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Krytyka fotograficzna 1945-1970
W okresie powojennym w krytyce fotogra
ficznej kontynuowano wqtki podejmowane przed
rokiem 1939. Dwa zasadnicze wôwczas nurty refleksji nad medium, zwiqzany z piktorializmem,
reprezentowany przede wszystkim przez Jana Bul
haka, a takze srodowiska fotografôw lwowskich
i poznanskich, oraz „nowoczesny”, „postçpowy”,
scisle zwiqzany z recepcjq Nowej Rzeczowosci,
byly widoczne przede wszystkim w pierwszych latach po zakonczeniu wojny. Jednak zasadniczym
punktem odniesienia stal siç okres realizmu socjalistycznego, ktôrego doktryna, chociaz na polu
fotografii okazala siç trudna do precyzyjnego zdefiniowania, wplynçla na okreslone zjawiska, dostrzegalne juz wczesniej w ramach wspomnianych
tendencji. Trzy pierwsze powojenne dekady byly
zatem wypelnione, z jednej strony, przepracowywaniem dotychczasowego sposobu pojmowania
medium, a z drugiej strony zmaganiem siç krytykôw ze schedq po socrealizmie (w wymiarze formalnym i tresciowym obrazu fotograficznego).
*
Historic krytyki fotograficznej lat 1945-1970
w Polsce podzielic mozna na cztery okresy. Pierwszy obejmuje lata 1945-1949, kiedy miala miejsce
dynamiczna odbudowa srodowiska fotograficznego
po 1945 roku —miçdzy innymi powstal Zwiqzek
Polskich Artystôw Fotografikôw (1947) oraz pierwsze po wojnie czasopismo fotograficzne, poznanski
„Swiat Fotografii” (wydawany od 1946 roku). Drugi okres okreslilo wprowadzenie oraz zniesienie
doktryny realizmu socjalistycznego (1949—1954),
natomiast trzeci przypadl na lata 1954—1960, kiedy
mial miejsce najbardziej intensywny proces poszukiwania nowych sposobôw obrazowania oraz adekwatnego dla nich jçzyka opisu. Czas ten mozna
okreslic mianem formowania siç paradygmatu
„nowoczesnosci” w polskiej fotografii. Czwarty
etap, lata 1960—1970, charakteryzowalo ponowne
zblizanie siç fotografii do dzialan z dziedziny sztuk
plastycznych, a jednoczesnie poglçbiona refleksja
nad medium fotograficznym, ktôra byla zwiqzana
z rosnqcym zainteresowaniem praktykami o charakterze intermedialnym i konceptualnym1.

Najwazniejszym problemem krytyki fotograficznej omawianego okresu byl stosunek fotografii
do sztuk plastycznych. Dotykal on wielu innych
kwestii, takich jak natura medium, jego funkcja
czy specyficzne srodki wyrazu. N a przestrzeni
lat mozna zaobserwowac zarôwno coraz bardziej
wyrazne akcentowanie autonomii fotografii, jak
i ustanawianie nowych relacji pomiçdzy tym me
dium a sztukami plastycznymi. Postrzeganie fotografii w relacji do sztuk plastycznych stanowilo
potwierdzenie trwalosci siçgajqcego XIX wieku
modernistycznego sporu o to, czy fotografia powinna byc traktowana jako jedna ze sztuk piçknych2. Jak juz wspomnialam, w latach 1946—1949
kontynuowana byla dyskusja toczqca siç w okresie
miçdzywojennym, w ktôrej brali udzial, z jednej
strony, zwolennicy fotografii piktorialnej, opartej
na nasladowaniu malarstwa i grafiki za pomocq
tak zwanych technik szlachetnych, a z drugiej
— propagatorzy nowatorskich tendencji z krçgu
Nowej Rzeczowosci, opartych przede wszystkim
na dowartosciowaniu zapisu dokumentalnego
(tak zwana fotografia czysta) oraz swobodzie operowania kadrem (skrôty perspektywiczne, geometryzacja). W pierwszych latach powojennych
obowiqzujqcym punktem odniesienia dla praktyki
fotograficznej byla zwlaszcza postpiktorialna koncepcja „fotografii ojczystej” Jana Bulhaka, wciqz
aktywnego fotografa i teoretyka (zmarl w 1950
roku). Koncepcja ta dowartosciowywala fotografiç dokumentalnq w jej aspekcie informacyjnym
(krajoznawstwo), ale jednoczesnie sklaniala twôrcôw do pewnej idealizacji otaczajqcej rzeczywistosci, jej „artystycznego opracowywania”, ktôre
pomogloby w ujawnieniu nastroju chwili, ulotnej
emocji3. W pierwszych latach powojennych licz-

