
 
 

 
 

 
 

Co mamy do zapamiętania? O sposobach i sensach budowania rodzinnej pamięci. 

Temat opracowany na podstawie badań jakościowych „Pamiątka rodzinna” zrealizowanych przez Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie w latach 2011–2012. 

 

Dorota Majkowska-Szajer 

 

 

Pamięć: 
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania  
i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości» 
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś» 
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania  
i udostępniania danych» 
Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 

 

 
 

Jakoś na półmetku realizacji projektu „Pamiątka rodzinna” 1 dostałam poruszający list z 
Poznania. Pisała do mnie słuchaczka jednej z audycji radiowych, w której była mowa o tym, 
że Muzeum interesuje się rodzinnymi fotografiami – nie tylko je zbiera, ale też namawia do 
rozmowy o roli zdjęć w budowaniu rodzinnej pamięci.  

 
„Kocham! fotografię i doceniam ją pod kątem pamiątki a często dokumentu czasu, chwili – 

napisała Pani Maria. – Dopiero wczoraj była u mnie szkolna koleżanka (a mamy po 74 lat) i proszę 

syna, by zrobił nam zdjęcie. Ona mówi „Marysiu, ja taka nieuczesana i świecąca na twarzy” – 

przynoszę puder by ją uspokoić... i jest fotografia! Powtarzam sobie i innym „nigdy nie wiadomo, 

która fotografia będzie ostatnią z naszego życia”. [PR_DMS3, korespondencja, list nr 1]
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1
 „Pamiątka rodzinna” to projekt realizowany od czerwca 2011 do września 2012 roku. W ramach badań 31 

pogłębionych wywiadów (studium przypadku). Oprócz tego zdjęcia i komentarze napływały tradycyjną pocztą i 
za pomocą formularza on-line, umieszczonego na stronie www.photoproxima.eu. Badania były elementem 
projektu Photo Proxima realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie we współpracy z 
Województwem Małopolskim, Instytutem Pamięci o Współczesnym Piśmiennictwie z Francji (IMEC) oraz  
Fundacją na Rzecz Historii Fotografii Fratelli Alinari z Włoch. Projekt współfinansowanego przez Unię 
Europejską oraz Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013.  
2
 Wypowiedzi osób, z którymi rozmawialiśmy w trakcie projektu zostały zakodowane. Wszystkie cytaty 

sygnowane są zapisem kodu danego przypadku, w którym: PR oznacza pamiątkę rodzinną, następne litery to 
inicjały badacza, numer prowadzonego przez badacza przypadku, mała litera alfabetu, o ile transkrypcja 
obejmuje więcej niż jedno spotkanie, R – rozmówcę (jednego lub kolejne osoby włączające się do rozmowy 1, 2, 
3). W tym przypadku mamy do czynienia także z wymianą korespondencji, która również znajduje się w 
materiałach archiwalnych.  



 
 

 
 

Dalsza część listu i długa rozmowa, jaką odbyłam z Panią Marią podczas wizyty w jej domu 

[PR_DMS3] przyniosły wyjaśnienie, dlaczego fotografia odgrywa tak ważną rolę w jej życiu. 

Historia o fotograficznej pasji ojca, o pamiętniku, w którym dokumentował  drobne i ważne 

wydarzenia z życia swojej córki aż do momentu, gdy wyszła za mąż i wyprowadziła się z 

rodzinnego domu, splecione z wielką historią poruszające losy rodziny zapisane w słowach i 

obrazach... Niby rozmawiamy o rodzinnych fotografiach, a przed naszymi oczami staje czyjeś 

życie: dobre i złe chwile, pamiętne i ulotne (a przecież też ważne) wydarzenia. Tymczasem to 

tylko jedno z wielu domowych archiwów, które przyjdzie nam odkryć – w każdym  z nich 

rozpoznać można inne osobiste powody zamiłowania do rodzinnej fotografii i chyba jeden 

wspólny: pragnienie zachowania tego, co z każdym dniem przemija. Zachowania w pamięci.  

Dlaczego to takie ważne? Dlaczego tyle emocji wywołuje posiadanie w domu pamiątkowego, 

zbioru fotografii? Dlaczego tak pociąga nas myśl o zarejestrowaniu wszystkich domowych 

zdarzeń? Czym jest pamięć widziana z perspektywy rodzinnej i co właściwie w tym 

kontekście mamy do zapamiętania?  

 „Widzi pani, widzę takie zdjęcie i zaraz sobie przypominam taką przygodę, że ugotowałyśmy 

jakieś pyszne danie na kocherze, i ta kuzyneczka Krysia niosła to, i potknęła się. Całe danie 

wylądowało na trawie. I mąż jej, mój kuzyn, był tak wściekły, bo on bardzo kochał jeść. Był tak 

strasznie wściekły, ale nie zrobił jej awantury, tylko taką miał minę, że jakby jego mina mogła 

zabijać, to by nas pozabijała. Jedno zdjęcie i taka historia niebywała
3
". [PR_EL3b, s. 49] 

A tych zdjęć są przecież tysiące! Odbitki, negatywy, gigabajty cyfrowych plików. Pudła, 

szuflady, albumy (w domu, w garażu, u rodziców, u dziadków, u krewnych, w 

instytucjonalnych archiwach – tyle jeszcze do odnalezienia!). Po co to wszystko?  

Próbowaliśmy się tego dowiedzieć pytając naszych rozmówców: po co dzisiaj zbieramy 

zdjęcia? Jakie mają one dla nas znaczenie? Pytaliśmy o to właścicieli mniejszych i większych 

kolekcji rodzinnych fotografii, strażników fotograficznej spuścizny, za którą kryją się – jak się 

okazuje – treści nieco inne, niż w przypadku dziedziczenia rodzinnej fortuny. Zamiast 

korzystać z dorobku poprzednich pokoleń spadkobiercy zmagają się z niełatwym zadaniem: 

jak dziedzictwa nie rozproszyć, jak je uchronić przed działaniem czasu, jak je przekazać 

następnym pokoleniom, by ich nie zostawić z jeszcze większym kłopotem (trochę jak w 

przypadku starego rodzinnego domu, który nieustannie domaga się napraw i remontów). Po 

co? 

 „No to są wspomnienia. Jak się ogląda zdjęcie, to od razu się przypominają sytuacje, ludzie, 

stosunek do nich, ich do nas, nawet okres w życiu, jaki był, nawet jakoś szerzej – co się działo 

wokół nas, w kraju, wracają bardzo szerokie wspomnienia. [...] Mam tylko portret dziadka, który 

też jest dla mnie taki… no odczuwam sentyment – wiadomo: dziadek; którego za bardzo nie 

znałam, no bo dziadków się na ogół nie zna zbyt długo. Miałam też takie stare zdjęcie, gdzie moja 

matka, jako dziewczyna, ze swoją siostrą i swoją matką, czyli moją babcią, są sfotografowane. [...]  

To bardzo stare zdjęcie, takie żółte, zniszczone, ale ciekawe dla mnie, bo widziałam tą matkę jako 
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 Wszystkie podkreślenia w cytatach z transkrypcji – DMS. 



 
 

 
 

dziewczynę, a potem była już żoną, matką, to już – prawda – inaczej wyglądała. Poza tym na tym 

starym zdjęciu jest fascynujące to, jak były ubrane, jak wyglądały, przedziwnie czasami. [...] I na 

przykład mam zdjęcia z okresu, kiedy ja byłam mała. Znalazłam zdjęcie maleńkie. Chyba nie robił 

go ktoś, kto się na tym nie zna, tylko fachowiec. To takie malutkie zdjęcie, takie wyraźne, robione 

tak jak współcześnie robią w tych takich kabinach, co się człowiek ustawi, tego typu zdjęcie. Ale ja 

jestem jako orzeszek w beciku ze swoją opiekunką, z nianią. Takie maleńkie zdjęcie znalazłam. 

Potem mam zdjęcie [...], gdzie znowu uliczny fotograf, tu – w Krakowie, na ulicy Długiej, już za 

Długą, Szewska, zrobił nam zdjęcie, jak idziemy – ojciec, matka i ja. Bardzo to dla mnie ciekawe i 

miłe, bo – z wyglądu jest to dla mnie interesujące, jak ja wyglądałam, mając te pięć tam czy sześć 

lat; jak byłam ubrana. To jest ciekawe – ze zdjęciem cała historia jakaś się łączy, bo pamięciowo ja 

nie pamiętam, jaką ja miałam… jak ja byłam ubierana na przykład”. [PR_EL3a, s. 5-6] 

Mamy odpowiedź? Ktoś może powiedzieć: mamy, ale jedną z wielu. No właśnie... 

