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Fotografia jest sztuką widzenia a odkrycia i wynalazki optyki, chemii, poligrafii, elektroniki, 
informatyki, fizjologii, psychologii, antropologii, … wykorzystuje do zarejestrowania, utrwalenia, 
przekazania naszego widzenia. Wyrasta z urzeczenia urodą świata i zadziwienia 
mechanizmami percepcji. Tworzona świadomie jest techniką poruszania ludzkiego spojrzenia - 
zatrzymania lub wodzenia za nos.  

Próbą zapisu naszego widzenia jest zdjęcie - wizerunek tego na co patrzyliśmy. Ale nasze 
widzenie nie jest takie, jak rejestracja fotograficzna. Pole widzenia jest skanowane przez oko 
w sposób różnicujący części tego pola. Spojrzenie (oś widzenia oka z najwyższą 
rozdzielczością) najdłużej i najczęściej zatrzymuje się w wybranych (świadomie 
ale i nieświadomie) miejscach. Okulograf rejestruje aktywność oka, spojrzenia. Aktywność ta 
zależy od osoby ale i od zawartości pola widzenia, np. kompozycji fotografii. 

KROPLE SŁOŃCA, to chwile, spotkania, zadziwienia, urzeczenia. To momenty komunikacji 
między podświadomością i świadomością indywidualną lub zbiorową, to rozświetlanie cienia 
w sobie i komunikowanie tego drugiej osobie.  

KOLOROWE KROPLE SŁOŃCA, to też obrazy namalowane naszym spojrzeniem 
na fotografiach i przez fotografie z pomocą okulografu, ale i fotografie naturalne powstałe bez 
techniki i człowieka. 
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Okulograficzne analizy spojrzenia podczas oglądania fotografii na monitorze - rejestracje fiksacji 

(ich liczby, kolejności, czasów), wykonane zostały z użyciem urządzenia eyetracker Tobii 1750. 

Na wykresach wielkość kółka jest proporcjonalna do długości czasu fiksacji spojrzenia a kolor 

przyporządkowany osobie badanej. Liczby w kółkach określają kolejność fiksacji. 



 

Analizując samo słowo „foto-grafia” (z greki: fos, fotos – światło; grapho – piszę, rysuję), to jest ona 

wizerunkiem uczynionym za pomocą światła. Tak rozumiana jest odwieczna, jak światło i cień materii. 

Cień jest pierwszym wizerunkiem przedmiotu – istniał, nim pojawiły się istoty wyposażone w oczy. 

Zmienność oddziaływania energii światła ma swoje odzwierciedlenie też w przekształceniach przez nią 

materii organicznej lub nieorganicznej, utrwalających wizerunek różnic naświetlenia światło-cieniem. 

Tak powstają naturalne, względnie trwałe fotografie. Barwne zobaczymy czasem na przykład na 

jesiennych liściach.  

 
FOTOGRAFIE NATURALNE 

 



 

 
Kolejność i czasy fiksacji w ciągu pierwszej sekundy u 18 osób 

Ko
lejność i czasy fiksacji w ciągu 16 sekund u 18 osób 

W pierwszej sekundzie, spojrzenia oglądających koncentrują się na ostro wyrysowanym 
czerwonym kącie ostrym, jasno połyskującym, zakończonym ciemnym paskiem, na tle 
kontrastującej zieleni z ciemną nieostrością. Bliskość centrum obrazu, zestawienie 
silnych bodźców czystej formy wywołują ten efekt. Z czasem uwaga przenosi się na 
miejsce oddziałujące mniej przez czystą formę, a więcej przez znaczenie - naturalną 
fotografię. Tak jest u osób pierwszy raz widzących to zdjęcie. U autora, który wie, co 
jest najbardziej interesujące w tej fotografii, spojrzenie też przeniosło się od 
najsilniejszych bodźców czystej formy do tych, którymi świadomie się interesuje. Nie 
tylko ten obraz oglądamy od środka, a nie od lewa jak pismo, choć wydawało by się, że 
powtórzenie w „mocnym punkcie” z  lewej strony, kąta gałązki i jej cienia, przyciągną 
uwagę – to miejsce jest na skraju linii trajektorii spojrzenia zbliżonych do ciemnego 
ukosu gałązki. 
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Na tym zdjęciu 

najsilniejszy bodziec 

czystej formy w centrum 

pokrywa się 

z przekazywanym 

znaczeniem - fotografią 

naturalną.  

Siła przyciągania wzroku 

przez ostry kąt 

wypełniony żółcią, 

zauważana przez 

Kandyńskiego (1986), 

znalazła zastosowanie 

w drogowych znakach 

ostrzegawczych. 

Większość fiksacji 

wypełnia wnętrze żółtego 

trójkąta. 

Nasze doświadczenie 

wzrokowe, obecność  na 

zdjęciu końców innych 

liści i kontynuacja 

brzegów liścia na jego 

fotografii naturalnej 

„przekonują” nas o tym, 

że jest to jego 

autoportret, pod który się 

schował. 



 
 
 

Odróżnianie światła od (ciemności) cienia jest pierwotnym, najprostszym spostrzeganiem 
wizualnego aspektu świata. Nawet najprostsze (też jednokomórkowe) organizmy „posługują” się 
fototropizmem (podążaniem lub ucieczką od światła). One mogą być elementami detektora 
w naturalnej fotografii. Komórki ludzkiego ciała też reagują na światło. Nasza skóra jest 
materiałem światłoczułym (dokładniej, szerzej: detektorem promieniowania 
elektromagnetycznego), na którym słońce wyrysowuje – względnie trwałe – wizerunki 
przedmiotów, które najbliżej i najbardziej do nas przywiązujemy (zegarek z paskiem, elementy 
garderoby, ... inne wytwory naszej kultury). Tak powstaje wizerunek sylwety przedmiotu 
odgradzającego nas od światła, wyrysowany przez słońce, zaznaczające swoją obecność poza 
tym przedmiotem. Ale można też powiedzieć, że wizerunek ten jest wyrysowany naszą reakcją 
na obecność lub nieobecność promieniowania słonecznego. Rozmieszczenie obecności vs 
nieobecności światła (rodzaj i położenie przedmiotu odgradzającego nas od słońca, 
umieszczanego „pod światło”)  może być przez nas – świadomie lub nieświadomie – 
modyfikowane. Skóra poszerza – w stosunku do oczu – spektrum percepcji promieniowania 
elektromagnetycznego o podczerwień (czerwieniejąc) i nadfiolet (brunatniejąc) – to dla wtórnej 
percepcji przez nasze oczy lub zobiektywizowania przez oczy drugiej osoby. Bezpośrednia 
percepcja promieniowania niewidzialnego możliwa jest dzięki termoreceptorom w skórze. 
Chyba większość dzieci – po niewielkim treningu – potrafi odróżniać kolory tylko palcami. 
Zdolność nietrenowana, nieużywana z wiekiem zanika. W naturze „zdolność percepcji” 
promieniowania widzialnego ale też niewidzialnego i jego względnie trwałej rejestracji, 
przekształcającej na formę widzialną ma też materia nieożywiona.  