2 N a polskim gruncie owe refleksje zostaly zebrane
w ksiqzce Alfreda Ligockiego zatytulowanej Fotografia
i sztuka (wydana w 1961). Do tej samej debaty, choc w odmienny sposôb, nawiqzywala rôwniez pozycja Przygody plastyczne fotografii (1965) Urszuli Czartoryskiej. Obie ksiqzki,
napisane przez czolowych krytykôw fotografii omawianego
okresu, stanowi^ jedne z najwazniejszych publikacji fotograficznych o charakterze teoretyczno-porz^dkuj^cym, jakie zostaly wydane w okresie powojennym.
1
W tym miejscu nalezy dodac, ze kazdy z wyodrçbnio- 3 Popularnosc tej tendencji wyrazna byla rôwniez
nych etapôw ma swoj^ dynamikç, mozna môwic np. o schyl- w okresie socrealizmu, ksi^zka Fotografia ojczysta ukazala
ku „nowoczesnosci”, fazach realizmu socjalistycznego.
siç bowiem juz po smierci Bulhaka, w 1951 roku.
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ne glosy krytykow starszego pokolenia, takich jak
Jan Sunderland4, zdecydowanie dominowaly nad
wypowiedziami krytykow mlodych, swiadomych
aktualnych dokonan artystycznych i fotograficznych na Zachodzie oraz chcqcych je rozwijac
w rodzimych warunkach; wsrod takich, nielicznych, postaci wyroznial si^ Zbigniew Dlubak. Za
jego spraws w 1948 roku na lamach „Swiata Foto
grafii” podniesiony zostal problem realizmu w fo
tografii, przy czym Dlubak poRcie to definiowal
na podstawie dokonan awangardy (formizm, surrealizm). Zwrocil uwag^ na impas, w jakim tkwila
polska fotografia na skutek zapatrzenia w tendencje piktorialne, a takze potrzeb^ polqczenia czystego, mechanicznego zapisu z eksperymentami
formalnymi; podsumowujsc swoje rozwazania
pisal: „Drogi te wytycza wlasnie trzecia warstwa
istniejsca dzis w plastyce polskiej: poszukiwania
mlodych plastykow, ktorzy z powolywaniem si^ na
tradycje formizmu polskiego oraz przez konfrontaj swych usilowan z osiqgni^ciami nadrealizmu
francuskiego — wypracowujs wlasns form^. Jest
to zdrowa linia post^pu naszej sztuki i fotografika
znajdzie mozliwosc przejscia na te pozycje”5.
W okresie realizmu socjalistycznego uwaga kry
tykow skupiala si^ glownie, podobnie jak w sztukach plastycznych, na propagandowej i spolecznej
funkcji obrazu, poslugiwano si^ charakterystycznymi dla doktryny poj^ciami, takimi jak: realizm,
naturalizm, formalizm, powolujsc si^ przede wszystkim na radzieckich teoretykow fotografii, na przyklad Jurija Jakielczyka6. Centralnym poj^ciem
w owczesnych wypowiedziach krytycznych stal si^
realizm, co wiqzalo si^ ze zwroceniem szczegolnej
uwagi na podstawows funkcji medium —zdolnosc
do rejestrowania rzeczywistosci. N a fali prob przelozenia doktryny na praktyk^ tworczs dokonalo
si^ zblizenie fotografii artystycznej i fotografii prasowej; fotografia prasowa oferowala spolecznie zaangazowans tresc i jasns, przejrzysts, realistyczns
form^, natomiast fotografia artystyczna pozwalala
widziec te cechy jako jakosciowo istotne7.
W 1952 roku zostalo zamkni^te pismo „Swiat
Fotografii”, a od polowy nast^pnego roku platfor
ms wymiany mysli stal si^ wydawany w Warsza-