 

Ku pamięci (czyli w kierunku ustalenia o co właściwie chodzi) 

Zdjęcie to „przedłużacz pamięci” [PR_KR1, s. 52]. Bywa, że sprawdza się w bardzo 

praktycznym wymiarze, zwłaszcza to zrobione komórką – zawsze pod ręką:  

„Byliśmy w sklepie i trzeba było [...] zanotować, jak się to nazywa i ile kosztuje. No to zostało 

zrobione zdjęcie i robimy tak przecież, to nie żadne odkrycie, robimy tak wszyscy”. [PR_KR1, s. 52] 

Pewnie większość z nas gotowa byłaby przyznać, że częściej ma przy sobie telefon, niż coś do 

pisania, ale nie tylko o to chodzi. Zdjęcie zapisze dla nas wszystkie informacje naraz, nie 

musimy się zastanawiać czy ważny jest kolor, kształt. Nie musimy szukać słów. Dlatego 

fotografia wydaje się też właściwa do rejestrowania widocznych objawów choroby, które bez 

tego rodzaju dokumentacji mogłyby nam uciec z głowy przed kolejną wizytą u lekarza 

[PR_DMS3]. Może też przypomnieć o czymś mimochodem, np. kiedy zobaczymy na zdjęciu 

osobę, która pożyczyła od nas książkę i do dziś nie oddała [PR_EL4, s. 7]. Zdjęcie ma coś 

przypominać. Oglądanie na nim tego, o czym pamiętamy, wydaje się pozbawione sensu.  

„Zapakowałam do kartonu i trzymam je w piwnicy. To są współczesne zupełnie zdjęcia i tam sobie 

leżą. [...] Ja w ogóle ich nie oglądam po prostu. [...] No, a po co mam oglądać? [...] Doszłam do 

wniosku, że one nie są mi w ogóle potrzebne. Że ja to i tak pamiętam. Te zdjęcia. I pamiętam 

okoliczności, w których powstawały, więc te zdjęcia nie są mi potrzebne do czegokolwiek”. 

[PR_DMS1, s. 67-68] 

Podobnie rzecz ma się z oglądaniem zdjęć tego, co i tak wciąż mamy w zasięgu wzroku. 

Powszechnie poszukiwana w dzisiejszym świecie świeżość w przypadku rodzinnych fotografii 

wydaje się być raczej wadą, niż wartością: 

Cyfrowych to się w ogóle nie przegląda. [...] To się wystawia na Internecie [...] One są jeszcze za 

świeże, żeby... żeby, żeby je tak przeglądać, nie wiem, z nutką nostalgii. Ale na przykład takie 

zdjęcia, jak panu mówiłem, ostatnio zrobiliśmy slajdowisko zdjęć sprzed tam dwudziestu, sprzed 

trzydziestu lat, no to się bardzo fajnie ogląda, bo... w tym momencie to już [...] człowiek nie 

pamięta tych zdjęć, nie, nie ma ich tak przed oczami tego i... budzą wspomnienia, prawda. No bo 



 
 

 
 

cóż za wspomnienie widzieć zdjęcie sprzed roku, kiedy wszystko jest takie samo, nie? [...] Niech 

minie z dziesięć lat, to się te zdjęcia będzie zupełnie inaczej oglądało. To jest jeszcze świeże, 

świeże. [...] Świeże zdjęcia nie... nie mają takiej wartości. Ale będą miały. [PR_LL3b, s. 35] 

Zdjęcia wydają się tkwić w połowie drogi między pamiętaniem a zapomnieniem. Wartość 

mają te, które na tyle pokryły sie patyną, że mogą budzić sentyment, przywoływać z niebytu 

coś, co już na pewno minęło4. Z drugiej strony, liczą się te fotografie, które jesteśmy w stanie 

rozpoznać, które nas nie zaskoczą, ale – trochę jak stare szlagiery – zagrają na 

sentymentalnej nucie przenosząc nas do znanej, naszej, a przecież nieodwracalnie odległej 

rzeczywistości.  

„Wspomnienia, bo nawet... zdjęcia takie... nasuwają, nasuwają wspomnienia o tym... o tych 

osobach, które są na zdjęciu. Część z nich się znało. Część nie, ale część się znało z opowieści, więc 

to też są żywe osoby. Dla mnie. [...] No, człowiek się przenosi w młodość, poza tym jak oglądam 

takie zdjęcia, to na przykład... i babcia się przypomina i przypomina się, przypominają się 

okoliczności, kiedy człowiek te zdjęcia zobaczył, kiedy mu o tym zdjęciu opowiadała i tak dalej... 

przypominają się wspomnienia babci [...] i przypominają się takie różne właśnie dziwne historyjki, 

opowiadania. To... to tyle. Nie wiem, jakieś uczucie nostalgii czy jak człowieka bierze... Czuję się 

młodszy poza tym”. [PR_LL3b, s. 35] 

Nostalgię tę powoduje nie tylko to, co widzimy na zdjęciu, ale też same fotografie5 

(większość zdjęć podarowanych nam przez rozmówców trafiła do kolekcji projektu w postaci 

skanów – papierowe odbitki okazały się zbyt cennym rodzinnym skarbem), okoliczności ich 

wykonania (budzący przestrach błysk magnezji [PR_DMS3; korespondencja, list nr 1]) czy 

okoliczności oglądania (slajdy oglądane z dziadkiem w łazience [PR_EL4, s. 40-41], układanie 

zdjęć w albumie pod czujnym okiem mamy [PR_ZC1, s. 35]). Oczywiście pod warunkiem, że o 

tym wszystkim nie zapomnimy. A przecież tak wiele rzeczy mamy do zapamiętania: kto jest 

na zdjęciu, przez kogo, kiedy i gdzie zostało zrobione (bywa, że ważne też czym było 

wykonane – historia aparatów fotograficznych to czasem niemal osobny rozdział w dziejach 

rodziny), skomplikowane relacje pokrewieństwa, na podstawie których jesteśmy w stanie 

zrozumieć, dlaczego te zdjęcia mają znaleźć akurat w naszym domu... I wreszcie: gdzie je 

odłożyliśmy? Wędrowanie po rodzinnej pamięci  może okazać się równie skomplikowane jak 

próba znalezienia dobrze niegdyś znanych ścieżek w dawno niewidzianych rodzinnych 

stronach.  
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 Jedna z rozmówczyń wspomina w rozmowie, że po śmierci rodziców męża ich zdjęcie zostało oprawione w 

ramki i wystawione w pokoju. Przyznała też, że sama robiąc zdjęcia rodzicom liczy się z tym, żeby kiedy umrą, 
mieć ich wspólną „pamiątkową” fotografię. [PR_MZ1] W końcu „Najpopularniejsze użycie fotografii to pamiątka 
po czymś lub kimś nieobecnym” jak pisał klasyk. John Berger, Zrozumieć fotografię przeł. Krzysztof Olechnicki, 
[w:] Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, red. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki przy 
współpracy Marka Krajewskiego, bęc zmiana, Warszawa 2011, s. 206    
5
 „Materialność przekłada abstrakcyjną i przedstawieniową fotografię w fotografie: przedmioty, które istnieją w 

czasie i przestrzeni. Możliwość takiego myślenia o fotografiach bierze się z ich podstawowej własności, ze są 
rzeczami”. Elizabeth Edwards, Janice Hart, Fotografie jako przedmioty. Wprowadzenie, [w:]  Badania wizualne 
w działaniu..., op. cit., s. 256 



 
 

 
 

 

„Różne” (czyli poetyka prywatnego archiwizowania) 

W albumach, w pudełkach, w kopertach, w folderach na dysku komputera – wszędzie czają 

się pułapki systemu zapamiętywania. Czy próbujemy okiełznać wspomnienia przy pomocy 

logicznej sieci powiązań, czy działamy spontanicznie, na bieżąco próbując tworzyć fiszki i 

zakładki, możemy być pewni, że po jakimś czasie poczujemy się we własnej pamięci 

zagubieni6. Rzeczywistość rodzinnego archiwum, okazuje się być trudną do wciśnięcia w 

przegródki hybrydą: wątki, osoby, miejsca, daty – niełatwo zdecydować, jakiego klucza użyć 

do uporządkowania pamięci. Na dodatek pamięci wspólnej, łatwo więc przewidzieć, że do 

naszego planu wmieszają się inni pretendenci. Zatem jak przechowujemy zdjęcia? 

„Tak jak powiedziałem: shałdowane. To znaczy nie. One były kiedyś tak zwanym zbiorem. Potem 

ja to usystematyzowałem, układając to formatami, ale formatami to tworzy z kolei bezład 

logiczny i tak to jest w zasadzie… jakoś to tak poprzechodziło, że to jest generalnie formatami 

ułożone. To znaczy tak: było to ułożone formatami i potem młodzież do tego wderzyła [pokolenie 

dzieci – przyp. DMS], no i z tego się zrobił po prostu znowu bezwład”. [PR_EL1, R1, s. 4]
7
 

Poetyka prywatnego archiwizowania polega zazwyczaj na działaniach doraźnych. 

Porządkowanie zdjęć opiera się na zasadach, które są zrozumiałe w danej chwili. Po latach 

(czasem znacznie wcześniej), mogą stać się nie do końca czytelnym kodem. Tym bardziej, że 

nie wszystkie domowe zbiory fotografii powstają z myślą o kolejnych użytkownikach. Rwana i 

przypadkowa narracja prywatnych zasobów fotograficznych w nieunikniony sposób prowadzi 

do powstania wielowątkowego galimatiasu.    

