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Chłopiec w autobusie
Krzysztof Gottesman

 Wielki polski aktor Gustaw Holoubek, pytany kiedyś 
 o awangardę teatralną, odrzekł, w swoim niepowtarzalnym 
 stylu, że nawet Szekspir musiał czasami pójść do toalety, 
 ale nie o tym były jego sztuki. Ta teatralna anegdota 
 jak ulał pasuje także do fotografii. 

Fotografi a prasowa towarzyszy-
ła mi, odkąd zacząłem z cieka-
wością spoglądać na zadruko-
wane wielkie płachty papieru. 

Te krajowe i, jak była okazja, zagra-
niczne. Miałem to szczęście, że dora-
stałem w czasach, gdy zdjęcia w ga-
zetach i tygodnikach były najwyższej 
próby, u nas może nie technicznej, bo 
jakość druku była fatalna, ale na pew-
no reporterskiej, artystycznej, czasem 
także socjologicznej. Były ważnym 
bytem dziennikarskim, stanowi-
ły nieodzowne uzupełnienie tekstu, 
jego intelektualne dopełnienie. Funk-
cjonowały również samodzielnie, jak 
choćby portrety. Te zdjęcia żyją do 
dziś. Jako świadectwo historyczne 
i jako dzieła sztuki.

Próbowaliśmy iść tą drogą, gdy 
w latach dziewięćdziesiątych tworzy-
liśmy nową „Rzeczpospolitą”. Zdjęcia 
na pierwszej stronie i wewnątrz nume-
ru, na stronach krajowych, zagranicz-
nych, kulturalnych, sportowych, ale 
także ekonomicznych i prawnych były 
wybierane z wielkim pietyzmem, dys-
kutowaliśmy o nich tak jak o tekstach, 
dlatego zwracały na siebie uwagę. Nie 
tanią efektownością, choć były bardzo 
atrakcyjne, lecz przemyślaną treścią, 
kompozycją, dbałością fotoreporterów 
o każdy szczegół znajdujący się w ka-
drze. Dziś ze smutkiem patrzę, co się 
dzieje ze zdjęciami – i działami foto 
– w gazetach. W czasach powszech-
nie dostępnych aparatów cyfrowych 

i komputerowych programów obrób-
ki zdjęć, ze słynnym photoshopem na 
czele, wszystkim prawie się wydaje, 
że zdjęcie może zrobić każdy. I każdy 
je robi, i publikuje. Jest taniej, ale na 
takie zdjęcia rzadko i mało kto zwra-
ca uwagę, a na pewno nie dają się za-
pamiętać.

Jest kilka fotografi i prasowych, któ-
re na zawsze utkwiły w mojej pamięci. 
Z różnych czasów, z różnych miejsc 
na ziemi. Twórców większości z nich 
– wiem, że to nieładnie – nie pamię-
tam, ale niech zadośćuczynieniem 
dla nich będzie nieśmiertelność ich 
dzieł. Stos czaszek ofi ar kambodżań-
skich Czerwonych Khmerów, bezkres-
ne, śniegiem pokryte, poszatkowane 
ogrodzeniem i wieżyczkami tereny so-
wieckiego GUŁagu, dzieci posłusznie 
podciągające rękawy łachów, by poka-
zać numery obozowe wypalone przez 
Niemców. Każde z nich osobno, a ra-
zem jeszcze silniej i mocniej mówią 
o szalonych totalitarnych ideach, ich 
twórcach, przede wszystkim ofi arach. 
Zapomnieć tych obrazów nie sposób. 
Tak, jak nie da się zapomnieć uchwy-
conego w kadrze – trafi onego właśnie 
kulą – samotnego żołnierza pod Ver-
dun. Krótkie życie szeregowca właśnie 
zostało przerwane. O okrucieństwie 
wojny, tej dobrej i złej, prowadzonej 
w obronie ludzkiej godności i gwałcą-
cej ją, mówi bardzo wiele także słynne 
zdjęcie z wojny wietnamskiej. Ucieka-
jące przed napalmem, gołe, poparzone 

dziewczynki. I z tej samej wojny, mo-
ment strzału oddawanego przez ofi cera 
z Południa w skroń żołnierza z komu-
nistycznego Wietkongu.

Klęczący w grudniu 1970 roku 
przed pomnikiem Bohaterów Get-
ta w Warszawie zachodnioniemiec-
ki kanclerz Willy Brandt pokazuje, 
że czasami świat stara się opamiętać, 
okazać skruchę, przeprosić. Rzadki 
to gest i dlatego – tym bardziej gdy 
wydaje się szczery – uchwycony przez 
reportera, tak bardzo zapada pamięć.

Wśród wielu wartości, które łączą 
te ważne dla mnie zdjęcia, jest ich 
powściągliwość w formie. Choć do-
tykają spraw ostatecznych, nie epatu-
ją okrucieństwem. Nie ma wybebe-
szonych wnętrzności, płynącej rzeki 
krwi. Zło i okrucieństwo, dotykające 
czasem całe narody, pokazują przez 
los pojedynczych ludzi. Wiemy, dla-
czego cierpią, kto im to cierpienie za-
daje. Choć nie znamy ich imion, nie są 
anonimowi, mówią za miliony.

Na koniec kilka słów o dwóch zdję-
ciach, które w ostatnich latach zrobiły 
na mnie największe wrażenie. I które 
pokazują, że moje widzenie fotografi i 
reporterskiej i dzięki niej poznawanie 
świata nie jest całkowicie pogrzeba-
ne. Są twórcy – i redaktorzy – którzy 
podzielają te wartości, są gotowi ich 
bronić i je nagradzać.

Pierwsze, wykonane przez Krzysz-
tofa Millera, pokazuje wojnę domo-
wą w RPA przed pierwszymi wolny-
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mi wyborami. Śmiertelnie trafiony 
mężczyzna jest otoczony przez sporą 
grupę fotoreporterów. Każdy z nich 
chce zdobyć najlepsze ujęcie, jak sępy 
rywalizują między sobą. Wojna jako 
spektakl, jako część kultury masowej. 
Ot, przy śniadaniu przeglądamy gaze-
tę, dzisiaj serwisy internetowe, a tam 
leży zabity mężczyzna tak fajnie poka-
zany, przewracamy stronę – coś rów-
nie interesującego.

I drugie zdjęcie, na mojej liście bez-
apelacyjnie numer jeden. Zobaczyłem 
je pierwszy raz dwadzieścia lat temu, 
gdy zdobyło nagrodę World Press Pho-
to 1996. Zrobił je amerykański fotore-
porter, z wykształcenia biolog, Lucian 
Perkins. Scena z wojny czeczeńskiej. 
Odjeżdżający z Groznego szary au-
tobus z samotnym chłopcem, który  
oparty o tylną szybę, patrzy na zni-
kającą drogę. Nic więcej. Pusta dro-

ga, brzydki autobus, wygolona głowa 
chłopca w szybie. Nigdy wcześniej ani 
później nie widziałem równie przeko-
nującego zdjęcia. Ból, okrucieństwo, 
samotność. Zbrodnia pokazana w naj-
czystszej formie. Bez kropli krwi. Dla-
tego gdy pomyślałem o wielkiej foto-
grafii prasowej, przypomniała mi się 
wypowiedź Holoubka. Jak ulał pasuje.
Krzysztof Gottesman – dziennikarz i publicysta, 
pracownik Polskiego Radia


