
 
 

 
 

 
Świetlana przeszłość 
 
Temat opracowany na podstawie badań jakościowych „Pamiątka rodzinna” zrealizowanych przez Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie w latach 2011–2012
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Atlantolodzy przyszłości 
 
nasze małe zwycięstwa i wielkie klęski, 
nasze małe prawdy i wielkie kłamstwa, 
nasze betonowe miasta, 
nasze nieuleczalne choroby, 
nasz pył radioaktywny, 
nasze niewielkie nadzieje i wielkie złudzenia 
 
istniały naprawdę. 
 
(…) 
 
Atlantolodzy przyszłego czasu, 
makulatura, złom 
jeżeli przetrwają 
może nie najlepsze wystawią nam świadectwo, 
ale my naprawdę istnieliśmy 
 
– i byliśmy świadomi swojego istnienia. 

Ryszard Krynicki 
„Makulatura, złom” 

 
Gdybyśmy chcieli zobaczyć swojego przodka, najprawdziwszego, z najzamierzchlejszej z 
zamierzchłych epok, to musielibyśmy go sobie wymyślić, domniemając jedynie na podstawie 
rozmaitych znalezisk i wykopalisk, jak też mógł wyglądać. A i tak byłby to praszczur o 
wyglądzie, by tak rzec – uniwersalnym, w żadnej mierze osobnik „krew z krwi, kość z kości”. 
Zmieniły nieco tę sytuację malarstwo i rzeźba przedstawiające, za sprawą których 
przodkowie nasi z wieków mniej odległych przybrali kształt bardziej sprawdzalny materialnie, 
bardziej namacalny. Ale tak naprawdę to chyba dopiero wynalezienie możliwości 
zapisywania obrazów (na szybkach, a potem kliszach, błonach i wreszcie dyskach) 
spowodowało, że kształt tego, co przeszłe, coraz bardziej zostaje z nami i coraz bardziej może 
być częścią świadomości budowanej na rzeczywistości, a nie wyobrażeniach. Za sprawą 
fotografii to, co minęło – jest, jest na pewno, nawet jeżeli ci, którzy minęli (wraz z 
przemijającą postacią świata), minęli nagle, gwałtownie, nierzadko w okrutnych 
okolicznościach (a kiedyż to okoliczności nie są okrutne?) i – w jakiejś mierze – bezpowrotnie. 
Zostało bowiem światło, tego światła zapis – na srebrzonych szybkach, na kruszejących 
błonach, na blaknącym papierze, na utleniających się plastikowych kliszach, na cyfrowych 
płytach lub gdzieś w zerojedynkowych odmętach komputerowych trzewi. 
 

 

                                                           
1
 Esej o fotografiach nadesłanych e-mailem i pocztą w ramach projektu „Pamiątka rodzinna” Muzeum 

Etnograficznego w Krakowie – teksty zapisane kursywą pochodzą z opisów dołączonych do zdjęć. 
 
 



 
 

 
 