 „Wyjazd studencki”, „Wycieczka do Ojcowa”, „Jugosławia”. Straszne to jest. Nie, to jest w ogóle 

nieopisane, tu są jakieś nieopisane, tu nieopisane niestety, też nie. To są nieopisane. Ale jedno 

zdjęcie jak się wyjmie, to już będzie wiadomo. [...] „Rabka” i „U sąsiada”. „Z przyjaciółmi”. „Rejs 

do Egiptu, Turcji, Grecji, Syrii i Libanu”. Acha, i książeczka zdrowia się zaplątała. Te są opisane: 

„Wakacyjne wycieczki w góry”, „Na Śląskiej…” chyba, bo „Na Śląsku” chyba nie… Nie! „Na 

Śląsku”! Zgadza się. Jak wyszłam za mąż, to robiłam takie z mężem wycieczki. „NRD” i „Węgry”. 

To jest nieopisane. Przytłaczająca ilość. Nie wiem, co moi biedni spadkobiercy z tym zrobią. 

„Różne”. [PR_EL3b, s. 41-42] 

 

                                                           
6
 Niektórzy rozmówcy wiążą duże nadzieje z usystematyzowaniem cyfrowych plików na dysku komputera. 

Okazuje się, że również w tak uporządkowanych zdjęciach nie jest łatwo trafić na to, co akurat chcielibyśmy 
znaleźć: „Gdzieś tu mam to. [cisza] Nie, to jest... to jest to... Dworzec, Katowice, cmentarze. [...] Co to jest? A, 
Zagórze Niklowe. Zagórze Niklowe? Może być to. A nie, nie, nie, nie, nie. [...] Urodziny Weroniki. Może być to? 
Hm. [...] Gdzieś powinienem znaleźć. [niezrozumiałe] Może tu? Co to jest? [...] Zdaje się, że... minęliśmy to. 
Może tu? Nie. Chyba, chyba, chyba tu, chyba dzieci...” [PR_LL3a, s. 68-69]    
7
 Dzieci, nawet te już prawie dorosłe, okazują się często nieopanowaną siłą zaburzającą nawet najlepiej 

zorganizowane archiwa: „Najgorsze jest to, że dziewczyny [córki – przyp. DMS] mi często to wyciągają i jak one 
to wyciągają, to później nigdy nie wcisną, a po prostu brak miejsca powoduje, że… Też nie ma. Tu? Nie. Nie, nie, 
tu nie. Bo to jest „Sylwia 9”, a tu jest jak była mniejsza. To nie wiem, czy znajdę”. [PR_ZC2, s. 13]  



 
 

 
 

Niby jak stworzyć system na tyle pojemny i elastyczny, by pomieściły się w nim wszystkie 

nasze ważne wspomnienia? Pamięć o naszym życiu to często niespodziewany układ 

wydarzeń rozmaitej rangi, które utrwalają nasze wyobrażenie o własnej przeszłości albo 

niespodziewanie wyłaniają się z mroku zapomnienia. Zdjęcia uruchamiają skomplikowany 

mechanizm trybików, śrubek i zapadni. Obraz wywołuje miniony kontekst, przyciska jakiś 

guzik, który sprawia, że powracają do nas z przeszłości: małpka, która zanim przypozowała 

do pamiątkowego zdjęcia podrapała siostrę [PR_MSS3, s. 30], niesprawiedliwa przegrana w 

konkursie podczas zabawy choinkowej [PR_MSS3, s. 35], zgubienie aparatu fotograficznego 

podczas rodzinnej wycieczki w Budapeszcie [PR_MSS3, s. 38], zniecierpliwienie przy 

pozowaniu przed obiektywem taty [PR_MSS3, s. 58], pierwsze zaskoczenie powracającą 

morską falą, którego przecież tego tak naprawdę nawet na zdjęciu nie widać:  

„Pamiętam... co wszedłem wtedy razem z tym kombinezonem do morza w zimie. [...] Naprawdę, 

ja akurat szedłem do jakiejś, do wiadereczka wody nalewałem i..., bo ta woda odpływała, 

odpływała i nagle”. [PR_MSS3, s. 31]  

Meandry pamięci, nasze zmienne decyzje co (właśnie teraz) się liczy, sentymentalne 

wycieczki w krainę wspomnień i ponowne upychanie ich do pudeł, szuflad, garaży, żeby 

zrobić miejsce na bieżące, zajmujące nas sprawy – to wszystko znajduje odbicie w życiu 

rodzinnych archiwów. W końcu okazuje się, że łatwiej godzinami opowiadać z pamięci 

rodzinne anegdoty, niż zapamiętać, gdzie odłożyliśmy konkretne zdjęcie.  

„Problem pojawiał się wtedy, kiedy należało coś znaleźć albo kiedy na przykład ktoś chciał, żeby 

coś pokazać. Przyjechał na przykład [...] mamy kuzyn, no i stwierdzał: „No Tereniu, czekaj, to 

może byśmy zobaczyli zdjęcia”. No więc wywalenie tego na środek i poszukiwania tego jednego 

zdjęcia, o które Markowi w tym momencie chodziło po prostu było czasochłonne, w związku z 

tym to jakby... A poza tym miałyśmy poczucie, że te zdjęcia się chyba trochę niszczą, no bo jednak 

jedno na drugim, jedno na drugim, jedno na drugim. Tato też fotografował, więc lubił robić 

zdjęcia, więc jakoś tak się to nałożyło jedno na drugie i wytachałyśmy z piwnicy taki album. 

[PR_DMS4, s. 13] 

 

Album (czyli wytnij – wklej)  

Albumy są szczególną formą istnienia rodzinnej pamięci. Formą w jakimś sensie 

uszlachetnioną, uroczystą8.  

„No przeważnie jak przyjedzie rodzina, nas odwiedza, to wtedy tak w ramach, przy okazji imienin 

jakichś, albo jakichś imprez rodzinnych, no to wtedy wyjmujemy, taka tradycja jest – albumów 

przeglądanie”. [PR_MSS3, s. 5] 

                                                           
8
 „Albumy tworzone są w sposób, który ma je upodabniać do książek, na przykład religijnych, jak to jest w 

przypadku wiktoriańskich albumów z ciężkimi wytłaczanymi okładkami, złotymi zdobieniami i wykończeniami 
stron, zamykanych metalową klamrą, bezpośrednio nawiązującymi do średniowiecznych książek do 
nabożeństwa”, Elizabeth Edwards, Janice Hart, Fotografie jako..., op. cit., s. 276  



 
 

 
 

Album nie tylko skupia wokół siebie uwagę rodziny – staje się też polem jej działania. 

Działania w sferze pamięci, którą się konstruuje – podobnie jak układ fotografii na 

poszczególnych stronach –poprzez dokonywanie rozmaitych wyborów.  

„Mama decydowała, mama jak gdyby wymyśliła koncepcję, że najpierw to, potem to, potem 

tamto. A myśmy, ja bardziej robiłam wtedy za sekretarza, spisywałam wszystko, co tam trzeba. 

No a babcia pełniła rolę tego kronikarza, czyli ta żywa pamięć chodząca [śmiech], dysk 

zewnętrzny
9
”. [PR_DMS4, s. 18] 

Album to przedsięwzięcie. Zwłaszcza w czasach, gdy zdjęcia rzadko zyskują formę papierową. 

Bez względu na to, czy zechcemy zaprezentować fotografie w albumie stylizowanym na 

retro, do którego zdjęcia się wkleja, w łatwiejszym w użyciu albumie z foliowymi kieszonkami 

lub przykrywanymi folią stronami10 czy w składanej w fotolabie fotoksiążce11, trzeba przede 

wszystkim dokonać wyboru. Jakie zdjęcia znajdą się w albumie?   

„Przede wszystkim te, na których osoba się prezentuje w jakiś sposób taki dość wyrazisty.[...] 