4 Zob. m.in.: J. Sunderland, Fotografika - sojuszniczkq
malarstwa, „Swiat Fotografii” 1948, nr 8, s. 14-15.
5 Z. Dlubak, Z rozmyslan o fotografice (II), „Swiat Fo
tografii” 1948, nr 11, s. 6.
6 J. Jakielczyk, Fotografia jako sztuka plastyczna, „Swiat
Fotografii” 1952, nr 31/32, s. 4-5.
7 J. Gembicki, I. Pawelkowa, Fotografia w gazecie,
„Prasa Polska” 1953, nr 1, s. 5; J. Roszko, Fotoreportaz,
„Prasa Polska” 1953, nr 9-10, s. 8-9.
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wie miesi^cznik „Fotografia”, ktorego redaktorem
naczelnym zostal Zbigniew Dlubak. Po 1954 roku
dyskusja wokol relacji fotografii i sztuk plastycznych powrocila ponownie, chociaz dominowali
w niej juz nie zwolennicy tradycji Bulhaka, ale
rzecznicy fotografii nowoczesnej, obok Dlubaka
Janusz Bogucki, Alfred Ligocki, nieco pozniej zas
Urszula Czartoryska, Lech Grabowski. Dqzenie
do uniezaleznienia fotografii od wplywu sztuk plastycznych bylo wowczas wyrazne, a glownym argumentem przemawiajscym za uznaniem autonomii fotografii stal si^ wlasnie jej realizm, w okresie
stalinowskim zagadnienie kluczowe.
Poj^cie „realizm” stosowano na gruncie krytyki fotograficznej w dwoch uj^ciach. W pierwszym chodzilo o wspomniane juz wskazanie na
dystynktywns cech^ fotografii, zdolnosc wiernego
odwzorowywania rzeczywistosci; wedlug definicji
Dlubaka z 1948 roku „realizm fotograficzny - to
realizm innego typu, a wlasnie wiernosc i zwiqzanie z przedmiotem, ktory ma tu charakter tworzywa, zmusza do zaniechania wszelkiej sztucznosci,
bo ta natychmiast demaskuje si^. Realizm ten nakazuje opierac si^ wylqcznie na naturze i unikac
wszelkiej narracji”8. Drugie rozumienie terminu
mialo charakter poznawczy, wskazywalo na postaw^ wobec rzeczywistosci nacechowans dqzeniem
do prawdy, niepozbawione bylo ponadto zabarwienia ideowego; takie zlozone podejscie oddajs
slowa Alfreda Ligockiego, wedlug ktorego realizm
„to taka postawa tworcza, ktora przyjmujsc istnienie niezaleznej od naszej swiadomosci i poznawalnej przez nas rzeczywistosci obiektywnej, zmierza
do rozumowego odnalezienia i odzwierciedlenia
w dziele sztuki jej cech istotnych. [...] Poniewaz
zasadniczym przedmiotem odbijanym przez sztuk^ jest czlowiek w caloksztalcie swych stosunkow
z innymi ludzmi i swiatem zewn^trznym - realizm
w sztuce zmierza do odzwierciedlenia w swych
dzielach, jak to okreslil Engels, »typowego czlowieka w typowych warunkach«”9. Najcz^sciej oba
rozumienia poRcia scisle si^ splataly. Z tego powodu realizm okreslal zarowno specyficzne dla fo
tografii srodki wyrazu, utozsamiane z nowoczesns
formuls fotografii, jak i wskazywal na funkcji me
dium, jego rol^ ideologiczns oraz spoleczns (humanizm, socjalizm).
Post^pujsce odkrywanie specyficznych cech
medium pozwalalo rowniez na umocnienie pozycji
fotografii w sztukach plastycznych, obok malarstwa
8 Z. Dlubak, Z rozmyslan o fotografice (II), „Swiat Fo
tografii” 1948, nr 11, s. 6.
9 A. Ligocki, O realizmie socjalistycznym w fotografi
ce (I), „Fotografia” 1955, nr 9, s. 2.

Glôwne odmiany sztuki fotograficznej wlasciwiej
naszym czasom najlepiej poznac mozna, ogl^daj^c
zagraniczne magazyny ilustrowane oraz wydawnictwa specjalne poswiçcone fotografii, ktôre z rzadka prywatn^ drog^ przenikaj^ do naszego kraju.
Kilkakrotnie zdarzylo mi siç ogl^dac takie rzeczy.
Widzialem np. album Francuza Cartier-Bressona,
bçd^cy znakomitym dzielem epickim na tem at rewolucji chinskiej pod wieloma wzglçdami pokrewnym dzielu pisarskiemu Szolochowa. A lbo tez ka
talog zorganizowanej przez Amerykanôw wystawy
„The Family o f M an”, w ktôrej widzç jedn^ z najcenniejszych m anifestacji realizmu i humanizmu
w sztuce swiatowej lat ostatnich14.