*** 
 
Kiedy do obfitości ludzkich wizerunków dodamy obfitość opowieści o ich losach, uzyskujemy 
wrażenie obcowania z nieprzebranym i nieogarnialnym życiem w całym jego bogactwie – 
oczywistym, złożonym i zaskakującym oraz w jego postaci w miarę bezpośredniej, oczywiście 
na tyle, na ile to przy formule „przedstawienia” możliwe. 
I wtedy historia, egzotyczna i abstrakcyjna, bo z zamierzchłością oraz kartami podręczników 
głównie się kojarząca, okazuje się historią namacalną, nawet jeśli przez nas bezpośrednio 
niedoznaną. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to Włodzimierz Tarnowski (bez nakrycia głowy) odbywający 
służbę wojskową w wojsku carskim. Zginął w Mandżurii. Brat mojego pradziadka. Około1905 
roku. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to zdjęcie przedstawia moich dziadków i ich dzieci – dziesięcioro, 
jedenaste w drodze (Stanisławów, 1907 rok). Dziadek był absolwentem Wydziału 
Filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Całe życie intensywnie pracował, by 
zapewnić utrzymanie swojej licznej rodzinie. Przez ćwierć wieku pełnił obowiązki profesora 
Seminarium Nauczycielskiego w Stanisławowie. Był kierownikiem Internatu im. św. 
Stanisława Kostki dla uczniów seminarium, pracował również jako profesor w Krajowej 
Szkole Przemysłu Drzewnego. Babcia Helena zajmowała się wychowywaniem dzieci, z których 
wszystkie otrzymały wykształcenie średnie, a nawet 2 córki wyższe farmaceutyczne. Ich 
potomstwo to 8 córek i 3 synów, z czego II wojnę światową przeżyło ośmioro. 
Najmłodszy syn, nieobecny jeszcze na zdjęciu, zginął w kampanii wrześniowej, najmłodsza z 
sióstr (na zdjęciu w beciku) zginęła w Krakowie w dniu jego wyzwolenia, gdy wraz z mężem 
lekarzem wieźli karetką rannych – samochód został pomyłkowo ostrzelany przez Rosjan. 
Córka Józia (na zdjęciu druga od prawej w górnym rzędzie) została rozstrzelana wraz ze 
swym mężem i jego siostrą przez Niemców w Czarnym Lesie, w ramach likwidacji inteligencji 
stanisławowskiej. Nawiasem mówiąc, zginął tam również stryj mojego męża. To liczne 
rodzeństwo przez cały czas wzajemnie się sobą opiekowało i wspierało. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to zdjęcie przedstawia rodzinę zgromadzoną nad trumną 7-letniej 
Kazimiery (Kazi), która zmarła w 1920 roku na dyfteryt. Zdjęcie wykonano w Starachowicach 
przed domem rodzinnym. Była to córka siostry mojej prababci. Wszystkie osoby na zdjęciu już 
nie żyją. Na zdjęciu jest rodzina mojej babci, ona sama urodzi się dopiero dziewięć lat później, 
jest natomiast już jej troje rodzeństwa. Rok po pogrzebie przyszła na świat siostra babci, 
która na pamiątkę zmarłej otrzymała także imię Kazimiera. Rodzice zmarłej więcej dzieci nie 
mieli. Starszy brat babci, będący już na tym zdjęciu mały chłopczyk, zginął (w 1944 roku) w 
obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, dokąd jako partyzant z lasów Kielecczyzny został 
wywieziony przez Niemców. Osobiście z tego zdjęcia znałam dwie osoby: siostrę i brata babci. 
Moja babcia opowiadała, że „pochodzimy” od szlachciców niderlandzkich, którzy jako 
inżynierowie przyjechali do Bodzentyna pod koniec XIX wieku budować piece hutnicze i już 
zostali, łącząc się w rodziny z lokalną społecznością Starachowic i okolic. Matka zmarłej 
Kazimiery – Waleria i mama mojej babci - Władysława (z domu Bekier) to wnuczki tegoż 
szlachcica. Niestety imienia jego samego nie znamy, wiemy że jego syn to Roman. 
 



 
 

 
 