Charakterystyczne dla tej osoby. [...] No to akurat sie tu nie znalazło, ale też jest takie na przykład 

bardzo ciekawe zdjęcie tego Jana, czyli babci brata, babci wujka, który też w czasie pobytu w 

jakiejś jednostce, żołnierze sobie stoją u jakiegoś takiego ganku, trzymają za uzdy konia, na 

koniach siedzą elegancko ubrane amazonki. Więc jakaś to była widocznie bardzo interesująca 

sytuacja. Potem jest też takie zdjęcie tego Jana z... po tym, jak on zapuścił brodę. I kompletnie 

jest niepodobny do siebie, więc żeśmy stwierdziły, że to nie będziemy dawać tego zdjęcia 

[śmiech], bo zdecydowaną większość życia wyglądał właśnie w taki sposób. Więc tutaj to też, 

jakby, decydowało. No czasem było po prostu tylko jedno zdjęcie. Na przykład właśnie tej cioci 

Walerci, takie, które nadawało się w ogóle do wklejenia, było tylko to jedno. Ona się nie lubiła 

fotografować. Była taką energiczną, bardzo fajną kobietą, jak babcia wspominała. I no to jest... to, 

to było, takie właśnie, które też i oddawało, babcia stwierdziła, charakter. W ogródku, w jakiejś 

takiej podomce, w której lubiła chodzić. I ten ksiądz Wójcik no to też, było jedno jakieś takie 

zdjęcie z procesji Bożego Ciała”. [PR_DMS4, s. 16] 

Obiegowe stwierdzenie, że album jest rodzajem autorskiej opowieści, przykładem konkretnej 

narracji nabiera konkretnych kształtów, gdy przyjrzymy się konkretnym wyborom, które 

decydują o kształcie konkretnego albumu. Może nawet bardziej, jeśli się im przysłuchamy. W 

niewinnym postanowieniu, że Jan jest sobą raczej z brodą, niż bez brody, rozpoznajemy – 

może nie do końca uświadomioną – władzę nad sposobem, w jaki poszczególni członkowie 

zostaną zapamiętani. Ktoś o tym zadecyduje. Nie tylko w księdze zbierającej obrazy z 

                                                           
9
 „Moja babcia działała już na zasadzie takiej, jak w teleturnieju: my żeśmy pokazywały zdjęcie, a moja babcia 

jechała, prawda, na takiej właśnie zasadzie. A co było ciekawsze, to ja oczywiście wszystko notowałam. [...] No 
często niestety cała akcja kończyła sie na dwóch zdjęciach, ponieważ babcia zaczynała opowiadać jakieś 
anegdoty, więc już nic żeśmy więcej nie wybrały, bo wszystko się kończyło na tym... [śmiech] No a to właśnie 
jest zdjęcie zrobione wtedy, kiedy na przykład Leon coś tam i tu już szła ta opowieść co tam ten Leon wtedy 
zrobił. I na tym się jednym zdjęciu często takie posiedzenie kończyło. Konsylium się kończyło, no i na tym, na 
tym się zamykało”. [PR_DMS4, s. 16] 
10

 „Wolę te albumy [z folią], bo ja właśnie można te zdjęcia wyjąć, przekazać komuś, pokazać [...] wziąć jedno 
[PR_ZC2, s. 20] 
11

 „Ostatnio się dowiedziałam, że jest Fotojoker program, gdzie można sobie właśnie zdjęcia cyfrowe samemu 
ułożyć, podpisać a tylko dać do wydrukowania i jest książka z tego”. [PR_MSS1, s. 12-13] 



 
 

 
 

żywotów przodków, także w tworzonych na bieżąco albumach, w których układa się historie 

rodzinnych wydarzeń, zapisuje od pierwszych chwil życie pojawiających się w rodzinie 

dzieci12. I nic nie stoi na przeszkodzie, by ktoś za nas naszą własną historię opowiedział, 

choćby wkładając nam w usta własne słowa. 

„Zakładałam każdej [mowa o osobnych albumach zakładanych dla każdej z trzech córek – przyp. 

DMS] od samego początku [...]. Na zasadzie filmu o, tym z Travoltą. Wie Pani, o który mi chodzi? 

Ten, co się rodzi dziecko i mówi
13

. [...] Tu jestem jeszcze w ciąży, no a tam przed tym nie widać, 

jak jestem, tutaj dwie [starsze córki – przyp. DMS] czekają i tak: „Połowa lipca – jeszcze mam dwa 

tygodnie spokoju”. No niby ona to mówi, prawda? [...] I teraz tutaj: „No i jestem już z wami, 29 

lipiec, a to okropne zdjęcie zrobił mi fotograf w pierwszej dobie mojego pobytu z wami, nawet 

mnie nie umyli”, bo ona ma tutaj takie ohydztwo na buzi”
14

. [PR_ZC2, s. 19] 

Ktoś dokona wyboru, które zdjęcie oddaje charakter danej osoby, jej sposób życia. Ktoś 

podyktuje kolejność, wyznaczy wagę spraw i zdarzeń. A przecież ta jednostronna 

perspektywa albumu wydaje się nie budzić wśród pozostałych użytkowników sprzeciwu. 

Staje się kolejnym przesłaniem z przeszłości, powodem wzruszeń. Ten ktoś, kto zdjęcia 

poukładał, nie jest przecież dla nas obcy, obojętny. 

„Bo mama też jakiś tam miała schemat jak wieczorami to układała, że nie wiem, tak jak właśnie te 

komunijne: najpierw rodzinne, potem grupowe, w odpowiednią stronę muszą być, te co są w 

pionie odwrócone, przypisane itd. [...] Czyli zawsze w tą samą, że jak już obracamy album, żeby 

zawsze w tą samą stronę było otwierane, to jest album taki z trzema zdjęciami pod rząd, no i, jak 

ten, żeby później odwracać tylko już w jedną stronę zawsze, a nie zdjęcia w tą i w tamtą dla mnie 

zawsze to było ciekawe i musieliśmy uważać, żeby nie zniszczyć tych folijek. [...] No i właśnie 

zawsze mi się to kojarzy z wieczorem i właśnie z takim skupieniem i przeglądaniem tych zdjęć, ale 

żeby nie pobrudzić bo to głównie błyszczące były i żeby ładnie poukładać.”. [...] [PR_ZC1, s. 34] 

Czy zatem wspomnienia wiodą w albumach żywot bardziej uporządkowany, niż w kopertach 

i pudłach? I tak, i nie. Zobrazowana w księdze rodzinna opowieść równie dobrze może 

przebiegać według jasno określonych zasad albo dynamicznie się gmatwać pod wpływem 

niesubordynowanych działań różnych członków rodziny. W końcu unieruchomienie zdjęcia 

na karcie albumu jednak prowokuje do tego, by zastany układ zaburzyć. Zwłaszcza jeśli w 

rodzinie rzeczywiście się zdjęcia ogląda i nie zawsze chodzi o oglądanie wszystkich naraz. 

Album może okazać się zbyt sztywną ramą dla pracy pamięci. Co jeśli okaże się, któreś ze 
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 Album dedykowany córce może (a może musi?) być jednocześnie opowieścią o innych członkach rodziny: „To 
jest taki album, w którym widać jak ona rośnie. Jak my się też zmieniamy”. [PR_MSS4, s. 18] 
13

 Mowa o filmie „I kto to mówi?” (USA 1989) w reżyserii Amy Heckerling, w którym historia opowiedziana jest z 
perspektywy nowonarodzonego dziecka, którego głos – jako że nie potrafi jeszcze mówić – słyszalny jest tylko 
dla widzów filmu, pozostając poza świadomością uczestników komentowanych wydarzeń. 
14

 „Tu jest do Chrztu, cała rodzina, tutaj kąpiel. [...] Tu jej podróże, tu z takim dzieciaczkiem z Zakopanego 
kolegą. [...] Tu już samo w Zakopanem, „zęby pierwsze”. „Tak wyglądam w lutym ‘91”, „mam sześć miesięcy. 
Kolega Grześ ma też tyle”, Kilka wiosennych spacerków, to ta środkowa z tą najmłodszą, „Zaczynam stawać”, 
„Wakacje w Kościelisku”, „Na basenie w Borku” i tu jest właśnie pierwsze wakacje nad morzem, „mój pierwszy 
pobyt nad morzem”, o tu już nie chwyta, więc to trzeba wszystko jeszcze inaczej porobić. O, także na 
pierwszym roku się kończy”. [PR_ZC2, s. 20] 



 
 

 
 

zdjęć chcielibyśmy mieć przy sobie, pokazać komuś, sprawdzić, co jest na odwrocie? 

Świadomość, że porządek („pseudoporządek”15 lub chaos) rodzinnej historii ma swoje 

znaczenie wraca, gdy odpowiedzialność za rodzinną pamięć przejmują kolejne pokolenia. Te 

same, które w wieku niewinności ustalony przez starszych układ demolowały: 

„Tylko on [album – przyp. DMS] jest niestety wybrakowany, bo przez lata ja tam jakieś zdjęcia 

wyciągałam jak głupia i nie wiem, gdzie one są teraz. Muszę powklejać… wyszukać i powklejać z 

powrotem”. [PR_EL1b, R2, s. 6] 

Chęć ponownego poukładania zdjęć, to pragnienie przywrócenia im dawnych znaczeń. To 

pytanie o sens skierowane do przodków, poszukiwanie podpowiedzi, jak dzisiaj czytać 

minione gesty, zasupłane wątki. Te ćwiczenia wspólnego pamiętania (chodzi przecież często 

o zdarzenia wykraczające poza czasy, które moglibyśmy pamiętać, o świat, na którym nas 

jeszcze nie było16), dowodzą, że nawet najobszerniejszy i najlepiej zachowany zbiór obrazów 

nie wystarczy, by o zdjęciach przodków móc opowiadać, jak o własnych.  

„Jeżeli się takie zdjęcia zbiera w rodzinie, to wydaje mi się, przy opisie powinno być właśnie 

między innymi zapisane, kiedy to było. Jeżeli się, hmm, pamięta, no to się, to pokolenie co robiło 

zdjęcie, a jak następne, to już będzie, będzie miało znak zapytania”. [PR_MSS2, s. 35] 

 

„ Pamiętaj, Zosiu, opisywać zdjęcia!” (czyli jeśli pamięć, to zapisana) 

Opisywanie zdjęć to bodaj najczęściej powracający wątek rozmów o domowych archiwach. 