Komentarze krytyczne, dotyczqce wspomnianej amerykanskiej wystawy, pojawiajqce siç na
przestrzeni lat, odslaniajq zmieniajqcy siç stosunek do problemu prawdy i falszu fotografii, a tak
ze jej podatnosci na manipulacjç ideologicznq15;
w 1959 roku Czartoryska pisala:
N ie s^dzç jednak, aby r e w e l a j m ogla byc sam a
idea wystawy - od czasu pierwszych podrôzy Fenicjan, poprzez wyprawy M arco Polo i ostatnie badania archeologôw - wszystko utwierdza nas w przekonaniu, ze ludzie nalez^ do jednego gatunku,
homo sapiens. Stwierdzenie to jednak w niewielkim
tylko stopniu pom aga nam poruszac siç w gqszczu
indywidualnych i socjalnych problemôw naszych
czasôw, a w kazdym razie nie powinno przeslaniac
krzywd spolecznych i wad natury ludzkiej. Odnoszç
wrazenie, ze w drugiej polowie dwudziestego wieku
wymowa ideowa „Rodziny czlowieczej” jest nieco
spôzniona, prawie anachroniczna, z cal^ jej ufnosci^ w uszlachetniaj^cy wplyw gloszonych hasel
i biblijnych wersetôw16.
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10 Tenze, Rozwiesc fotografia artystycznq z fotografikq,
„Fotografia” 1958, nr 11, s. 523-527. Mozna je chociazby
porôwnac ze stanowiskiem amerykafiskiego krytyka i historyka fotografii Beaumonta Newhalla. Byl on rzecznikiem fotografii czystej i zagorzalym krytykiem piktorializmu, podobnie jak Ligocki postulowal odrzucenie pojçc,
ktôre wskazywalyby na pokrewiefistwo fotografii do grafi
ki (na przyklad print - „odbitka”).
11 J. Bogucki, Uwagi niefachowe, „Fotografia” 1955,
nr 7, s. 6-7.
12 L. Grabowski, Od malarstwa do reportazu, „Fotogra
fia” 1958, nr 8, s. 373.
13 U. Czartoryska, Jeszcze o wystawie, „Fotografia”
1956, nr 9, s. 2.

cepcji byl kontakt z dokonaniami fotoreporterôw
agencji Magnum, przede wszystkim czolowej dla
tego srodowiska postaci Henriego Cartier-Bressona, a zwlaszcza z amerykanskq wystawq „Rodzina
czlowiecza” Edwarda Steichena (1955; w Polsce
prezentowana byla na przelomie lat 1959 i 1960),
bçdqcq monumentalnym esejem fotograficznym
dotyczqcym wspôlnoty ludzkiej. N a te wlasnie
wzorce wskazywal Janusz Bogucki, piszqc:

Jednak juz w 1957 roku pojawily siç glosy poszukujqce artystycznych mozliwosci fotografii poza
reportazem. Pojçciem pozwalajqcym na przekro14 J. Bogucki, O fotografii martwej i zywej, „Zycie Literackie” 1956, nr 236, s. 11.
15 Zob. m.in. S. Wojtkiewicz, Sztuka, ktôra gbsi prawdç, „Fotografia” 1956, nr 4, s. 9-11; A. Ligocki, Jeszcze raz
o wystawie „Wielka rodzina ludzi”, „Fotografia” 1956, nr 6,
s. 9-11 oraz U. Czartoryska, Biologia i sentymenty, „Foto
grafia” 1959, nr 11, s. 540-541.
16 U. Czartoryska, Biologia i sentymenty..., s. 541.
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i grafiki. W takiej sytuacji populamy termin „fotografika”, stworzony przez Bulhaka w latach 30.
i wskazujqcy na artystycznosc fotografii poprzez jej
podleglosc wobec sztuk plastycznych, zaczql byc
otwarcie atakowany i negowany, zastqpil go stosowany do dzis termin „fotografia artystyczna”10.
Konsekwencjq dyskusji dotyczqcych realizmu,
a takze „otwarcia na Zachôd” spowodowanego odwilzq bylo zainteresowanie popularnq na Zachodzie fotografiq reportazowq (szczegôlnie francuskq
fotografiq humanistycznq), ktôra wkrôtce stala siç
modelem nowoczesnej twôrczosci fotograficznej.
W krytyce fotograficznej pojawil siç termin „artystyczny reportaz”, sygnalizujqcy odmiennosc od
typowej, kojarzqcej siç z socrealizmem fotogra
fii prasowej, ale jednoczesnie bçdqcy poklosiem
dokonanego wôwczas zblizenia pomiçdzy sferq
artystycznq a publicystycznq11. Sygnalem tego
bylo przystosowanie wspomnianego pojmowania
realizmu do nowej formuly praktyki artystycznej.
Lech Grabowski zauwazal, ze „reportaz to szerokie pojçcie, rozciqgniçte nieomal od portretu do
pejzazu, mogqce calosc fotografii pomiescic. To
wlasnie nawet nie okreslony kierunek w fotogra
fii, ale ogôlna tendencja, sposôb jej pojmowania.
Praktyka podbudowana ideologic, rôznq zasadniczo od wszystkich dotychczasowych, zywiolowo
zrywajqcq z malarskim estetyzmem, moze czasem
nawet zbyt gwaltownie. Jest tu fotografia, prôcz
nieodzownego dla niej na razie zwiqzku z realiami,
zaangazowana jeszcze w pokazywanie czegos, sluzenie czemus”12. Artystyczny reportaz odpowiadal
zarôwno postulatowi formalnego nowatorstwa,
opartego na specyficznie fotograficznych srodkach wyrazu, jak i potrzebie nadania fotografii
znaczenia zaangazowanego komentarza rzeczywistosci (funkcja spoleczna). Urszula Czartoryska
podsumowala nowy, postulowany jçzyk artystycz
ny w nastçpujqcy sposôb: „[...] dziçki fotografi
ce rodzi siç nowa estetyka —odnalezienie urody
i dziwnosci w elementach rzeczywistosci”13. Istotnym bodzcem do wykrystalizowania siç tej kon-