Skupienie licznych fiksacji na końcu drogi z koleinami przed nami, którą idziemy, wydaje się 
naturalnym zachowaniem. W oglądaniu zdjęcia, może być także wymuszone małą białą plamą, 
z której chcielibyśmy odczytać szczegóły, jak na podobnej dużej plamie, która „wchodzi w oczy" 
niezależnie od kierunku spojrzenia. Moje świadome oglądanie zdjęcia, to spojrzenie po 
brzegach kadru. 
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Fotografia bez kamery (heliografia, luxografia), bez pośredniczącego układu optycznego 
(otworka, obiektywu) nie selekcjonuje kierunków promieni świetlnych ani tych kierunków nie 
zmienia. W tworzeniu wizerunku uczestniczy światło, jego brak i przedmiot powodujący ten 
brak. Selekcja spektrum promieniowania zależna jest od właściwości materiałów: 
przesłaniającego i światłoczułego. Otworek w kamerze selekcjonuje promienie świetlne, a inne 
układy optyczne także zmieniają ich bieg.  
Fotografia może być oglądana w oryginale w miejscu jej zaistnienia, ta powstała naturalnie – 
np. cień Ziemi podczas zaćmienia Księżyca, krążek słońca na dnie gęstego lasu, albo ta 
uzyskana w sposób sztuczny – np. obraz na matówce aparatu. Może być także oglądana po 
utrwaleniu i przeniesieniu w inne miejsce. Te ostatnie fotografie – oprócz selekcji i zmiany biegu 
światła przy ich powstawaniu – są także przetworzone w procesach: wyświetlania przezrocza, 
negatywowo-pozytywowym, poligraficznym, elektronicznym, cyfrowym. 
Cechą fotografii nie-naturalnych są mniej lub więcej świadome wybory i decyzje 
selekcjonującego, przekształcającego i przemieszczającego je fotografa. 
 
Fotografię naturalną też można sfotografować. Sfotografowane zaćmienie Słońca jest 
specyficzną heliografią, w której granica światła i cienia Księżyca pada na materiał światłoczuły 
przez układ optyczny aparatu (który może wprowadzić swoje wewnętrzne odbicia). Białe światło 
Słońca, po przekształceniu przez naturalny  filtr optyczny atmosfery, dotarło do nas jako 
żółtoczerwone.  
Ekstremalne różnice tonalne na odbitce, to biel i czerń zależne od oświetlenia oglądanego 
zdjęcia. Znacznie większa zdolność przenoszenia rozpiętości tonalnej naszego oka, niż odbitki, 
zmusza do jakiejś estetyzującej deformacji, „interpretacji” w fotografii.  
 
 

 
ZAĆMIENIE SŁOŃCA O WSCHODZIE 

 

Światło – ciemność, świadomość – nieświadomość, kultura – natura, sztuka – technika, 

podmiot – przedmiot, subiektywizm – obiektywizm, wnętrze – zewnętrze, projekcja – 

introjekcja, aktywność – bierność, zmysły – intelekt, konkret – abstrakcja, negatyw – 

pozytyw, ... , to kategorie rzeczywistości, jej opisu, naszego poznania, myślenia, które 

ewokuje fotografia. Łącząc w sobie te dychotomie, dualizmy, daje możliwość ich 

wykorzystania i przekroczenia nie tylko w analizie i syntezie. 



 

GWIAZDY 

 
 

Ewolucyjnie, zanim stworzenia mogły odróżniać kolory tęczy, spostrzegały tylko najprostszą 
wizualną różnicę w otoczeniu: światło – ciemność. Dokładniej, to widziały pojawianie się światła 
w ciemności lub ciemnego w jasnym. Zmysły rejestrują nie tyle stan, co zmiany. Żaba widzi 
tylko ruch, to co się porusza, bo ma nieruchome oczy. Podobną właściwość mają – w naszym 
oku filogenetycznie najstarsze – peryferia siatkówki. Rejestrują one pojawianie się zmiany 
jasności w polu naszego widzenia. Ale gdy zmiany w naszym otoczeniu nie następują (lub są 
zbyt małe, powolne jak ruch gwiazd po nieboskłonie), też spostrzegamy różnicę 
w światłocieniach. Koncentrując się na pojedynczej gwieździe, możemy ją widzieć dzięki 
drobnym ruchom oka (tremor: 10” – 1’: 1 – 150Hz). Ruchy te powodują, że na komórkę 
siatkówki co chwilę pada inny bodziec. Obraz z peryferii siatkówki w polach projekcyjnych kory 
mózgowej jest nieostry i niebarwny a w naszym wrażeniu możemy odbierać pojawianie się 
światła w ciemności, ruch, nieostre obiekty. Tylko tak funkcjonuje nasze oko, gdy jest za mało 
światła. Wrażenie, że widzimy ostro wszystkie gwiazdy na niebie, to efekt pracy mózgu 
zapamiętującego nieboskłon, skanowany przez poruszające się oko, umieszczające w centrum 
ostrego widzenia siatkówki coraz to inną gwiazdę.  
Technika fotograficzna pozwala nam zauważyć ruch, który dla oka jest  za wolny i widziany jako 
bezruch. Pamięć materiału światłoczułego może być zapełniana bardzo powoli, godzinami. 
Nasza  pamięć operacyjna mózgu, siatkówki jest za szybko odświeżana, by zarejestrować ruch 
nieboskłonu a kontrast między światłem gwiazdy i ciemnością kosmosu utrudnia zobaczenie jej 
koloru. Kolor gwiazdy zależy od jej temperatury, od składu jej atmosfery – par promieniujących 
i filtrujących promieniowanie. Barwoczułość czarno-białych materiałów fotograficznych, 
odmienna od czułości oka oraz stosowanie filtrów, pogłębiły analizy gwiazd. Barwoczułość jest 
cechą indywidualną, różnicującą też osoby między sobą.  
 
Kolejność punktów fiksacji wzroku na tej fotografii nie podąża za łukami trajektorii światła 
gwiazd. Gdy kończyła się ekspozycja tego zdjęcia (jak i „Grzybki", „Drzewa") a zaczynała 
następnego, reflektowałem, że moja uwaga była wycofana z analizowania tych fotografii, byłem 
raczej w sobie, niż na zewnątrz. Nie wiem na ile była to reakcja na te fotografie a ile zmęczenie, 
znudzenie. Moje fiksacje skupione są w centrum. 