Brak opisów, to najczęstsza bolączka strażników rodzinnej pamięci. Przekonanie, że zdjęcia 

same w sobie przechowają dla nas pamięć tego, co było kiedyś, przy próbie opowiedzenia co 

widać na fotografii, wali się jak domek z kart. 

„Widzi pan, ze zdjęciami jest tak, że jeżeli się ich natychmiast nie opisze, to po roku się już nic nie 

pamięta. [westchnienie] Ale to trzeba dużej dyscypliny, żeby pamiętać o tym, że każde zdjęcie 

natychmiast... natychmiast, jak jest ta odbitka trzeba ją opisać, bo za rok już nikt nie będzie 

wiedział, o co chodzi”. [PR_LL2b, s. 21] 

Obudowanie obrazu słownym komentarzem wydaje się szczególnie ważne w przypadku 

międzypokoleniowej pamięciowej sztafety – najbardziej dotkliwa jest świadomość 

bezpowrotnie utraconej możliwości dopytania o szczegóły. Żal, że ktoś dla nas zdjęć nie 

opisał, że sami tego nie zrobiliśmy póki jeszcze z pamięci nie wypadły nam imiona, daty i 

miejsca powraca w rozmowach o zdjęciach pamiątkowych równie często jak zapowiedź, że w 

końcu trzeba będzie wszystkie obrazy uzupełnić notatką: zapisać, co jeszcze zostało w 

pamięci, żeby nie przepadło na zawsze17. Jeśli fotografia ma trwale przechować treści (dla 
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 [PR_ZC3a, s. 27] 
16

 „Dla mnie najcenniejsze, bo dotyczą czasów, kiedy mnie nie było na świecie, a są to zdjęcia dziadków i 
pradziadków”. [PR_DMS6R1, s. 2] 
17

 „Te zdjęcia są nieopisane i musimy siąść, i póki się coś tam pamięta, jeszcze opisać”. [PR_EL1a, s. 28] 



 
 

 
 

nas, dla następnych pokoleń, dla coraz mniej znających kontekst widzów), to powinna mieć 

opis. Wygląda na to, że z utratą rodzinnej pamięci łatwiej było się pogodzić, gdy nie było 

zdjęć, które równie dobrze pełnią rolę świadectw, którymi karmi się pamięć, co świadków 

naszego zapominania – dowodzą przecież istnienia jakichś osób i zdarzeń, o których nie 

pamiętamy.  

„Mnie się wydaje, że [fotografia – przyp. DMS] jest jakimś ważnym dokumentem rodzinnym. 

Ważnym, bo hmm, kiedyś rodzina, rodzina przekazywała sobie pewne rzeczy, ale tylko ustnie. [...] 

Szkoły nie było, mhm i stąd właśnie mhm, przekazy były te ustne takie, ale to wiadomo, że co 

pokolenie, to mniej zapamiętywało [...] z dawniejszych czasów. [...] A z kolei, jeżeli się to utrwali 

na piśmie czy na fotografii, czy w inny sposób, to hmm ma, no wartość, już z czasem, historyczną, 

jakąś taką. [...] I sięga się po to jako coś, co, co było, ale jest trwałe i, i przypomina o, o korzeniach 

i o tym co, co było dawniej. [...] Zdjęcie, zdjęcie, zapis, tylko zdjęcie powinno mieć według mnie 

opis [...] przy tym koniecznie. [...] Bo bez opisu, takie zdjęcie, ono, no patrzy się na niego, ale co, 

kto, gdzie, nie bardzo już...”. [PR_MSS2R1, s. 33-34]
18  

Opis, a tak naprawdę zapis, bo chodzi o wersję utrwaloną, zanotowaną, wydaje się mieć dla 

dzisiejszych sposobów zapamiętywania znaczenie fundamentalne19. Pozwala nam 

zapanować nad utratą tego, co przecież do nas należy: naszej przeszłości. Przeszłości, która – 

co wcale nie wydaje się takie oczywiste – domaga się utrwalenia swojej prawdziwej wersji, 

czyli zapisanej. Właśnie taka budzi nasze zaufanie. Zasypuje lukę20 w międzypokoleniowej 

wymianie informacji21.  Chociaż opis opisowi nierówny, a dociekanie co i kogo zdjęcie tak 

naprawdę przedstawia może się okazać w pewnym momencie niemożliwe. 

„No to już naprawdę nie ma kogo zapytać. Kiedyś, widać, że pytałem i jest podpisane. Ale nie 

pamiętam zupełnie, kto to jest pani Żylawska. A poza tym pisze jeszcze „może”, w związku z tym 
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 „Każde zdjęcie powinno być opisane – powie kategorycznie ktoś inny – bo nieopisane zdjęcie nie przedstawia 
żadnej wartości”. [PR_MSS1, s. 49] 
19

 Wpływ umiejętności notowania i odtwarzanie notatek zmienia podejście do tego co zapamiętaliśmy poprzez 
odniesienie do „właściwego” wariantu przeszłości, utrwalonego za pomocą pisma. Do pierwszych odkryć 
badaczy ustnej literatury, spotykających się z południowosłowiańskimi poetami-gawędziarzami, godzinami 
recytującymi z pamięci lokalne eposy, należało spostrzeżenie, że większość z tych wędrownych śpiewaków to 
analfabeci. „Lord odkrył, że zdobycie umiejętności pisania i czytania działa paraliżująco na oralnego poetę; 
wprowadza do jego myślenia pojęcie tekstu, czyli niejako nadzór nad opowieścią, co zakłóca proces 
komponowania oralnego, który z tekstem nie ma nic wspólnego, jest bowiem przypomnieniem pieśni 
śpiewanych”, Walter Jacson Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 106   
20

 „On nie pamiętał babci, nikogo takiego. Tak że nawet jak miał coś w ręce, to może nie wiedział, o kogo 
chodzi. Więc to jest potem ta luka pokoleniowa, że się, że się gubi”. [PR_EL2a, s. 23] 
21

 Nadzieją na odzyskanie rodzinnej pamięci jest też dzisiaj nieprzebrane bogactwo Internetu i możliwość 
skojarzenia własnych fotograficznych zbiorów z wiedzą rozsianej po całym świecie rodziny, a nawet zupełnie 
obcych ludzi: portale genealogiczne [PR_ZC3a, s. 37]; strony dedykowane historii poszczególnych regionów 
(„Czesi do Internetu wrzucili wszystkie księgi metrykalne swoje i w zasadzie nie muszę wyjeżdżać z Polski, żeby 
znaleźć korzenie”. [PR_DMSEL4R1, s. 64] „Internet daje duże możliwości, dzięki temu też sporo zdjęć mam od 
Ukraińców, teraz, mam kontakt dzięki tej stronie właśnie z Ukraińcami, którzy mi wysyłają zdjęcia, być może 
kogoś rozpoznam, na tej zasadzie. No i rzeczywiście tak jest. Dostałem na przykład bardzo piękne zdjęcie 
defilady leśników, nie wiem, z jakiej okazji, ale prawdopodobnie jakieś święto leśników, idzie mój pradziadek, 
idą jego bracia, no, wspaniała fotografia, o której tylko słyszałem, że była, ale nikt jej nie miał. [PR_DMSEL4R1, 
s. 67])   



 
 

 
 

babcia musiała mieć też duże wątpliwości, kto to jest. Dlatego, dlatego nic więcej na temat tego 

zdjęcia nie znam, bo jak babcia powiedziała „może Żylawska”, to za bardzo nie wiedziała, co 

jeszcze o tym powiedzieć”. [PR_LL3b, s. 31]
22

 

 „Pamiętaj, Zosiu, opisywać zdjęcia! – poradzi jeden z rozmówców swojej wnuczce, w 

poczuciu bezradności wobec własnych zdjęć, które pozostały niemymi obrazami bez 

możliwości odniesienia do konkretnych miejsc, dat, kontekstów. – Koniecznie, bo potem już 

nie ma rady”. [PR_LL2b, s. 24] 

 

Opisywanie własnego świata (czyli pamięć wspólna) 

Wydaje się, że najłatwiej się porozumieć dzięki obrazom – o ile jeszcze jesteśmy w stanie 

uwierzyć, że obraz, w odróżnieniu od słowa, należy do języka uniwersalnego23 – tymczasem 

im więcej zdjęć oglądamy, tym mocniej odczuwamy potrzebę uzupełnienia ich słowem. To, 

co widać na zdjęciach staje się punktem wyjścia. Może zaczyna się właśnie od próby opisu, 

krótka wzmianka porusza lawinę wspomnień i skojarzeń. 