czenie dotychczasowej formuly nowoczesnej fo
tografii stala si^ „dokumentalnosc”, zagadnienie
podnoszone zwlaszcza przez Zbigniewa Dlubaka
oraz Urszul^ Czartorysky. Termin „dokumental
nosc”, ktorego znaczenie ograniczalo si^ do wskazania na scisly zwiyzek obrazu z fotografowanym
przedmiotem, nie wskazujyc na rozstrzygni^cia
formalne, umozliwialo uwzgl^dnienie rozmaitych
sposobow interpretacji rzeczywistosci, nie mialo przy tym wlasciwych dla reportazu asocjacji
publicystycznych. „Podstawowy cechy fotografii
jest obiektywne dokumentowanie przedmiotow
i ich aktualnych stanow. Dlatego tez glownym
srodkiem oddzialywania fotografiki jest sytuacja
istniejyca w rzeczywistosci poza fotogramem i niezaleznie od niego, a sam obraz fotograficzny jako
konkretny przedmiot spelnia rol^ dokumentu,
komunikujycego nam fakt zaistnienia takiej sytuacji” —pisal Dlubak17. W ten sposob w obszar
decydujycych srodkow wyrazu wlyczono zabieg
metaforyzacji, polegajycy na „zderzaniu” ze soby
znaczen fotografowanych przedmiotow oraz sytuacji. Wedlug krytyka „przekroczenie granic
doslownosci to wejscie w obszar sztuki. Pozornie
ta sama fotografia reportazowa staje si^ dzielem
sztuki, kiedy wzruszy nas sprawami, ktore w spo
sob bezposredni tylko anonsuje, jest jedynie ich
znakiem przenosnym, metafory”18.
Odmiennym biegunem rozwazan tamtego
czasu bylo zagadnienie fotografii abstrakcyjnej,
blisko zwiyzanej z osiygni^ciami wspolczesnego
malarstwa i traktowanej jako druga —obok artystycznego reportazu - tendencja w fotografii. Nie
miala ona jednak zdecydowanych zwolennikow
wsrod krytykow (w przeciwienstwie do niektorych
fotografow), spotykala si^ na ogol ze sprzeciwem
— jako formula lekcewazyca specyfik^ medium,
rzadziej, tak jak u Dlubaka, z uznaniem jej rownorz^dnej wartosci w ramach szeroko poj^tej nowoczesnosci: „[...] w fotografii abstrakcyjnej dokumentowanie przezyc artysty jest tez podstawowy
funkcjy obrazu —to zupelnie zrozumiale, chodzi
tylko o to, w jaki sposob fotografia ta wyzyskuje
dokumentowanie obiektywne, inaczej mowiyc,
powstaje problem, na czym polega fotograficznosc