Jak wtedy, gdy czytamy, że to salon z elegancką konfekcją damską firmy J.F. Tetzlaff w 
Starogardzie około 1930 roku. Przed wejściem upamiętniony został personel sklepu w 
towarzystwie pryncypała, wśród ekspedientek jest moja ciotka. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to mój pradziadek, naftowiec pracujący w Borysławiu, słucha 
przemówienia Marszałka Piłsudskiego wraz z lokalnymi gospodarzami, wojskiem, 
proboszczem i uczniami. Pradziadek zmarł w roku 1938. Do niedawna był dla mnie jedynie 
odległą, historyczną postacią i czarną tablicą na grobowcu. Z chwilą, gdy natknąłem się na tę 
fotografię, zobaczyłem, kim był i kim jestem ja – skąd pewne cechy wyglądu u babci, mojego 
taty i u mnie. Przy okazji oglądania fotografii dowiedziałem się od babci, kim pradziadek tak 
naprawdę był – borysławskim naftowcem, współpracownikiem lokalnych „baronów” 
naftowych, działaczem politycznym w XX-leciu międzywojennym, piłsudczykiem. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to rodzina na niedzielnym spacerze. Nowy Sącz, Planty miejskie, 
około 1937 roku. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to cztery wdowy – lato 1941. Na krawędzi basenu w parku siedzą 
od lewej: żona zamordowanego w Katyniu, żona dziennikarza zabranego w obławie na 
Kawiarnię Plastyków w Krakowie i zamordowanego w Oświęcimiu, żona zaginionego na 
początku wojny w nieznanych okolicznościach, żona zamordowanego przez Niemców w 
szpitalu. Odonów koło Kazimierzy Wielkiej. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to Boże Narodzenie w Generalnej Guberni – św. Mikołaj, wieś 
Dzierążnia (w okolicach Kwaszyna), 1942 rok. U chłopa – rolnika Jana Zająca – mamy izdebkę 
z podłogą-klepiskiem. Bardzo ubogie warunki. Św. Mikołaj – tu był nim Mietek Ćwikliński – 
chyba uczeń ojca z kompletów? Szaty wypożyczał proboszcz, resztę dorabiano. Worek na 
zboże z podarkami, obowiązkowo rózgi (na worku). Przychodził jeszcze diabeł ubrany w 
czarną skórę barana, ale to pewnie z Gwiazdorem w Wigilię. W tę właśnie Wigilię leżałam 
chora na odrę z temperaturą 41 stopni, jak opisuje tato w pamiętniku. Fotografię zrobił mój 
tato. Robił ją ze statywu, aparatem kliszowym, oświetlając (błysk) magnezją – mały 
pakuneczek zawieszony na żelaznym pogrzebaczu, który trzymała wysoko mamusia, stojąca 
za fotografującym ojcem. To pamiętam – bardzo bałam się błysku. Dodam bardzo ważną 
rzecz. Odbitki, powiększenia robił tatuś sam. Wszystkiego musiał się uczyć. W Krakowie 
kupował papiery fotograficzne, wywoływacz, utrwalacz. Kiedyś myśląc że to cukier, z 
łakomstwa dziecka – polizałam – obrzydliwość! Na wygnaniu (dla zarobku za jajka, kaszę 
jaglaną, mąkę) fotografował; śluby, najczęściej pogrzeby na cmentarzu – rodzina nad 
grobem przy otwartej trumnie. Czasem byłam tam z ojcem i zapamiętałam bose, sine stopy. 
Tak chowano – czy z biedy? 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to babcia z wszystkimi sześcioma wnukami. W dniu chrztu św. 
najmłodszego, 29 marca roku 1948. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to zdjęcie ślubne rodziców, zrobione przez  fotografa w Trzebini w 
1953 roku, do zdjęcia pozowali kuzyni mamy. 
 



 
 

 
 

Jak wtedy, gdy czytamy, że to zdjęcie z siostrą przed katedrą – ok. 1962 roku. Zdjęcie zrobił 
tata aparatem Kodak. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to zdjęcie przedstawia moich rodziców w dniu ich ślubu 
kościelnego. Ślub odbył się w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu – była to parafia panny 
młodej. Mama mieszkała przy ulicy Bożego Ciała i w tymże mieszkaniu odbyło się przyjęcie 
weselne. Zdjęcie ślubne trzeba było wykonać w ten sam dzień, ponieważ suknia ślubna 
została wypożyczona. Na szczęście na ulicy Stradom znajdował się zakład fotograficzny – 
państwo młodzi na sesję udali się piechotą. Suknia ślubna była bardzo ładna, wąska, wyszyta 
cała drobniutkimi sztucznymi perełkami. Dopiero podczas ceremonii okazało się, że klęczenie 
w niej jest bardzo bolesne – „przypominało klęczenie na grochu, marzyłam tylko o tym, żeby 
wstać”. Moi rodzice kochają się dzisiaj chyba nawet bardziej niż w dniu ślubu. W tym roku 
obchodzili 40. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Zdjęcie zostało wykonane w 
zakładzie fotograficznym Garzyńska w Krakowie przez zatrudnioną tam osobę 30 
października 1971 roku. 
 
Jak wtedy, gdy czytamy, że to urodziny moich córeczek: trzy i cztery latka, a ja za nimi – 
miałam wtedy 34 lata. Towarzyszą nam siostrzenice i siostra, styczeń 1989 roku.  
 