„Zaczęłam pisać sagę rodzinną. Zmusili mnie do tego [...] wnuki cioteczne. Kazali mi czytać, pisać, i 

kupili mi taką księgę. No, jak kupili księgę, to trzeba było pisać. [...] Bo ci moi cioteczni wnukowie 

mają tego Maksia synka i Maciek, jego ojciec, mówi, że – chciałbym mieć taką sagę rodzinną, że 

ten mały podrośnie, żeby wiedział, mnie już nie będzie na świecie, żeby wiedział, żeby mógł sobie 

przeczytać o rodzinie i tak dalej. No, tak że piszę. I bardzo mnie to cieszy, bo to jest wracanie do 

miłych wspomnień. Okazuje się, że ja chyba mam więcej miłych wspomnień niż niemiłych, bo do 

niemiłych się niechętnie wraca. I to jest, okazuje się, przyjemne”.  [PR_EL3a, s. 35-36] 

Zanim Maksio podrośnie na tyle, by poznać dzieje swojej rodziny, podróżą w czasie nacieszy 

się jego prababcia24. Radość wspominania dawnych czasów, radość porządkowania nie tylko 

własnych wspomnień, ale pamięci rodziny, wiąże się z poczuciem przynależności do 

wspólnoty rozciągającej się w czasie i przestrzeni. Zrozumienie dawnych sposobów życia 

rodziny, wykracza poza kontekst pokrewieństwa – rodzinni kronikarze, w poczuciu 
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 „Do tej pory żałuję, że niedługo potem zmarła [babcia – przyp. DMS], a ja i tak za mało się dowiedziałam od 
niej, od innych również, ale szczególnie od niej, z nią rozmawiałam o tym drzewie [genealogicznym – przyp. 
DMS], starałam się ją jak gdyby zachęcić, no ale powinnam stawiać pytania. Teraz to ja bym umiała, a wtedy, no 
to było tak luźne”. [PR_ZC3a, s. 6-7] 
23

 Olga Tokarczuk tak oto odnotowuje swoje spostrzeżenia ze spaceru po plaży: „Nie ma tu nikogo, kto nie 
robiłby zdjęć. Ci bardziej prostoduszni fotografują siebie i swoich bliskich na tle skał, ci bardziej ambitni skradają 
się nisko przy ziemi albo celują w chmury, chcąc zapewne uchwycić jakiś jedyny moment, który okaże się 
znakiem, objawieniem. Jeszcze inni chcą po prostu umieścić swoje fotografie w Internecie na stronie 
www.pokaż-mi-swoje-zdjęcia-a-ja-ci-pokażę-swoje. Bo to jest dopiero prawdziwa komunikacja, jeden do 
jednego – przez moment można coś zobaczyć oczami innego człowieka. Cóż bardziej doskonałego? Na mnie 
jednak nie robi wrażenia to nadmierne zaufanie do obrazu. Nie wierzę, żeby udało się opowiedzieć świat bez 
słów”; Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia, Krytyka Polityczna, Warszawa 2012 
24

 W rozmowie z entuzjazmem deklaruje, że już udało jej się dotrzeć do świadectw losów własnej rodziny z 
czasów królowej Bony. [PR_EL3a, s. 35] 



 
 

 
 

odpowiedzialności za wspólną pamięć, dbają o to, by kreśląc rodzinne dzieje nie pominąć ich 

złożonych sensów.      

„Konkretnie, chciałem w tej kronice obok hmmm… wykazu rodzin, tam dat urodzenia i tak dalej, 

adresy, to chciałem pokazać częściowo obyczaj, zwyczaj [...], jakie tutaj ludzie znają, przeżywali. 

Bo nie, nie, nie, nie wszystkie te zwyczaje do dzisiaj są podtrzymane, na przykład już dzisiaj nikt na 

Zielone Świątki domu nie mai. [...] Zwyczaje świąteczne tam, „podłazy” czy inne…, starałem się to 

tam, te życzenia, mniej więcej tekst pokazać, poza tym hmmm... zwyczaje bacowskie. [...] tam 

dziadka, dziadkowi w usta wsadziłem [...] opis tego jak wychodzi z redykiem, co na szałasie trzeba 

robić i tak dalej i tak dalej. No i na koniec tam dałem opis między innymi wesela, przebiegu. [...] 

Nie jest może tak na sto procent dokładnie, ale starałem się, żeby mniej więcej oddać obraz taki 

jak, jaki przebieg wesela mają. Poza tym, no, jak ludzie żyli dawniej, jak się ubierali, jak...., co jedli. 

[...] Nie zawsze nawet mieli co jeść, no. [...] W każdym razie ten, kto będzie czytał za, za lat jeszcze 

kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt to zastanowi się nad tym, jak, jak to mogło być dawniej”. 

[PR_MSS2, s. 59-60] 

Docieranie do zakodowanych na fotografiach znaczeń prowadzi do wyłowienia z niepamięci 

detali codziennego życia: to co zmieści się w kadrze ma szansę powrócić w rodzinnych 

opowieściach25. Ale akcesoria intymnych przestrzeni, odnosząc nas do konkretnych czasów, 

w których zostały sfotografowane, wpisują prywatną pamięć w kontekst wielkiej historii – 

jakże często to ona dyktuje rodzinne losy: dokonujące się w łonie rodziny podziały 

wynikające ze zmienności administracyjnych podziałów zamieszkiwanej ziemi, opuszczone 

domy rodzinne, zerwane więzi, szlaki wojenne, przesiedleńcze tułaczki i przystanie 

rodzinnych grobów26 (wpisane w przesuwające się granice Polski). Zderzenie znanych 

historycznych faktów z widokami prywatnego życia powoduje też czasem zadziwienie: 

środek wojny, a tata – jakby nigdy nic – wystrojony do zdjęcia z okazji pierwszej komunii 

[PR_DMS4]; okupacja, a rodzina bawi się na jakimś pikniku [PR_EL2]; teren działań 

wojennych, a tu procesja na Boże Ciało [PR_DMS3]. Jednowymiarowe postrzeganie naszego 

zaplątania w historyczne dzieje odchodzi do przeszłości.  

„Tak. Tak. Zdjęcia miłe. Tak sobie przy okazji myślałam o warszawiakach, jak to strasznie oni 

wszystko stracili, łącznie ze zdjęciami, bo niektórzy przecież tak jak stali, przyjechali do Krakowa. 

Dom zburzony, wszystko zginęło, łącznie z fotografiami, urywa się im film w pewnym momencie. 

Nie mają żadnych wspomnień takich na papierze. Ale to wojna. Ja mieszkałam cały czas w 

Krakowie. To są pamiątki”. [PR_EL3b, s. 35] 

Pamięć jest nie tylko ulotna, jak zwykło się mawiać. Jest też do pewnego stopnia „umowna”. 
Czasem przez lata (i przez pokolenia) utrwalamy w sobie wiarę w fakty, które nigdy nie miały 
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 „Wiedziałem, wiedziałem tyle, że... był leśniczym, ale nie widziałem, gdzie mieszkał i co robił [...] Ale tu [na 
zdjęciu – przyp. DMS] jest jeszcze jedna ciekawa informacja.. czym się zajmowali.. Musieli robić gdzieś tam 
gonty po prostu, bo leżą sterty...[...] Drewniane. No, skoro lasy, to pewnie też jakoś tam to musieli przecież 
przetwarzać”. [PR_DMSEL4R1, s. 31] 
26

 Najczęściej wskazywaną okazją do rodzinnych spotkań był 1 listopada: „Blisko się żyje, ale też kontaktu na co 
dzień się nie ma [...] na Wszystkich Świętych jedynie z nimi mieliśmy. Przy grobach, przy grobach właśnie 
pradziadków”. [PR_DMS6R1, s. 12]; „Wtedy przeważnie najwięcej przyjeżdża rodziny, bo jakoś tak wszyscy 
chcieli się pochować w Zagórzu, więc stąd we Wszystkich Świętych zawsze mamy najazd”. [PR_DMS4, s. 14] 



 
 

 
 

miejsca. Nie zawsze jest nam dane skonfrontować własną wersję wydarzeń z cudzą. Zresztą 
weryfikacja do niczego nie jest potrzebna. Mamy przecież zdjęcia, a na nich widać, jak było. 
Przychodzą nam z pomocą, gdy czujemy się niepewnie. Skoro przyszłość pozostaje nieznana, 
niech chociaż przeszłość będzie można uznać za oparcie. 

 

Fotomontaż (czyli foto-prawda) 

Oszustwo w fotografii jest równie dawne, jak sam wynalazek fotografowania27. I podobnie 

jak robienie fotografii, tak i manipulowanie przy ostatecznym efekcie bardzo się 

zdemokratyzowało – zdjęcie może poprawić każdy i na pewno świadomość ta spowodowała, 

że nasze zaufanie do „prawdziwości” fotografii osłabło. Czy rodzinna pamięć na tym 

ucierpiała? Niekoniecznie. Wygląda na to, że w konfrontacji z rejestracją filmową, która ma 

opinię bardziej realistycznej (mniejsza dostępność programów pozwalających manipulować 

obrazem filmowym?), fotografia wygrywa. Chyba łatwiej nam się zgodzić na to, że nasz 

wizerunek zostanie uwieczniony, jeśli nie będzie przesadnie dosłowny28. Skoro już 

ustaliliśmy, że zdjęcia o tyle służą zapamiętywaniu, o ile chcemy na nich opierać swoją 

pamięć, to może czas, byśmy przyznali, że nie mamy nic przeciwko temu, by takie fotografie 

nieco udoskonalić. Szczerze?    