17 Z. Dlubak, O metaforze fotograficznej, „Fotografia”
1957, nr 1, s. 2. O koncepcji dokumentu w rozwazaniach
oraz tworczosci fotograficznej Dlubaka pisala Karolina
Lewandowska. K. Lewandowska, Estetyka dokumentalna
w fotografii polskiej okresu odwilzy, [w:] Polska fotografia
dokumentalna na skrzyzowaniu dyskursow. Materialy z sesji
zorganizowanej w dniu 2 IV 2005 z okazji wystawy Leonarda
Sempolinskiego, Warszawa 2006, s. 83-93.
18 Z. Dlubak, O metaforze..., s. 3.
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takiej abstrakcji. Otoz, operujyc przedmiotem
rzeczywiscie istniejycym, utrwala go ona w ten
sposob, ze wyzyskuje tylko jego form^, gubiyc zupelnie znaczenie uzytkowe, potoczne”19.
Jedyne radykalnie opozycyjne wobec artystycznego reportazu stanowisko zajyl wowczas aktywny
fotograf Zdzislaw Beksinski, ktory podnosil wartosc
zabiegow montazowych (pozostajycych w scislym
zwiyzku z programem jego wlasnej tworczosci),
a takze ponownie dowartosciowywal zblizenie si^
fotografii do metod ksztaltowania wlasciwych malarstwu czy grafice; o reportazu pisal:
[...] reportaz artystyczny, ktory zdaniem wi^kszosci
krytykow najpelniej wykorzystuje specyfik^ fotografii i w ktorym pokladajy oni wielkie nadzieje
na przyszlosc [...] polega [...] na ukazywaniu swiata i stosunkow mi^dzyludzkich we wszystkich ich
przejawach. O piera si^ na realizmie lub ekspresjonistycznym realizmie. To teoria. W praktyce szkola
reportazowa polega na dosc prymitywnych zapozyczeniach z filmu neorealistycznego i fotografii
prasowej oraz pewnej ilosci kuchennych przepisow
jak np. grube ziarno, pozorna przypadkowosc uj^cia etc. Czy w reportazu artystycznym znajdujy si^
jakiekolwiek artystyczne wartosci? Rozpatrzmy to
merytorycznie. Strona plastyczna jak tez i literacka
nalezy do wtornych, wi^c odlozmy je od razu na
bok. Pozostaje sam temat. Nalezy tu od razu odroznic tem at b^dycy nieliteracky i nieplastyczny interpretacjy rzeczywistosci, ktory rzeczywiscie mozna
uznac za wypowiedz artystyczny w znaczeniu fotograficznym, od tematu, ktory jest tylko proby zaszokowania widza20.

Zwiyzki fotografii z innymi sztukami plastycznymi okolo roku 1959 zacz^la rowniez analizowac Urszula Czartoryska, co zwiastowalo wyrazne
zblizenie si^ tych dziedzin tworczosci w nast^pnej
dekadzie.
W pierwszym powojennym pi^tnastoleciu nie
brakowalo znaczycych wystaw fotograficznych
— z dzisiejszej perspektywy istotne sy zwlaszcza
te, ktore towarzyszyly przemianom stosowanych
srodkow artystycznych, jak rowniez wyznaczaly
zakres zainteresowan tematycznych oraz stanowily o przemianach w refleksji nad medium. Niedlugo po wojnie kontrowersje wywolala indywidualna wystawa Zbigniewa Dlubaka (1948), na ktorej

19 Tenze, Czy istnieje fotografia abstrakcyjna! (III).
Abstrakcja a dokumentalnosc, „Fotografia” 1959, nr 9,
s. 438—439, zob. tez: tenze, Czy istnieje fotografia abstrak
cyjna! (I), „Fotografia” 1959, nr 7, s. 315—318; tenze, Czy
istnieje fotografia abstrakcyjna! (II), „Fotografia” 1959,
nr 8, s. 366—371.
20 Z. Beksifiski, Kryzys w fotografice i perspektywy jego
przezwycigzenia, „Fotografia” 1958, nr 11, s. 540.
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21 Zob. cykl recenzji (Jana Sunderlanda, Eugeniusza
Szmidtgala, Janiny Mierzeckiej, Leonarda Sempoliftskiego) na lamach „Swiata Fotografii” 1948, nr 9, s. 18-20.
22 U. Czartoryska, Krok w nowoczesnosc, „Fotografia”
1957, nr 1, s. 22.
23 A. Ligocki, Antyfotografia, „Fotografia” 1959, nr 9,
s. 442-445.
24 Odpowiadal on m.in. za a r a n z a j „Wystawy Ziem
Odzyskanych” (1948), zaprojektowal takze warszawsk^
odslon^ wystawy „Rodzina czlowiecza” (wraz z Wojcie
chem Fangorem).