 

 RUCH I TĘCZA 
 

W warunkach utrudniających rozpoznawanie przedmiotów jest więcej miejsca na podświadome 
projekcje, oczekiwania, lęki, subiektywne doświadczenia, a może i obiektywne – zebrane przez 
naszych filogenetycznych przodków? Kilkanaście tysięcy lat temu człowiek na ścianach groty 
oświetlonej ogniem, mógł dostrzec ważne dla niego zwierzęta. Takie warunki mogły sprzyjać 
powstaniu malarstwa jaskiniowego. W ciemnym skraju tego zdjęcia jest trudna do rozpoznania 
jasna forma. Powtórzenie podobnej formy i kontekst rozpoznanego otoczenia mogą 
zasugerować w nas spostrzeżenie lecących gęsi.  
Odruch orientacyjny powoduje, że sygnał, który pojawił się w peryferiach naszego widzenia, 
umieszczamy w centrum, przez ruch oka, głowy. Obraz powstaje w – umożliwiającym ostre 
widzenie – centrum siatkówki. Rytmiczne powtórzenie tych gęsich form na zdjęciu ale i analiza 
i synteza podobnych form podczas rozpoznawania ich, porównywania, wymuszają 
w oglądającym rytmiczny ruch spojrzenia. Ruch ten, rzucając na jedno miejsce siatkówki 
poszczególne fazy ruchu skrzydeł,  daje podobne (podświadome?) wrażenie do wrażenia ruchu 
z wyświetlanych szybko po sobie klatek filmu. 
Im bliżej centrum siatkówki oka pada obraz, tym ostrzej go widzimy i lepiej rozpoznajemy jego 
kolory. Zbliżając się od peryferii najpierw spostrzegamy niebieski, później z czerwonym 
i z zielonym – wszystkie kolory tęczy. 
Fotografia – sztuka widzenia, czasem wymaga refleksu, szybkiej decyzji, by spojrzeć w tej 
chwili z tego miejsca w tamtym kierunku. Zjawiają się sytuacje na kilka sekund i znikają. W iatr 
w czasie burzy wprawiający w ruch chmury, deszcz, ptaki, szmaty, ... pobudza też człowieka 
(pierwotnie może do ucieczki, schowania się przed burzą), jego myślenie: kojarzenie sznura 
lecących ptaków z łopoczącą wiszącą bielizną, mroku chmury z białymi kwiatami i kolorowym 
światłem tęczy, ... . Lot od światła do ciemności, jest trudny, pod wiatr. Od kwitnącej wiosny, 
kolorowej przyszłości w mroczną przeszłość. A może  jasne strzępy lecą tam, by spenetrować, 
rozjaśnić mrok?  



 

 
 
TĘCZA W PAJĘCZYNIE 
Tęcza, choć daje się fotografować i zobaczyć kilometry przed nami, nie istnieje obiektywnie 
(przed okiem, przed obiektywem). „Obiektywnie” jest na siatkówce oka, na sensorze aparatu, 
matówce lub innym ekranie. Nasze wrażenie tęczy na niebie, to tylko nasza projekc ja. I chyba 
tu „widzenie” aparatu najbardziej upodabnia się do widzenia naszego. Arabski uczony Abu Ali 
Hassan Ibn al-Haitham zwany w Europie Al-Hazen (965 - 1040 r.) w "Wykładach z optyki" 
(1025) opisał m.in. zjawiska takie jak tęcza i halo oraz zasady tworzenia obrazów przez 
zwierciadła i ciemnię optyczną. Z Europejczyków Kartezjusz pierwszy opisał mechanizm 
powstawania tęczy. Jest ona dobrą ilustracją do problematyki obiektywizmu naszego poznania, 
spostrzegania. Dwie osoby patrzące obok siebie na „tę samą” tęczę, widzą światło odbite 
i załamane przez inne zestawy kropli. Czy widzą tę samą tęczę? 
Szerokość tęczy, jaskrawość jej barw zależą od ilości i wielkości kropel deszczu. Duże krople 
tworzą węższą tęczę z wyraźnie oddzielonymi barwami; małe dają łuk rozmyty, wyblakły 
a nawet biały (Bułat, 1987). Tęczę można zobaczyć też na łące w rosie, w kształcie hiperboli 
(ukośnego przecięcia stożka) lub tuż przed nami „na wyciągnięcie ręki”, np. na mgiełce koło 
fontanny. Ta mała, bliska nas – w przeciwieństwie do tej wielkiej na niebie – wydaje się do 
sfotografowania w całości standardowym obiektywem. Ale nie uda nam się to, nawet jak się od 
niej oddalimy – „urośnie”, jej wielkość kątowa jest stała (stożek 2 x 42° z wierzchołkiem 
w naszym oku).  
 „Fragmenty tęczy” zobaczymy dzięki rosie na pajęczynie. Dwie osoby obok siebie (lub 
przesunięcie głowy, aparatu) ujawnią na pajęczynie inne kolory ze spektrum światła 
słonecznego. Monochromatyczny (czerwony) łuk tęczy można też zobaczyć wysoko na niebie, 
ale związane jest to z innym mechanizmem. Gdy słońce jest już za horyzontem, jego promienie, 
mając do pokonania długą drogę przez atmosferę, rozpraszając najwięcej najkrótszych fal, 
gubią kolor niebieski. Dominuje wtedy drugi skrajny kolor składowy tęczy. 



 

SŁOŃCE POBOCZNE 
 
Wszystkie barwy tęczy obok siebie możemy 
czasem ujrzeć w słońcach pobocznych, 
które tak jak halo i słupy świetlne, powstają 
dzięki kryształkom lodu w atmosferze.  
Tu wrażenie nasze mamy z załamania 
promienia słońca na ściankach 
graniastosłupa kryształku lodu 
o sześciokątnej podstawie.  Kryształki lodu 
są medium, które w zależności od ich 
kształtu, ruchu, położenia, tworzy wiele 
różnych zjawisk na niebie. Mechanizmy 
powstawania tych zjawisk próbował 
wyjaśnić profesor fizyki Robert 
Greenler (1998), posługując się m.in. 
symulacjami komputerowymi. 
 
 
To widoki z mojego okna a następne – 
mojego okna. 
 

.  
 

 
SŁUP ŚWIETLNY  
Słup świetlny można zobaczyć gdy słońce jest nisko nad horyzontem. Najwyraźniej jednak 
zobaczymy go, gdy słońce nie oślepia nas,  schowane np. za horyzont. Płaskie kryształki lodu 
opadają w atmosferze jak liście: kołysząc się, lekko odchylają swoją płaszczyznę od poziomu. 
Mnóstwo tych lustereczek odbija światło, też niewidocznego słońca. Największe zagęszczenie 
kryształków kierujących odbicie do naszych oczu jest w płaszczyźnie pionowej przechodzącej 
przez oko i słońce dlatego słup widzimy nad i pod słońcem. W podobny sposób powstaje 
smuga światła od słońca na wodzie – funkcję lustereczek pełnią fale na powierzchni wody. To 
przyciągające wzrok, urzekające, często podziwiane i fotografowane zjawisko oddziałuje na nas 
przez – warte uświadomienia – mechanizmy. 