„Powiem szczerze, kiedyś na prośbę babci, zrobiłem taki mały kolaż. Bo gdzieś tam w dawnych 

czasach, dziadek coś tam trochę narozrabiał i babcia w nerwach zniszczyła wszystkie zdjęcia 

ślubne. Potem miała do siebie pretensje, że z jakiejś tam głupoty zrobiła taką awanturę [...] I 

potem babcia się pytała, czy coś się da zrobić z tym zdjęciem, żeby gdzieś tam dziadek się pojawił. 

Jak jej zacząłem mówić o tych możliwościach w komputerze. I zrobiłem takie zdjęcie. [...] Odbiłem 

w drugą stronę, wykasowałem babcię i wstawiłem dziadka, z drugiej strony. Więc jest tak, można 

powiedzieć, dziadek obok babci w takich bzach. [PR_DMSEL4R1, s. 36-37] 

Im bardziej oczekujemy od fotografii, że stanie się świadectwem rzeczywistych zdarzeń, tym 

bardziej trzeba i ją, i wydarzenia do tych oczekiwań dostosować. Dyskusje o tym, co na 

zdjęciu jest prawdą, a co nią nie jest, wydają się zupełnie jałowe w obliczu faktów, które 

wytwarza się na użytek rodzinnej pamięci. 
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 „Dziesięć lat po wprowadzeniu przez Foksa Talbota techniki negatywowo-pozytywowej, która zastąpiła 
dagerotyp (pierwszą łatwą do powszechnego stosowania technikę wykonywania fotografii), w połowie lat 
czterdziestych dziewiętnastego wieku pewien niemiecki fotograf wymyślił sposób retuszowania negatywu. [...] 
Wiadomość o tym, że aparat fotograficzny może kłamać, uczyniła zwyczaj chodzenia do fotografa bardziej 
popularnym”. Suzan Sontag, O fotografii, przeł. Sławomir Magala, Karakter, Kraków 2009, s. 95; „Fotografia jest 
sztuką, bo potrafi kłamać” miał powiedzieć Henry Peach Robinson w roku 1869, cyt. za: Charles-Henri Favrod, 
Fotografia – najnowocześniejsza ze sztuk [w:] Photo Proxima, red. Dorota Gruszka, Muzeum Etnograficzne w 
Krakowie, Kraków 2012, s. 14    
28

 Jak w odniesieniu do dokumentacji wesela: „Ja osobiście uważam, że kamerzysta jest zbędny. Uważam, że 
fotografia powinna być tylko. Taka właśnie reportaż stricte, taki rzetelny reportaż, ale moim zdaniem to jest 
mniejsza odnośnie nagrania, gdzie później nie wiem, pijany wujek, ktoś tam się (niezrozumiałe słowo), bo to nie 
są chyba chwile, które chcemy uwiecznić. Tak, tak w moim odbiorze, że widząc zdjęcia to bardziej można 
przywracać w swoich myślach i też może trochę je poprawiać”. [ZC1, s. 27] 
 



 
 

 
 

„Teraz to sobie przypominam, zawsze były zdjęcia przy składaniu życzeń i to całowanie się i tak 

dalej i to właśnie solenizant z danym gościem i wtedy można było później po latach stwierdzić ile 

osób było, kto był, bo przy życzeniach było fakt faktem, tak i dmuchanie świeczki i przy składaniu 

życzeń. Teraz właśnie przypominam sobie takie imprezy, grilla czy coś. [...] I czy to były urodziny 

kuzyna, czy coś, to zawsze z życzeniami, a jeżeli ktoś się pospieszył i nie zdążyliśmy zrobić zdjęcia 

to musieli powtarzać. [...] Do tego przywiązywała cała rodzina wagę. I ze świeczkami też tak było. 

Ktoś zdmuchnął, a nie zdążyło się zrobić zdjęcia to się jeszcze raz świeczki dmuchało”. [PR_ZC1, 

s. 35] 

Zróżnicowana znajomość kontekstu pozwala zobaczyć zdjęcia inaczej, wręcz zobaczyć na nich 

coś innego. Tak naprawdę techniczne manipulacje nie są konieczne, by stracić zaufanie do 

„prawdziwości” zdjęcia. Fotografia przywoływana na potwierdzenie niezwykłej urody 

któregoś z członków rodziny nie wszystkim wyda się oczywistym dowodem i nie chodzi tu 

tylko o słuszność porzekadła wykluczającego rzecz gustu spod jakichkolwiek dyskusji. To, co 

widać, nie jest jednorazowo dane. To, co widoczne nie zawsze jest tym samym, co w 

konkretnej chwili widziane. Delikatna tkanka pamięci okazuje się bezbronna wobec 

stawianych przed oczy faktów. Można jeszcze ratować się ucieczką w pytanie czy to nam się 

pozmieniało w głowach, czy zmienił się świat? 

„Byliśmy nad tym Zbruczem [rodzinne strony przesiedlonej rodziny – przyp. DMS], robiliśmy 

zdjęcia. Babcia mówi: Boże, co ta rzeka jakaś taka mała, ta rzeka? (...) Trzeba było jej tłumaczyć. 

Były tam takie punkty charakterystyczne, bo kościół, budynek kaplicy w zasadzie (...), obok kaplicy 

była szkoła, no to były takie punkty charakterystyczne, dzięki którym babcia mówiła, gdzie był jaki 

dom, a ja mówiłam, gdzie myśmy byli, gdzie szukaliśmy. Okazało się, że droga zupełnie inaczej 

szła.” [PR_DMSEL6R1, s. 8]
29

 

 

Gigabajty (czyli pamięć zewnętrzna) 

Brak zaufania do własnej pamięci to prosta droga do wyznania wiary w jej nośniki 

zewnętrzne. W kontekście zdjęć przybiera ona – z konieczności – postać technologicznie 

dosłowną:  

„Ja mam zdjęć cyfrowych... Znaczy tego, co obrobiłem... jakieś tam dwieście dziewiętnaście 

gigabajtow. Wgrywam... przyjąłem sobie taką metodę... bo najlepiej się sortuje [...] rok, miesiąc, 

dzień [...] i nazwa. [...] Nie wiem, nie wiem, kiedy mi się to wszystko zacznie, zacznie chrzanić. Tak 

samo... trzymam na dyskach twardych zdjęcia, tylko i wyłącznie. Mam trzy dyski. To jest dobra 

metoda, bo tych zdjęć przybywa, a jednocześnie co parę lat... dyski, dyski tanieją, a podwajają 

prawie swoją objętość. [...] W związku z tym kupuję sobie nowy dysk, który mi się przydaje, 

przegrywam na, na nowy i mogę dalej trzymać i tak do usranej śmierci. [...] Nie ufam niczemu 

innemu – dwa twarde dyski – to jest, to jest podstawa chyba. Płyty – cede, diwidi to jest... w 

zasadzie można od razu wyrzucić. [...] Bywa, że po nagra... zaraz po nagraniu nie można 
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 „Cechy szczególne są zapamiętywane i wyolbrzymiane także wówczas, gdy wywołują takie reakcje, jak lęk, 
zdziwienie, odrazę, rozbawienie, podziw i tak dalej. Zapamiętywane przedmioty wydają nam się większe, 
szybsze, brzydsze czy boleśniejsze, niż są w rzeczywistości”. Rudolf Anheim, Myślenie wzrokowe, przeł. Marek 
Chojnacki, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2011, s. 100    



 
 

 
 

odczytać... z płyty zdjęć. Nośniki takie jak pendrive’y mają za małą pojemność, zresztą też nie 

mam zaufania, jak długo tam można to trzymać.[...] na przykład karty, flash i tak dalej [...] Jeszcze 

chyba nikt nie stwierdził, jak jest z trwałością przechowywania danych. Ale poza tym no to to... są 

małe pojemności, to jest osiem giga, kurczę. [...] No i poza tym na Internet wrzucam. [...] Dla 

żony, dla dzieci, kogo tam interesuje”. [PR_LL3a, s. 64-65] 

Im więcej kopii, tym większa pewność, że chociaż jedna ocaleje z dziejowej zawieruchy (dla 

kolekcji zdjęć trzęsieniem ziemi może okazać się przeprowadzka30, a niejedno domowe 

archiwum odnotowało w swoich dziejach poważniejsze kataklizmy31). Nic dziwnego, że im 

bardziej zdajemy sobie sprawę, jakie znaczenie mają dla nas rodzinne wspomnienia, tym 

bardziej przekonujemy się, że stale coś im zagraża. Największym z nich zdaje się słabość 

naszej pamięci. Na szczęście są na to sposoby: 

„Nie pamiętam, zawsze miałam to sobie zapisać, tyle razy słyszałam. Ja mam niestety słabą 

pamięć. [śmiech] Mam w nagraniach to”. [PR_DMS6R1, s. 6]
32

 

„Kiedyś siedzieliśmy z moim kuzynem ze Szczecina przy jednym stole, przy obiedzie, i jego 

świadomość sięga do dziadka i koniec. Nic więcej nie wie. No to myślę, to trzeba zrobić zjazd 

rodzinny, nie. Na którym po prostu te pokolenia, które jeszcze żyją, żeby się mogły wypowiedzieć 

na temat tego, co oni mają w swojej głowie i przekazać to po prostu. No i to zostało po prostu 

udokumentowane w formie filmu wideo. No i znakomitej ilości tych osób już nie ma w tej chwili. 