nej formy wypowiedzi dzisiejszego fotografa czy
fotografika” - pisal Zbigniew Lagocki25.
Wspomniane tendencje schylku lat 50., rosnqce zainteresowanie fotografiq abstrakcyjnq,
stopniowe zmniejszanie si^ popularnosci praktyk
reportazowych, zainteresowanie przestrzennym
usytuowaniem obrazow fotograficznych i tradycjq
awangardowq doprowadzily do ponownego zblizenia si^ fotografii i sztuk plastycznych w latach
60. — tym razem jednak namysl podejmowano
przede wszystkim nad wykorzystaniem fotografii
jako tworzywa dzialan o szeroko poj^tym charakterze artystycznym. Coraz cz^sciej wykorzystywano fotografia w tworczosci plastycznej, graficznej
(Roman Cieslewicz, Wojciech Zamecznik), rzezbiarskiej (Alina Szapocznikow). Rowniez fotografowie wykraczali poza „czystq fotografia”, coraz
ch^tniej podejmujqc eksperymenty z fotomontazem czy aranzacjq przestrzennq odbitek (Zbigniew
Dlubak, Zofia Rydet, Jozef Robakowski, Andrzej
Rozycki, Jerzy Lewczynski). Charakterystyki tego
typu tendencji, a takze metodologicznego i historyczno-artystycznego namyslu nad niq (na
przyklad w ramach pop-artu) dokonala wowczas
Urszula Czartoryska, publikujqc na lamach „Fo
tografii” seri^ artykulow „Spotkania Fotografii
zPlastykq” (1960—1961).
Jednoczesnie odbywalo si^ intensywne przyswajanie zachodnich refleksji o fotografii, kulturze, nowych mediach, socjologii (Barthes, McLuhan), do popularyzacji ktorych przyczynila si^
zwlaszcza redakcja „Fotografii”. Aktualnq refleksjq kulturowq na Zachodzie z biegiem czasu coraz
wyrazniej interesowala si^ zarowno Czartoryska,
jak i Ligocki, wskazujqcy na zasadnicze znaczenie
kontekstu spolecznego i kulturowego dla sensu
obrazu fotograficznego26. „Fotografia jest nie sprawq »natury« pokazanej na zdj^ciu, lecz zjawiskiem
o charakterze »kulturalnym«, co oznacza, ze skladajq si^ na niq czynniki zwiqzane z momentem
dziejowym, kiedy powstaje, ze swiadomosciq publicznosci i intencjami wydawcow, na co sklada si^
mi^dzy innymi uklad, zestawienie zdj^c ze sobq,
fakt pojawienia si^ ich w tym, a nie innym pismie,
na tej, a nie innej kolumnie, w takim, a nie innym
kadrze” —pisala Czartoryska, przyblizajqc refleksji

25 Z. Lagocki, Nowoczesnosc - problem stale aktualny
(uwagi o wystawach), „Fotografia” 1960, nr 3, s. 76. Zob.
tez m.in.: U. Czartoryska, Polska w fotografii artystycznej,
„Fotografia” 1960, nr 11, s. 367-368.
26 Zob. m.in.: U. Czartoryska, Z lektury teoretycznej I,
„Fotografia” 1966, nr 1, s. 5; taz, Z lektury teoretycznej II,
„Fotografia” 1966, nr 2, s. 27; taz, Z lektury teoretycznej III,
„Fotografia” 1966, nr 5, s. 99.
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zaprezentowal abstrakcyjne fotogramy inspirowane poezjq Pabla Nerudy21. Organizowane od 1947
roku (z przerwq w latach 1950-1953) Ogolnopolskie Wystawy Fotografiki (zwlaszcza zas IV, V i VI
z lat 1954-1956) staly si^ pretekstem do intensywnych debat krytycznych na lamach miesfi^cznika „Fotografia”, w ktorych nie tylko rozwazano
k o n d y j fotografii polskiej w ogole, ale rowniez
dawano wyraz krytyce postulatywnej, proponujqc
rozmaite rozwiqzania wyjscia z socrealistycznego
impasu. Poznanska wystawa „Krok w nowoczesnosc” (1957), zorganizowana przez Bronislawa
Schlabsa, stala si^ wydarzeniem na miar^ A rse
nalu w malarstwie - byla zarowno sygnalem buntu mlodego pokolenia, jak i wyznaczyla kierunek
nowoczesnych poszukiwan, zwlaszcza w fotografii
abstrakcyjnej i nowych formach reportazu22. Z kolei zorganizowany w 1959 roku gliwicki „Pokaz
zamkni^ty” Zdzislawa Beksinskiego, Jerzego Lewczynskiego i Bronislawa Schlabsa zaprezentowal
dojrzalq formula nowoczesnej fotografii, ustalajqc
owczesne pojmowanie awangardowosci i prowokujqc powstanie nosnego do dzis poj^cia „antyfotografia”, uzytego w recenzji tejze wystawy przez
Alfreda Ligockiego23.
W latach 1945-1960 intensywnie rozwijalo
si^ wystawiennictwo fotograficzne. Rozwiqzania
oparte na poszukiwaniach awangardy mi^dzywojennej (konstruktywizm, Bauhaus) przeszczepil
na polski grunt Jerzy Soltan („metoda integracyjna”). Wystawiennictwem fotograficznym zajmowal si^ przede wszystkim Stanislaw Zamecznik
(wspolpracujqcy cz^sto z Oskarem Hansenem
i Wojciechem Fangorem)24. Popularnosc, zwlaszcza u schylku lat 50., tak zwanych wystaw problemowych, ktorych wyrozniajqcym aspektem byl
sposob ksztaltowania przestrzeni ekspozycyjnej,
a co za tym idzie - budowania okreslonej relacji
obrazu z odbiorcq, stanowilo istotny wqtek refleksji krytycznych omawianego okresu. „Odnosz^
wrazenie, ze w chwili obecnej jedynie wystawa
problemowa i wystawa indywidualna o jednolitej
koncepcji moze zaslugiwac na miano wspolczes-