 

ZŁOTE ŚWIATŁO 
 

Nie tylko w Europie i nie tylko w sztuce światło jest 
symbolem świadomości a złoto światła. Złocona 
ikona jest oknem przez, które patrzymy na światło 
Boga. Średniowieczna symbolika Chrystusa-
Słońca wyrasta z mitraickiego Boga-Słońca. Złote 
ziarno w Indiach jest symbolem Absolutu, z którego 
powstał cały świat postrzegalny. Owal, elipsoida 
w Indiach, koło w Europie uważane jest za kształt 
doskonały (porównaj: Jung, 1993). „Czerwienie 
i żółcie posiadają większy stopień widoczności, niż 
gama barw chłodnych” (Rzepińska, 1983). 
Kandyński (1986) „biegun ciepła” i bliskości widzi 
w żółcieni. Złoto, żółty kolor jest często 
umieszczany w centrum obrazu służącego 
koncentracji, kontemplacji, medytacji. Może to być 
projekcją niejednorodności 
struktury funkcjonalnej –  
barwoczułości siatkówki oka. 
Istnienie w centrum siatkówki  
żółtej plamki o wymiarze kątowym 
kilku stopni, odpowiedzialnej za 
ostre, barwne widzenie, wrażliwej 
głównie na kolor żółty a mniej 
wrażliwej na błękit, można 
stwierdzić na sobie oglądając 
jednolite pole oświetlone światłem 
niebieskim. Początkowo 
dostrzega się ciemniejszą elipsę, 
która odpowiada okolicy najsilniej 
pochłaniającej (Le Grand, 1964). 
Taka niejednorodność, też 
asymetria naszego analizatora 
wzrokowego, ma odzwierciedlenia 
nie tylko w ikonach. Ten typ 
malarstwa, wymagający 
modlitewnego skupienia, może 
ułatwiać projekcję najgłębszych 
struktur funkcjonalnych naszego 
aparatu poznawczego. Dzieło będące 
odzwierciedleniem  tych najgłębszych struktur 
może ułatwiać odbiorcy koncentrację, medytację. 
Rezonans umysłu twórcy i odbiorcy 
zapośredniczony w takim dziele może przywracać 
człowieka naturze – psychosomatycznemu 
zdrowiu. 
Inaczej patrzymy na obraz służący koncentracji, 
kontemplacji, inaczej na zwykły obraz przy 
swobodnym oglądaniu, a inaczej gdy obraz ma 
dostarczyć jakichś informacji, odpowiedzieć na 
jakieś pytanie (Łuria, 1976). Najprostszym 
wskaźnikiem tych różnych sposobów patrzenia są 
ruchy gałek ocznych. Przy swobodnym oglądaniu, 
oczy przyciągane są przez silne bodźce wizualne, 
np. kreskę na jasnej plamie na kontrastującym 
ciemnym tle. W realizacji planowego, 
zamierzonego, penetrującego patrzenia, mającego 
odpowiedzieć na jakieś pytanie, rozwiązać problem 
(np. przy analizie fotografii reportażowej), biorą 

udział płaty czołowe mózgu. Sterują one dowolnym 
biegiem oczu po całym polu widzenia, 
wyszukiwaniem znaczących bodźców, aktywnością 
kory mózgowej, przetwarzaniem 
eksteroreceptywnej informacji. Taka aktywność 
myślowa jest przeciwna kontemplacji. Te odmienne 
stany aktywności mózgu mają odbicie w zapisach 
EEG. Medytacja zen i jogi przebiegają 
ze wzrostem wskaźnika i amplitudy fal α, przy 
czym czynność fal α nie daje się blokować 
bodźcami zewnętrznymi w czasie medytacji. 
Zaangażowanie oczu, więc płatów czołowych 
w penetrowaniu, wyszukiwaniu bodźców, 
rozwiązywanie problemów powodują zniknięcie 
rytmu α lub zmniejszenie jego wskaźnika. Rytm α 

najwyraźniej występuje, gdy oczy 
są zamknięte (Majkowski, 1989). 
Rytm α powstaje dzięki 
synchronizacji wielu jednostek 
dendrytycznych – zespoleniu, 
równowadze aktywności obu 
półkul. (Jednostka dendrytyczna 
to zespół: ciało komórki – jej 
wypustka czyli dendryt; między 
tymi częściami komórki nerwowej 
istnieje zmieniająca się różnica 
potencjałów elektrycznych) 
(Chusid, 1973). Gdy ruchy oczu 
nie są sterowane aktywnością 
płatów czołowych (np. u chorego 
z ich rozległym uszkodzeniem) 
badany skupia wzrok na jednym 
punkcie. Pytania, polecenia 
kierowane do niego nie wpływają 
na zmianę kierunku jego wzroku. 
Elementarne formy reakcji 
orientacyjnej (lub uwagi 
mimowolnej) u takiego chorego, 

nie tylko są zachowane, ale nierzadko wzmacniają 
się. Chory normalnie reaguje na bodźce 
niezwiązane z zamierzeniami (z wyznaczonymi 
programami czynności, planami) (Łuria, 1976). 
Przypuszczalnie (hipoteza wymaga 
eksperymentalnej weryfikacji) fiksacja wzroku 
wywołana określoną kompozycją stymuluje rytm 
alfa i stan medytacji. Medytacja w buddyźmie Zen 
jest rozumiana jako stan niemyślenia 
(niewerbalnego, bezwyobrażeniowego trwania 
umysłu). W stanie alfa istnieje większa podatność 
na sugestię. "Medytacja chrześcijańska" rozumiana 
jest jako przyswajanie w skupieniu treści biblijnych. 
Według Indusów nie wystarczy wiedzieć jaka jest 
rzeczywistość, ale trzeba tak pojmowanej 
rzeczywistości doświadczyć. Sztuka może to 
doświadczenie ułatwić. Dzieła sztuki mają – 
odwołując się do ludzkiego doświadczenia – 
pomagać wyjść poza to doświadczenie (Byrski, 
1979).  