Rodzi się oczywiście pytanie, o którym w epoce „wszystko na sprzedaż” zapomnieć nie 
sposób: czy nie nadmiernie obnażona zostaje prywatność? Czy mamy prawo zapraszać 
innych do takiej intymności? Nie ma, oczywiście, gwarancji, że jakaś delikatna granica nie 
zostanie przekroczona, ale może warto podjąć ryzyko, by przeczytać takie czyste, piękne i 
tylko z pozoru oczywiste zdanie: To był czas ich miłości, urodziłam się dziewięć miesięcy 
później, które – niech mi tu będzie wolno użyć podniosłego tonu – jest budującym dowodem 
czułego człowieczeństwa. Podobnie jak i te poniższe: 
 
Bardzo chciałem, żeby ktoś w tych pamiątkach zobaczył, jak kiedyś ludzie żyli, jak się ubierali, 
jak wyglądała kiedyś okolica. 
 
Ciocia płakała na filmach, że mąż jej nie kocha tak jak bohaterowie filmów. 
 
Odbyłam nostalgiczną podróż do miejsc nigdy nieodwiedzanych i nieznanych, w 
poszukiwaniu śladów pozostawionych tam przez mego ojca. To zdjęcie stanowiło punkt 
odniesienia. Żadna z osób upamiętnionych na zdjęciu już nie żyła. 
 
Fotografowanie zmarłych i się ze zmarłymi nie było/jest chyba czymś popularnym, aczkolwiek 
w naszym albumach rodzinnych takowe są i osobiście nie mam nic przeciwko temu, w końcu 
to też wydarzenie rodzinne godne wspominania. Szczególnie że, niestety, przy tych okazjach 
spotykamy się w największym gronie zapomnianej rodziny. 
 
W moim odczuciu dopiero w kontekście tej opowieści zdjęcie nabrało sensu i stało się 
„kompletne”. To jest troszkę tak, jak badanie DNA – to zdjęcie pokazuje jakiś fragment 
łańcucha, z którego jestem zbudowany i z którego zbudowana jest moja córka. 
 

*** 



 
 

 
 

 
Ale nawet kiedy pominiemy przy oglądaniu fotografii dołączone do nich rodzinne opowieści, 
albo kiedy takich opowieści po prostu nie ma, to wartość takich zdjęć jest nadal wyjątkowa. 
Podkreśleniu ulega ich znaczenie ponadjednostkowe, ponadrodzinne. Znikną co prawda 
konkretne losy – tak ważne dla bliskich, dla krewnych, dla przedstawicieli następnych 
pokoleń, ale pozostaną twarze, sylwetki, sytuacje. My, widzowie „pokątni”, nie musimy znać 
imion, nazwisk, zdarzeń. Dla nas przewidziane są inne zyski: to, co XIX-wieczne, to co z 
początku XX wieku, to, co z całkiem nieodległych zdawałoby się lat 60. XX wieku, a wreszcie 
to, co z naprawdę niedawnego końca lat 90. XX wieku, widziane na zdjęciach, zaczyna 
charakteryzować się czymś, co bym nazwał jednorodną egzotyką innych czasów. Egzotyką 
trudną do zauważenia na co dzień. Te zdjęcia pokazują, jak obrazy ludzkiego świata 
przemijają/ odpływają z niebywałą prędkością w głąb bezwzględnie stającej się przeszłości; 
jak czas, który był nasz, współczesny,  przemija, starzeje się i staje się własnością przeszłości 
– nie z powodu kataklizmów dziejowych czy katastrof naturalnych, lecz z powodu 
skończoności jednostkowego życia biologicznego i nieskończonej przemienności 
cywilizacyjno-kulturowych warunków bytowania. 
 