Rolanda Barthes’a polskiemu czytelnikowi27. Zanurzenie krytyki fotograficznej w zagadnieniach
intermedialnych (obserwacja praktyk tego typu),
z jednej strony, i w refleksji kulturowej, z drugiej,
doprowadzilo w krotkim czasie do umieszczenia
namyslu nad fotografiq w ramach refleksji o sztuce w ogole —swiadectwem tej zmiany stala si^ krytyczna aktywnosc teoretykow i artystow znanych
ze sztuk plastycznych, rowniez w srodowisku stric
te fotograficznym (na przyklad na lamach fachowego pisma, jakim byla „Fotografia”); mam tu na
mysli przede wszystkim Jana Swidzinskiego, Antoniego Dzieduszyckiego, Jerzego Ludwinskiego28.
Zwiastunem przyznania fotografii pozycji centralnej dla kultury wspolczesnej, takze w refleksji teoretycznej i krytyce artystycznej, mogq byc slowa
Czartoryskiej:
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STRESZCZENIE
Powojenna krytyka fotograficzna rozwijala siç dynamicznie, zwlaszcza po okresie socrealizmu, za sprawç
srodowiska krytykôw i fotografôw skupionego wokôl
miesiçcznika „Fotografia” (1953-1970). Intensywnosc
debaty krytycznej znamionowala przede wszystkim
okres odwilzy. Toczone wôwczas dyskusje dotykaly
problemôw waznych rôwniez dla sztuk plastycznych
(na przyklad kwestia realizmu) - uwzglçdnialy jednak
typowo modernistyczne zainteresowanie „specyfikç
medium”, a zatem wlasciwymi dla fotografii srodkami
wyrazu. Problematyka ta - relacja pomiçdzy fotografiç
a sztukami plastycznymi z jednej strony i negocjowanie
autonom ii medium z drugiej - rozwazana byla w latach
60. oraz 70. X X wieku, dopelniajçc obraz nowoczesnosci w obszarze polskiej fotografii.

Niniejszy tekst systematyzuje najwazniejsze zagadnienia oraz stanowiska w krytyce fotograficznej lat
1945-1970, poczçwszy od polemiki z piktorializmem,
poprzez zainteresowanie poetykç surrealizmu, dyskusjç
wokôl realizmu oraz fotografii reportazowej (kwestia
„artystycznego reportazu”), problemy metafory i dokumentalnosci, a takze jçzyka abstrakcji w fotografii, po
zmieniajçce siç koncepcje wystawiennicze (tak zwane
wystawy problemowe), recepcjç zachodnich stanowisk
teoretycznych oraz refleksjç konceptualnç.

Slowa klucze : fotografia, krytyka fotograficzna, piktorializm, artystyczny reportaz, metafora, fotografia
reportazowa, realizm.

SUMMARY
Photography Criticism 1945-1970
T h e following article systemises the m ost impor
tant issues and stands in photography criticism from
the 1945-1970 period, starting with the polemic
with pictorialism, through the interest in the poetics
o f surrealism, discussion about realism and the report
age photography (the issue o f the “artistic reportage”),
problems o f metaphor, documentary photography and
the language o f abstraction in photography, and finish
ing with the changing exhibition concepts (so-called
“problem exhibitions”), reception o f the western theo
retical stands and conceptual reflexion.

Key words : photography, photography criticism, pic-
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torialism, artistic reportage, metaphor, reportage ph o
tography, realism.
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After-war photography criticism was developing
dynamically, especially after the period of socialist re
alism, due to the circles o f critics and photographers
organised around the monthly journal “Fotografia”
(1953-1970). T he intensity o f the critical debate was
notably characteristic for the period o f the post-Stalin
ist thaw. Problems im portant for the plastic arts (such
as the issue o f realism) were put under discussions;
however, these also included the typically modernist
interest in the “peculiarity o f the medium” - the m eans
of expression relevant to photography. T he problems
of the relation between photography and plastic arts
and of the negotiations about the autonomy o f the m e
dium were studied in the 1960s and the 1970s, what
com pleted the image of modernity in the Polish p h o
tography.