 

 
LISTEK 
 

               
 
Czytamy (w kulturze pisma z lewej na prawą, z góry do dołu) z pozycji światła, pustki, obserwatora, 
kontemplacji przez napięcia, konflikty do materii, ziemi. Nacechowanie miejsc i kierunków, opracowane na 
podstawie psychologicznych, interkulturowych badań, między innymi: Coremana, Pulvera, Arthusa, 
Grunewald-Kocha, Junga, Froma, Romey, Braun-Gałkowskiej, Chińskiej księgi przemian, ... przedstawia – 
nałożony na tę fotografię – diagram. Diagram ten może być inspirujący do analiz kompozycji, będących 
odbiciem stanu psychicznego jej autora, jego wewnętrznych „napięć kierunkowych”. „Napięcia kierunkowe”, 
znaczące w twórczości teoretycznej Witkacego, Strzemińskiego można badać fizykalnie okulografem, 
określającym ruch gałki ocznej – trajektorię spojrzenia. Te podświadome ruchy łączą się z subtelnymi 
wewnętrznymi napięciami u fotografującego lub oglądającego fotografię. Kadrując rzeczywistość, wybieramy 
kompozycję rezonującą z naszym aktualnym stanem psychicznym. Oglądając zdjęcie, możemy poddać się 
jego oddziaływaniu. Ale możemy także oceniać je jako niezrównoważone ... z naszym aktualnym stanem lub 
potrzebą równowagi. Mam nadzieję, że uważność w komponowaniu nie tylko tej fotografii nie doprowadziła 
do absolutnej równowagi martwoty. 
Ta kompozycja jest – w przybliżeniu – symetryczna. I to „przybliżenie” ożywia, wprowadza „niepokój”. 
Spojrzenie utrzymywane jest na poziomie zbliżonym do „złotego podziału” z popularnych prawideł 
kompozycyjnych, przez umieszczenie tu najsilniejszych bodźców, kontrastów: ostrego kąta podkreślonego 
jasnym konturem, najjaśniejszych plamek na najciemniejszej sinej plamie – w większości rozmytego 
jasnożółtawego – obrazu. Ciężar tych bodźców znajdowałby się na stabilizującej, adekwatnej dla nich – 
wysokości kadru, gdyby nie cienie na dolnym jego skraju, odciągające nieco wzrok ku dołowi. Nie dokładnie 
centralne umieszczenie listka na tej poziomej linii, oraz jej zdecydowana obecność upstrzona największymi 
kontrastami, prowokują ruch spojrzenia w poziomie. Ten ruch zderzony jest z ruchem pionowym, 
stymulowanym przez wertykalny kadr. Tak widać z daleka. Z bliska, pionowa strużka wody odpycha listek 
z centrum, hamuje jego ruch do środka, jest odginana przez listek od pionu. Listek, ciężarem spływającej 
kropli jest obracany za ogonek z poziomego położenia swojej osi. Diagonalne ukierunkowanie ogonka 
i strzałek żyłkowania liścia wraz z ukośnymi smugami wody wskazując prawy dolny róg, zderzają się 
z pionami.  
W fotografii treść napięć kierunkowych „czystej formy” w świadomości odbiorcy przeważnie zdominowana 
jest znaczeniem sfotografowanych obiektów i relacji między nimi (porównaj: Witkiewicz, Strzemiński, 
Kandyński), tak jak racjonalizacje zagłuszają podświadome motywy. Te ale nie tylko te i nie tylko moje 
fotografie można uważać za autoportrety psychologiczne. Są komunikatami podświadomości do 
świadomości – listami. Fotografie, jak każdy wytwór człowieka, można analizować jako odbicie jego 
osobowości (zrównoważonej albo nie) lub Piękna i Prawdy w nim zawartej. Publikacja nie jest jednak 
właściwym miejscem pogłębionej psychoanalizy osoby. 
 



 

WITRAŻ  
Kolorowe przezroczyste materiały w oknach stosowano 
w starożytności wcześniej niż bezbarwne. Służyły nie tyle 
oświetlaniu wnętrz budynków, co „doznaniom estetycznym” – 
„oświetlaniu” naszych wnętrz. Intensywność barw witraży jest 
bliska intensywności postrzegania barw w eksperymentach 
z narkotykami. Towarzyszy temu redukcja postrzegania 
przestrzenności. Takie doznania, jak i płynące z oglądania 
błyszczących przedmiotów, mogą być „transportujące nas na 
antypody umysłu” (Huxley, 1991). 
Fotografia przeważnie jest odwzorowaniem trójwymiarowego 
świata na płaszczyźnie.  Może posługiwać się iluzyjnością 
przestrzenną, ale może też podkreślać swoją dwuwymiarowość 
– spłaszczać. Odwzorowanie na siatkówce oka nie jest 
trójwymiarowe. W fotografii niestarającej się naśladować 
trójwymiarowości natury, niekoncentrującej się na 
przedstawianiu przedmiotów, mamy „suprematyzm” odczucia 
świata wizualnego podobny do widzenia przez noworodka, 
u którego nie odcisnęły się jeszcze matryce kultury 

i indywidualnych doświadczeń  (porównaj: Malewicz; Mondrian). Spostrzeganie przestrzeni jest 
polisensoryczne, uczymy się go, łącząc bodźce wzrokowe z bodźcami kinestetycznymi z naszego 
ciała poruszającego się w przestrzeni. Ciemny kąt ramy, będący jakby przesunięciem kadru klatki i 
konturem oddzielającym barwne plamy od monochromatycznych, redukuje iluzyjność przestrzenną 
tej fotografii. Podobnie oddziałuje, połączenie w jednej linii: dolnej krawędzi ramy z jakby jej 
cieniem (rama jest na pierwszym planie fotografowanej sceny, kolorowe szybki na trzecim, a ich 
rzuty na zasłonę – drugim; liście i ich rzuty są na trzech planach). Ciepła tonacja kolorów 
z dalszych planów (przeciwna perspektywie powietrznej) „zbliża” je do oka. Spojrzenie, 
oczyszczone z nabytego schematu spostrzegania przedmiotów w przestrzeni, może przywracać 
nas dziecięcej ekstazie. Według Skriabina (1910) – twórcy "fortepianu świetlnego", w którym 
każdemu dźwiękowi przyporządkowana została określona barwa światła – celem sztuki jest 
oczyszczenie i uszlachetnienie ludzkości m.in. poprzez ekstazę. „Prometeusz – Poemat ognia”  
miał się kończyć białym światłem, „tak jasnym, że aż bolesnym dla oczu”. „Kwartet na koniec 
Czasów” Messiaena (1941) z „kaskadą akordów błękitno-pomarańczowych” zainspirowany był 
widokiem witraży w katedrze ale i głodowymi wizjami w obozie jenieckim – ... „brak pożywienia 
powodował kolorowe wyobrażenia; widziałem tęczę Anioła na niebie i różne kombinacje kolorów 
ze sobą”... . Stany ekstatyczne, padaczka, odurzenie narkotyczne, głodowe, to też szczególne 