Patrzymy więc na „czyste” fotografie ludzkich twarzy, sylwetek, strojów, szczegółów 
otoczenia – patrzymy na te milczące, ale niezwykle wymowne, choć mimowolne świadectwa 
czasu, epoki, obyczaju. Mimowolne, bo przecież w momencie ich robienia zatrzymywana 
była chwila, która dla przedstawionych na zdjęciu tak naprawdę miała wciąż trwać, bo 
przecież na co dzień istniejemy zazwyczaj w czasie zatrzymanym, w czasie, który rusza z 
kopyta tylko raz na jakiś czas, kiedy po prostu musimy (bo nie da się inaczej) dostrzec, że ktoś 
odszedł, że gdzieś się zapodziały włosy, że ktoś już jest naprawdę dorosły… 
 
Och tak, nasze fryzury, krój ubrań, kształty okularów wydają się wiecznotrwałe, choć – jak 
odbitki z ORWO czy zdjęcia z Polaroidu – nagle zaczną tracić kolory i spychać nas, 
pełnokrwistych, w groteskowy  świat czerwonawego fioletu. 
 
I czy to nie ciekawe, a też i cokolwiek zaskakujące, że twarze ludzkie z różnych, ale nie tak 
znowu odległych od siebie dziesięcioleci, są do siebie tak niepodobne, tak inne, tak możliwe 
do zaistnienia tylko w swoim czasie? 
 
Jak zauważa (raczej bez sankcji metafizycznej, z perspektywy czysto humanistycznej) Adam 
Zagajewski: „I my będziemy legendarni dla przyszłych pokoleń, dlatego, że żyliśmy, i nasze 
słowo będzie znaczyło więcej niż chcielibyśmy to dzisiaj przyznać” (podmiana wyrazu 
„słowo” na „obraz” nie będzie chyba zbytnim nadużyciem autorskich intencji). 
 
To, co w tych fotografiach jest ważne, może, według jakichś obiektywnych kryteriów, wydać 
się nieważne, ale w dobie wszechogarniającej, masowej pseudopojedynczości rzeczywista 
indywidualność staje się tak naprawdę skarbem nie do przecenienia. 
 
I tak oto, nawet o tym nie wiedząc, nawet o tym nie ośmieliwszy się zamarzyć, zyskujemy na 
wyjątkowości. 
 



 
 

 
 

Przeszłość, zatrzymana na powierzchni nietrwałego papieru i w trzewiach pozornie 
odporniejszej pamięci komputera, blaknie, ale blaknie mniej niż przed tysiącleciami. Czy to 
przynosi jakieś mniej lub bardziej wymierne korzyści, że możemy przeglądać się w 
matowiejących zwierciadłach-zdjęciach poprzednich pokoleń? Czy to nas wzmacnia w byciu, 
czy rozleniwia ku nietrwałości? Czy to w ogóle ważne? 
 
Na to ostatnie pytanie dobrej i pomocnej odpowiedzi udziela Krzysztof Jaworski w 
zakończeniu wiersza „Poczekam jeszcze”. A czyni to słowami skromnymi, cokolwiek 
ironicznymi i raczej pozbawionymi nadziei, ale – według mnie przynajmniej – niezwykle 
trafnymi (dla jasności wywodu i tu proponuję podmianę: w miejsce słów „to co piszę” należy 
wstawić frazę „to, co fotografuję”): 
 
(…) i pewnie pomyślisz 
że to co piszę nic nikogo nie obchodzi 
jest po prostu nieważne i masz rację 
ale to ważne cholernie ważne 
bo przytrafiło się mnie 
 

*** 
 
Jeszcze niedawno (a może jeszcze wciąż?) niektóre ludy spoza kręgu technicznej cywilizacji 
euro-atlantyckiej nie chciały być fotografowane z obawy, że umieszczenie czyjegoś 
wizerunku na fotografii kradnie/ zabiera duszę. Nie lekceważąc całkowicie tych obaw i 
intuicji metafizycznych, sądzę jednak, że fotografię można uznać za jedną z najbardziej 
religijnych i humanistycznych aktywności człowieka. A to ze względu na jej skupienie na 
konkretnej niepowtarzalnej jednostce, która jeśli nawet z perspektywy wielkich społecznych 
procesów historycznych może być niewiele znaczącym pyłkiem – to w planie Stworzenia (i w 
planie konkretnej fotografii) jest bytem niepowtarzalnym i nie do zastąpienia. 
 


