po rzeczywistym wy-

darzeniu. Zdobycie Reichstagu 2 maja 1945 roku miało bardzo istotne 

propagandowe znaczenie jako symbol zwycięstwa nad faszystowskim 
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państwem. Również ze względów propagandowych aż do upadku 

ZSSR ukrywano prawdziwą narodowość (ukraińską i kazachską) 

sfotografowanych żołnierzy. Dodatkowo, przed jej wydrukowaniem 

w czasopiśmie „Ogoniok”, cenzorzy usunęli z ręki żołnierza drugi 

zegarek, dowód grabieży. Co prawda później pojawiły się informacje, 

że drugim zegarkiem mógł być kompas.

Z Japonią związana jest inna znacząca fotografia. Tym razem 

chodzi o zdjęcie Tomoko Uemura in Her Bath. Przedstawia ono młodą 

dziewczynę o imieniu Tomoko, która urodziła się niepełnosprawna 

w wyniku choroby wywołanej zatruciem wody zatoki Minamata 

przez związki rtęci, pochodzące z odpadów działającej w pobliżu fa-

bryki chemicznej Chisso Corporation. Toksyczne związki zatruwały 

ryby, które były głównym pożywieniem mieszkańców okolicznych 

wiosek. Choroba, którą wykryto pod koniec lat 50. XX wieku, nisz-

czyła układ nerwowy, powodowała zaburzenia ruchowe i utratę 

wzroku, w wielu przypadkach doprowadzała do śmierci. Fotografia 

jest częścią większego projektu dokumentującego skutki tej cho-

roby. Wykonał ją Eugene W. Smith, który w tym celu w 1971 roku 

przyjechał do Japonii na trzy miesiące, a został na trzy lata. Zdję-

cie Tomoko w ramionach jej matki bywa nazywane pietą współczesnej 

fotografii. […] Tomoko stała się symbolem dla Japończyków walczących 

o odszkodowania za spustoszenie, jakie sieje w naturalnym środowisku 

przemysł ciężki14. Sam fotograf stał się również ofiarą prowadzonej 

kampanii. Brał udział w demonstracji zorganizowanej przez delega-

cję chorych z Minamata, w trakcie której został tak dotkliwie pobity 

przez osoby związane z fabryką, że do końca życia cierpiał na różne 

dolegliwości związane z tym incydentem15. Dzisiaj zdjęcie to wywołu-

je również dyskusje na temat ochrony wizerunku. Przez wiele lat, za 

zgodą matki Tomoko, fotografia była wielokrotnie publikowana jako 

ostrzeżenie przed skutkami zatruwania naturalnego środowiska czło-

wieka. W 1997 roku francuska telewizja Canal + przygotowywała film 
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dokumentalny o najbardziej istotnych fotografiach świata i w związ-

ku z tym poproszono ojca Tomoko o wywiad, na który ten nie wyraził 

zgody, prosząc jednocześnie, aby fotografia jego nieżyjącej już córki 

nie była więcej pokazywana. Spadkobierczyni praw do zdjęcia (była 

żona Smitha) uszanowała tę decyzję, przekazując mu prawa do dys-

ponowania fotografią16.

Podobnie interpretowana jest wcześniej powstała fotografia au-

torstwa Dorothei Lange, wykonana w ramach projektu Farm Securi-

ty Administration, dokumentującego skutki wielkiego kryzysu zwią-

zanego z załamaniem gospodarczym w USA w latach 1929–193717. 

Zdjęcie przedstawiające zatroskaną kobietę w otoczeniu tulących się 

do niej dzieci, znane jako Migrująca matka, zostało zrobione w mar-

cu 1936 roku w obozie zbieraczy grochu w Nipomo w Kalifornii 

i opublikowane w gazecie „The News”. Podobieństwo kompozycji do 

znanego w europejskiej sztuce motywu ikonograficznego Madonny 

z Dzieciątkiem, sprawia, że skłonni jesteśmy odczytywać to zdjęcie 

nie tyle jako indywidualny portret, ile jako archetyp trudnej sytuacji 

bezdomnych i bezrobotnych. Obraz zadziałał sprawczo i w efekcie 

rząd USA wysłał do obozu znaczną pomoc żywnościową, a sama fo-

tografia została wydrukowana w postaci propagandowego plakatu18. 

Również wiele współczesnych zdjęć niesie ze sobą mocny 

przekaz symboliczny. Na przykład zdjęcie Jeffa Windera przed-

stawiające samotnego Chińczyka z placu Niebiańskiego Spokoju, 

próbującego 5 czerwca 1989 roku – dzień po krwawym stłumie-

niu protestów młodych ludzi, którzy domagali się reform gospo-

darczych i politycznych – zatrzymać nadjeżdżającą wojskową 

kolumnę czołgów. Nieznany do dziś mężczyzna zapisał się w hi-

storii jako symbol walki o wolność19. Jednocześnie zdjęcie stało 

się symbolem pokazu siły Komunistycznej Partii Chin, która dopiero 

co odzyskała kontrolę nad pogrążonym w strachu Pekinem20. Zdjęcie 

obiegło świat, a dla fotografa ujęcie okazało się fotografią życia21.  
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Warto przypomnieć, że wspomniana scena została przez anoni-

mową osobę zarejestrowana również na filmie.

Do najbardziej szokujących zdjęć, które osiągnęły status ikony, 

należy niewątpliwie fotografia Kevina Cartera z reportażu dokumen-

tującego klęskę głodu w Sudanie w 1993 roku22. Na zdjęciu widzi-

my skrajnie niedożywione dziecko obok czekającego na jego śmierć 

sępa23. Praca, opublikowana na pierwsze stronie „New York Timesa”, 

stała się symbolem głodu w Sudanie i spowodowała masową zbiórkę 

pieniędzy na pomoc żywnościową, ale również wywołała falę kryty-

ki związaną z etyką fotoreportera, który, według wielu, zachował się 

biernie, nie odpędzając wcześniej ptaka, a skupiając się nad kompozy-

cją kadru, zamiast nad udzieleniem dziecku pomocy24. 

Oczywiście, przykładów fotografii, które miały znaczący wpływ 

na opinię publiczną jest bardzo dużo25. Zbiór tych fotografii nie jest 

stały i cały czas ulega zmianie. Dzieląc się refleksją na temat moich 

wyborów, chciałbym zakończyć tekst przywołaniem realizacji z ob-

szaru polskiej fotografii. Chodzi mi o zdjęcie Chrisa Niedenthala, 

związane z wprowadzeniem w Polsce 13 grudnia 1981 roku stanu 

wojennego. Sfotografowana z ukrycia scena przedstawia wojskowy 

opancerzony transporter na tle afisza reklamującego film Czas apo-

kalipsy Francisa Forda Coppoli, umieszczonego na froncie budynku 

kina Moskwa w Warszawie26. Symboliczna wymowa tej fotografii 

sprawia, że każdorazowo pojawia się w naszych mediach z okazji 

kolejnej rocznicy tego brzemiennego w skutkach wydarzenia naszej 

współczesnej historii.

Tekst dotyczy ikoniczności wizualnej komunikacji jako punktu 

wyjścia do przywołania fotografii symbolicznych, które miały (mają) 

znaczący wpływ na opinię publiczną. Wybrane zdjęcia tworzą moją 

prywatną listę przykładów związanych z „ikonizacją kulturową fo-

tografii”. Listę taką każdy sam może sobie stworzyć, ponieważ zbiór 

symbolicznych fotografii nie jest stały i ulega ciągłym zmianom.
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