neurofizjologiczne stany mózgu. Następuje w nich jednoczesne pobudzenie neuronów, między 
którymi normalnie nie ma dominującego bezpośredniego połączenia. W synestezji następuje 
połączenie, zamienność modalności zmysłowych (np. wzrokowych i słuchowych). Separacja 
modalności zmysłowych przeważnie pogłębia się z wiekiem. Newton (1749) przeprowadzał 
analogię między interwałami dźwiękowymi a miejscem zajmowanym przez określoną barwę 
w widmie światła białego. W sposób geometryczno-ilościowy próbował przedstawić powinowactwo 
między harmonią dźwięków a harmonią barw. Temat ten podejmowany był wcześniej przez 
Kartezjusza (Descartes, 1989). Muzyka uważana jest za najbardziej „abstrakcyjną” sztukę, 
a fotografia wyrasta z „konkretnego doświadczenia”. Terminologia ta może być myląca (porównaj: 
Kandyński, 1938). Fotografia, rejestrująca nasze spostrzeganie świata, przeważnie odwołuje się 
do kategorii wrażeń, kategorii przedmiotów wyabstrahowanych podczas zbierania naszych 
doświadczeń wzrokowych. Na zdjęciu łatwo rozpoznajemy przedmioty, gdy odwołuje się ono do 
naszych abstrakcyjnych schematów w intelekcie. Fotografia najmniej abstrakcyjna, to taka, 
w odbiorze której intelekt, zdolności abstrahowania są mało użyteczne. W tym zdjęciu kategorie: 
planów, przedmiotów, alegorii, anegdoty  są wzięte w nawias. Zdjęcie odwołuje się raczej 
do przedintelektualnego widzenia jak u noworodka, niż do kategorii spostrzegania powstałych 
przez podświadome procesy abstrakcji u doświadczonego człowieka. Fotografia, w swoim 
odwzorowywaniu świata, jest jego znakiem. Ale może być także narzędziem „transportującym” nas 
do stanu „przedsemiotycznego”, ”przedestetycznego” (Panas, 1984). Sztuka fotograficzna polega 
nie tyle na tworzeniu, co na znajdowaniu, odkrywaniu obrazów. Może docierać do tkwiących w nas 
praobrazów, do jedności przeciwieństw świata wewnętrznego i zewnętrznego, snu i jawy, 
widzialnego i niewidzialnego (porównaj: Florenski, 1984).   



 

 

NIEBO GRZYBKI 

  
 

W naturze chyba chmury są tym, czego kształty najczęściej odbierane są bez intelektualnego 
kategoryzowania, nazywania. Meteorolodzy mają trochę ponazywanych ich kategorii ale coraz mniej ludzi 
patrzy na chmury w sposób interesowny, ale i bezinteresowny. Natręctwo nazywania, porządkowania, 
czasem pojawia się i w bezinteresownym patrzeniu na niebo: w widzeniu w chmurach kształtów ludzkich, 
zwierzęcych; w wyodrębnianiu gwiazdozbiorów.  
Człowiek ma ograniczoną zdolność percepcji. Pojemność uwagi, pamięci krótkotrwałej, operacyjnej mózgu, 
to 7±2 elementów. Tyle obiektów potrafimy postrzegać równocześnie jako indywidualne. Gdy jest ich więcej, 
by się nie zagubić w nieskończoności, traktujemy je wszystkie jako jeden – jedną masę, np. rozgwieżdżone 
niebo. Gdy chcemy wniknąć w tę masę, wyodrębniamy grupy, podgrupy – gwiazdozbiory. Tworząc podgrupy 
gwiazd, wyodrębniając kształty chmur odwołujemy się do schematów w naszym intelekcie. Schematy te 
powstały w wyniku indywidualnych obserwacji natury lub przez kulturowy przekaz. Mimo tych intelektualnych 
„przymusów” , niebo z chmurami, gwiazdami są obiektami mogącymi oderwać nas od interesownego, 
schematyzującego spostrzegania świata. Podobnie oddziaływać mogą również nieznane formy, gdy 
pominiemy dociekliwość – „a co to?”. ZBLIŻENIA, MAKROFOTOGRAFIA – przez niecodzienną zmianę 
dystansu – mogą odwoływać się do świeżego, bezinteresownego, dziecięcego zachwytu urodą świata. 
Żyjemy w świecie, w którym woda, nasz podstawowy budulec, jest medium, koniecznym do życia 
i przybierającym nieskończoną liczbę form. Formy te mogą być podziwiane bezpośrednio (chmury, śniegowe 
gwiazdki) lub dzięki nim możemy podziwiać inne widowiska na niebie i ziemi (tęcze, glorie, halo, ...).  
Z całego spektrum barw, kolor niebieski potrafimy rozpoznać w najszerszym kącie naszego pola widzenia. 
"Różne kolory albo skierowują cały organizm na świat zewnętrzny, albo skłaniają do cofnięcia się 
i koncentracji na sobie. Kolory odpowiadające krótszym długościom fal (błękit), powodują zamykanie się" 
(Arnheim, 1978, s. 369). To otwarcie się na niebieską przestrzeń i jednoczesna koncentracja na sobie – 
pozornie sprzeczne, mogą być – nie tylko symbolicznym – stanem medytacji, modlitwy. Może stąd niebo jest 
symbolem duchowości a w „Tybetańskiej księdze zmarłych" wejście w niebieskie światło podczas umierania 
jest wyzwoleniem; wyzwoleniem też z projekcji naszego umysłu, którym przypisywaliśmy realność. Lazurowy 
Budda, to Budda uzdrawiający. 
Pionowy kadr krajobrazu z dominującymi chmurami, wyodrębnił z nich i podkreślił wertykalny kierunek, 
zderzając go z horyzontem ziemi. Najsilniejsze kontrasty granicy ziemi, drzew i nieba są bazą, od której 
spojrzenie odrywane jest pionami kadru, chmur i drzew. Rytm, powtórzenie drzew ma swoją kontynuację 
w rytmie chmur.  
Jasne punkty na ciemnogranatowym tle, to gwiazdy na niebie. Ale nie tylko. Tu makrofotografia pozwoliła 
nam zobaczyć coś oraz w taki sposób, co bez niej może nie byłoby możliwe – grzybki na korze powalonego 
drzewa. Odbicie makrokosmosu w mikrokosmosie w naszym spostrzeganiu. 



 

Wśród różnorodnych form natury człowiek może trafić na coś, co wyzwoli w nim niezwykłe 
doznanie, doświadczenie nieskończoności, przeżycie własnej pełni i jedności z Wszechświatem. 
Doświadczenie przeistoczenia zwykłego przedmiotu, zjawiska (profanum) w niezwykłe (sacrum) 
jest stymulatorem i odbiciem przemiany człowieka, otwierającej w nim nowe widzenia siebie 
i świata. Tak osobliwy przedmiot bywa tylko wyzwalaczem olśnienia, uwarunkowanego całym 
splotem czasu i miejsca, przedmiotu i osoby, wraz z jej indywidualnymi cechami 
i doświadczeniami, dlatego niezwykłe doznanie jest trudne do powtórzenia w podobnych 
warunkach przez inną osobę lub nawet tę samą.  
 

 
 
DRZEWA 
 
Drzewa, nie tylko przez swoją pionową postawę, są  obiektami, z którymi człowiek często się 
identyfikował, przypisywał im ludzkie lub nadludzkie cechy. Wchodził z nimi w dialog. W dialogu, 
oprócz wsłuchiwania się w drugiego, otwierania na niego, ma miejsce domyślanie się, projekcja 
siebie, swoich domysłów, przypisywanie ich drugiemu. Więcej domysłów, interpretacji, projekcji 
tworzy się w sytuacji „niejednoznacznej”, „nieostrej”, „niewyraźnej” „niejasnej”. Takie określenia, 
w mowie potocznej używane metaforycznie, etymologicznie wyrastają ze znaczeń określających 
percepcję wizualną. Podobno rodzimy się ze schematem spostrzegania twarzy (Goren, Sarty, Wu, 
1975) – niewykluczone, że i z gotowością odbierania gestów. A na pewno taką gotowością 
charakteryzuje się już percepcja dziecka. Empatyczne rozumienie postawy ciała, gestów, uczenie 
się ich, możliwe jest m.in. dzięki „neuronom odzwierciedlającym”. Obserwując kogoś, 
podświadomie uaktywniamy odzwierciedlające ośrodki ruchowe i przez nie wczuwamy się 
w drugiego; możemy mieć też większą łatwość podobnego zachowania lub reagowania na 
widziane lecz niekoniecznie uświadamiane gesty. Mechanizm empatycznego odzwierciedlania 
stanów fotografującej osoby, może też zachodzi przez powtarzanie jego ruchów oczu, napięć 
kierunkowych stymulowanych kompozycją wybraną przez fotografa. Pełna analiza każdej fotografii 
nie może pominąć relacji zdjęcia do osoby, tej fotografującej, oglądającej zdjęcie czy 
sfotografowanej; relacji między osobami, między ich podświadomościami; między 
podświadomościami, które mogą byś badane, uświadomione choćby na poziomie ruchu gałek 
ocznych czy neurofizjologicznej aktywności mózgu. 



 

 

 
 

 
 

 
 

W OKNIE 
 

Miesiące z  łóżka lata ten sam widok. 
Lata 
a widzę pierwszy raz 
te same grzyby, gałęzie, kaktusy ... 

 
Bezinteresowne, nieintencjonalne, niefotograficzne(?) patrzenie – czy widzenie? „Patrzenie” 
wydaje się być bardziej intencjonalnym wypatrywaniem, a „widzenie” – bierną recepcją. Bierna 
recepcja – bycie zanurzonym w świecie widzialnym łączy się ze szczególnym psychosomatycznym 
stanem obniżonej aktywności w relacjach z otoczeniem. Można wypracować to technikami 
medytacyjnymi np. koncentrując się na własnym oddechu, ale mamy to też dostępne mimowolnie 
na co dzień, budząc się czy robiąc kupę w bezpiecznym otoczeniu. Wtedy wszystko na co 
patrzymy JEST ... niewerbalizowane, niewerbalizowalne. Mamy taki sam stosunek do wszystkiego 
w polu widzenia – nie wyodrębniamy, nie wartościujemy, nie nazywamy.  
 
„Nienazwane jest źródłem nieba i ziemi 
Nazywanie dało życie tysiącom rzeczy.”   Hoto 
 
Zdjęcia zrobione z takiego patrzenia są znaczące, ale może tylko dla fotografującego? Patrząc na 
taki obrazek, może odwołać się do stanu medytacyjnego bezmyślenia, ale tylko autor fotografii? 
Zdjęcia takie są protezą pamięci pewnego stanu psychofizycznego (zewnętrznym jej 
wspomaganiem) ale tylko dla autora fotografii.  
Samotność, dystans i  spokojne przyglądanie się światu, w haiku nazywane jest sabi. Z tym 
terminem estetycznym łączy się kategoria o nazwie wabi, co oznacza 'przykre samopoczucie'. 
Poeci renga i haikai nadali jednak wabi wydźwięk pozytywny – łączyli je z samotnością niosącą 

mądrość i spokój umysłu, dostrzeganie niepowtarzalności rzeczy zwyczajnych (porównaj: Watts, 
1987; Trzeciak, 2002). 



 

PIERWSZE KROPLE DESZCZU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pierwsze krople deszczu zderzając się z betonem, asfaltem zaznaczają swoje miejsce zetknięcia 
z nim ciemniejszymi plamami. Dlaczego? Suchy asfalt jest szary, bo jest porowaty. Drobne pory 
wypełnione, zamknięte wodą zamykają też światło, które się do nich dostało. Całkowite 
wewnętrzne odbicie wewnątrz pory pochłania światło. Mniej światła dociera do naszego oka z 
takiego miejsca. Ale nie zawsze. Czasem taka ciemna, mokra plama może zalśnić jak lustro, bo 
zwierciadłem się stała, gdy woda wyrównała porowatą powierzchnię. W zależności od kąta 
naszego spojrzenia na nią, możemy zobaczyć czarną plamę albo odbicie słońca lub niebieskiego 
nieba. Tak jak lustro: może nas oślepić lub możemy zobaczyć w nim głębię. W tym zdjęciu 
kierunek spojrzenia, fotografowania był taki jak kierunek padania deszczu – od nieba ku ziemi (z 
mojego balkonu). Zdjęcie można by eksponować położywszy u naszych stóp. Horyzontalny kadr 

jest podobniejszy do naszego pola widzenia niż wertykalny. Zdjęcie zawieszone na poziomie oczu, 
odwołuje się do naszego codziennego doświadczenia wzrokowego: jasne niebo u góry – ciemna, 
zielona ziemia u dołu. Obrócone o 180° daje wrażenie kompresującego napięcia kierunkowego: 
góra-dół. Taki duży diapozytyw można by eksponować, obracając wokół poziomej dłuższej jego osi 
lub wyświetlać z obracającego się wokół własnej poziomej (prostopadłej do osi projekcji) osi 
rzutnika; najlepiej ze środka białej sali w kształcie leżącego walca.  Upraszczając, można z trzech 
takich samych odbitek jedną położyć na podłodze a dwie obrócone względem siebie powiesić na 
ścianie.  
 
Nie tylko to zdjęcie może bardziej oddziaływać prze swoją „czystą formę”, niż przez znaczenie 
przypisywane widzianym formom. 



 

 
  

  

NIMB NA TRAWIE 
Jasną poświatę wokół cienia swojej głowy zobaczymy, gdy nasz cień pada na nierówną powierzchnię, 
a najwyraźniejszą poświatę ujrzymy, gdy ta powierzchnia pokryta jest trawą z kropelkami rosy. Gdy patrzymy 
na trawę, gałązki, zaorane pole w takim samym kierunku co świecące zza naszej głowy słońce, cień np. 
liścia zasłaniany jest przez ten liść a jego otoczenie jest oświetlone. Im dalej od osi słońce-głowa-cień, tym 
więcej cienia widzimy obok liścia – jest ciemniej. To subtelne wrażenie wzmocnione może być innym 
zjawiskiem. Światło padające na kroplę rosy jest przez nią skupiane i kierowane na powierzchnię trawy, 
która jest za kroplą. Światło odbite wraca przez kroplę jak przez reflektor kierunkowy w kierunku słońca i 
oka, które jest na drodze do słońca. Im dalej od tej osi, tym mniej światła widzimy. Wrażenie z tych dwóch 
zjawisk wzmocnimy, gdy będziemy w ruchu. Wielka ilość drobnych form, świateł, cieni trawy w rosie, 
zmieniająca się w obrazie siatkówkowym podczas naszego ruchu, zlewa się i oddziela od niezmieniającego 
się,  stosunkowo dużego naszego cienia z jasną poświatą stojącego w centrum pola widzenia. Można było, 
idąc od słońca, zrobić zdjęcie z długą migawką, by rozmyły się drobne szczegóły na trawie. Te optyczne 
mechanizmy wykorzystane zostały w tworzeniu materiałów do znakowania dróg. 
 
CIEŃ NA WODZIE 
Skupienie Narcyza na swoim odbiciu w wodzie nie musi być solipsystycznym zakochaniem się w sobie. 
Może być otwarciem się na ciemny, nieakceptowany, nieznany aspekt siebie. Może być także 
poszukiwaniem łączności ze światem otaczającym, przez poznanie mechanizmów poznawczych. Konrad 
Lorenz (1977) zauważa przełomową rolę w dziejach Ziemi, samorefleksyjnego badania kultury ludzkiej, 
wyrastającego z dorobku poznawczego przyrodoznawstwa. Uważa, że po raz pierwszy w dziejach świata, 
pojawiła się kultura, która dzięki takiej samorefleksji, może uniknąć zagłady, jakiej uległy wszystkie 
dotychczas kultury wysokie i daje potencjalne możliwości wyższego rozwoju ludzkości w nieprzewidywalnej 
skali. "Przedmiotem badania nie jest już natura sama w sobie, lecz natura wystawiona na ludzkie 
zapytywanie i w tym sensie człowiek także i tutaj spotyka samego siebie [...]. Prawa naukowe stosują się 
tylko do ograniczonych zakresów doświadczenia. Przestrzeń, w której rozwija się człowiek jako istota 
duchowa, ma więcej wymiarów niż tylko ten jeden, w którym dokonał się rozrost człowieka w ostatnich 
stuleciach" (Heisenberg, 1979).  
 
Zjawiska z obu, zdjęć nie istnieją bez obserwatora, czy rejestrującego je aparatu. Światłocienie na falach 
płynącej rzeki, promieniście rozchodzące się z cienia głowy (oka), nie istnieją obiektywnie (niezależnie od 
obserwatora) ale też nie są wytworem subiektywnym (choć bezpośrednio niemożliwe do zobaczenia przez 
drugiego człowieka). Istnieją tylko w relacji subiekt-obiekt, detektor-świat. Wynikają one z nieintencjonalnej, 
fizykalnej „selekcji” kierunków promieni świetlnych. Aparat fotograficzny (jak cudze oko, widzące tak jak 
moje) po zarejestrowaniu mojego spostrzeżenia, pozwala na przekazanie mego widzenia innym. W tej 
sytuacji – odmiennie jak w większości – fotografia nie zastępuje tylko wskazującego palca w relacjach 
interpersonalnych. 



 

NIEBO I WODA 
 

 
 

 
Pokazywanie fotografii jest zmienianiem czasoprzestrzennego kontekstu przedmiotu widzianego, pola 
widzenia. Coraz częściej (dzięki elektronice w fotografii cyfrowej) można zobaczyć fotografię w kontekście 
czasu i przestrzeni sfotografowanego. Pozwala to na adekwatniejszą – w odniesieniu do świata 
obiektywnego – interpretację fotografii. Jednocześnie kontekst subiektywny zostaje stłumiony. Oderwanie 
zdjęcia od kontekstu sfotografowanego, może zbliżać oglądającego do subiektywnych intencji 
fotografującego. Jedna z podstawowych zmian podczas przenoszenia widoku na jego obraz, to zmiana 
kierunku patrzenia. Nie jest obojętne, czy to samo zdjęcie oglądamy wiszące, czy leżące (np.: „NIMB 
NA TRAWIE”, „PIERWSZE KROPLE”). Ważny jest kierunek osi fotografowania i kierunek osi patrzenia 
na zdjęcie. Tu fotografowałem „z lotu ptaka” (oś prawie pionowa) a pokazuję, oglądamy z osią widzenia 
poziomą. Nasze naturalne doświadczenie wzrokowe nieokreśloność niebieskich i białych form umieszcza u 
góry na niebie. Raczkujące dziecko zatrzyma się na skraju położonego na ziemi zwierciadła z iluzją 
przestrzeni odbijającego się w nim nieba, sufitu. Może wyposażone jest we wrodzony mechanizm lęku przed 
przepaścią, głębią. W tej fotografii człowiek zanurzony jest w przestrzeń, która jest przed nim, nad nim i pod 
nim. Te odmienne spostrzeżenia położenia przestrzeni wynikają z odmiennych źródeł: oglądania obrazu, 
najczęstszego doświadczenia wzrokowego, świadomej wiedzy interpretującej sfotografowaną sytuację. 
Odbiór zdjęcia uwarunkowany jest wieloznacznością zależną od tych, jak i innych kontekstów, źródeł; od 
tych ukształtowanych filogenetycznie (jeśli nie uwzględniamy Stwórcy), po kontekst tu i teraz. 
Wieloznaczność pozwala na projekcję, subiektywną interpretację, wybór konkretu lub oderwanie się 
od konkretu – płynięcie, bez ograniczeń ramami fotografii, teorii. 

 
 
 
 
W niebie i na wodzie 
Nie ma granic ni kolein 
Błądzę, gdzie wytyczono gościńce 
 
 

Waldemar FRĄCKIEWICZ 



 

Analizy poszczególnych fotografii zawierają treści istotne też w analizach pozostałych zdjęć. 

Dla przejrzystości nie są one powtarzane ale powtórne przeczytanie tekstu, umożliwi przekroczenie 

liniowości zapisu i zapoznanie się z pełniejszą analizą. 
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