Pozostają jeszcze z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nieliczne taśmy nagrane z głosami 

dziadków, moich dziadków, tego Henryka. [...] Tylko że te nagrania wymagałyby niestety 

przegrania już na taki inny nośnik, który byłby to w stanie odtworzyć. [PR_EL1a, s. 26] 

Potrzeba digitalizacji dotyka zatem nie tylko instytucjonalne, ale i prywatne archiwa. Wraz z 

wychodzącymi z użycia nośnikami odchodzą w niepamięć zapisane na nich treści. Chociaż 

wydaje się, że nie tutaj czai się największe dla rodzinnych pamiątek zagrożenie. Nie tylko 

brak sprzętu do odtworzenia archiwalnych nagrań sprawia, że leżą one odłogiem. Na 

wracanie do przeszłości po prostu brakuje nam czasu33. Potrzebujemy tych archiwów, trochę 

po to, żeby pozwolić sobie na zapomnienie, zakładając, że kiedyś będzie można do tej 

zewnętrznej pamięci sięgnąć. Tymczasem: 

 „Gdyby coś się stało nie daj Boże z dyskiem, wspomnienia giną w niepamięci” [PR_MZ1, s. 31] 
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 „Wszystkie remonty, wszystkie przeprowadzki to jest masakra dla zdjęć”. [PR_ZC3, s. 7] 
31

 „Nasza wioska w czasie okupacji została w całości spalona doszczętnie, [...] spacyfikowana, no to, to wie pani, 
to wszystkie te dawniejsze pamiątki, hmm, zostały zniszczone, uległy zniszczeniu i to, co były zdjęcia babki, 
dziadków tam to, to samo, to wszystko zostało zniszczone”. [PR_MSS2, s. 39]  
32

 „Ja mam taki program genealogiczny – opowiada ktoś inny – w którym, przy każdej osobie spisuję jakąś tam 
historię. [...] Pamięć jest ulotna, dzisiaj pamiętam, jutro nie.. Mojego dziadka na przykład nagrywam, 
nagrywam, jak coś tam opowiada i ma ochotę się pozwierzać to, to go po prostu nagrywam i te nagrania sobie 
gdzieś tam sobie gromadzę w komputerze, więc..więc mam. Robię kopie zapasowe, na wszelki wypadek, bo to 
różnie bywa, mam dziecko małe. [PR_DMSEL3_4, PR_DMSEL3R1, s. 24] 
33

 „To znaczy teraz już raczej to się nie zdarza, bo jest taka era, że oglądamy na laptopie z obecnych tam jakiś 
imprez, kogoś tam poznałam, coś tego typu, ale do wspomnień już się rzadziej wraca, nie wiem właściwie, czym 
jest to spowodowane, że wszyscy tak biegamy, cały czas tak pędem”. [PR_ZC1, s. 12] 



 
 

 
 

W natłoku pilnych spraw trudno oddawać się rodzinnym rytuałom: gromadzić się wokół 

albumów, organizować wielopokoleniowe spotkania34, wracać do powtarzanych w 

nieskończoność anegdot. A jednak o zdjęciach mówimy z czułością. Z jakichś powodów ich 

nie wyrzucamy35. Wreszcie znajdzie się ktoś, kto odkryje w sobie pasję rekonstruowania 

rodzinnej pamięci.      

„Zdarza mi się w tej chwili rozmawiać właśnie z tymi, co odeszli i mówić im: ach, wam się należy, 

żebym ja poszukała tej historii.” [PR_ZC3a, s. 6-7]
36

 

 

Miłość (czyli pamięć) 

Pytani o zdjęcia, które mają największe znaczenie dla rodzinnej pamięci, nasi rozmówcy 

często przywoływali fotografie „jedyne”:  „jedyne zdjęcie mamy tejże Anieli. Takie maleńkie 

zupełnie. Ono jest takie ledwie że widoczne” [PR_DMS4, s. 2]; „jedyne zdjęcie mojego 

dziadka ze swoim synem” [PR_DMS4, s. 6]; „jedno jedyne zdjęcie, na którym jest jako 

dziecko moja żona, Ola” [PR_DMSEL3_4, PR_DMSEL4R1, s. 46].  

To zdjęcie też jest ważne, bo to prawdopodobnie jest jedyne zdjęcie, które się zachowało, gdzie 

jest siostra mojej mamy, Basia. Ona umarła mając kilka lat, w latach pięćdziesiątych, 

prawdopodobnie na tężec, ale to też jest owianą taką tajemnicą, moja babcia nie za bardzo 

chciała o tym mówić, bo bardzo przeżywała tą śmierć i chyba w ogóle później zniszczyła zdjęcia, 

żeby chyba nie budziły jakiś takich złych wspomnień i to jest jedyne takie zdjęcie właśnie z Basią i 

ono też jest bardzo cenne dla mojej mamy. [PR_DMSEL3R1, s. 6] 

Możliwość oglądania naszych bliskich, zwłaszcza tych, których nigdy już nie spotkamy 

wzbudza ogromne emocje.  Wyjątkową pod tym względem opowieść udało nam się 

zarejestrować na Podhalu – prawnuki pierwszy raz zobaczyły swoją babcię na zdjęciu 

pochodzącym z przeprowadzanych w czasie okupacji badań niemieckiego instytutu IDO37:    
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 „W dwa tysiące siódmym roku zorganizowałem zjazd rodzinny, przyjechało ponad sześćdziesiąt osób, 
przyjechali seniorzy, bardzo taką dużą, mocną grupą, i przyznam szczerze, spotykałem się przede wszystkim 
właśnie z takim ciepłym odbiorem i wszyscy mówili, ze heh, że po prostu brakowało im osoby takiej w rodzinie, 
która chciałaby w końcu zebrać tą całą historię, a mieli o czym opowiadać po prostu”. [PR_DMSEL4R1, s. 23-24] 
35

 „Zdarzało się też coś takiego, że chciałam wyrzucić jakieś zdjęcia, a potem się cieszyłam, że tego nie zrobiłam 
bo inaczej się na to patrzy, człowiek mi się wydaje (ostatnie słowa niewyraźne) łagodnieje, zapomina, co złe, 
pamięta dobre. Chyba się nie powinno wyrzucać faktycznie fotografii, jaka by nie była”. [PR_ZC1, s. 39] 
36

 Ciąg dalszy tej wypowiedzi niewątpliwie również wart jest przytoczenia: „Natomiast muszę powiedzieć, że 
aktualnie żyjący, nawet najbliżsi no tak podchodzą do tego eee... Dobrze, że znalazła sobie jakiś temat, który ją 
interesuje. Jako że zawsze byłam bardzo aktywna, bardzo mnie nosiło. Jestem na emeryturze, wobec tego 
zamiast narzekać, chodzić na ploteczki, do sklepu, oglądać telewizję, nawet mam mało czasu na czytanie książek 
nad czym boleję, no ale tak się wtopiłam w to drzewo genealogiczne, że po prostu nie interesują mnie fochy co 
poniektórych”. [PR_ZC3a, s. 6-7] 
37

 Zdjęcie trafiło przed oczy potomków za sprawą dr Małgorzaty Maj i dr Stanisławy Trebuni-Staszel (IEiAK UJ), 
które rozmawiały z mieszkańcami kilku miejscowościach na Podhalu, objętych w czasie II wojny światowej 
programem badań rasowych przez Instytut Niemieckich Prac na Wschodzie (a ściślej 11 sekcji Instytutu: 
rasowej i ludoznawczej).  



 
 

 
 

„Wiesz, kto to jest?” [...] „To jest moja prababka”. [...] I jak ja tam poszłam to, Boże, jak mi 

pokazali to zdjęcie to, bo przecież wtedy nie wiedziałam, że to są takie zdjęcia. [...] No. To, to… 

byłam przeszczęśliwa. Bo o dziadku wiedziałam, że był „ryży”, no ale o babce nie. Ale moja 

babka, nie mam tu zdjęcia, (poszukajże czy nie ma tam, ale raczej nie ma). Moja babcia, czyli jej 

córka była też taka drobniutka, też taka szczuplutka, bardzo do niej podobna”. [PR_MSS1, s. 53-

54] 

Dlaczego to takie ważne? Dlaczego w sposobach życia, budowie ciała, rysach twarzy naszych 

przodków tak chętnie dopatrujemy się podobieństw? Skąd bierze się w nas potrzeba 

uwidocznienia, a zatem udowodnienia rządzącej następstwem pokoleń zasady kontynuacji?  

Trudno sobie na te pytania racjonalnie odpowiedzieć. Ale można tak:  

„Wszystkie pamiętamy naszych rodziców... I byłyśmy tak, miałyśmy po kilkanaście lat, to ci 

rodzice dla nas, wiecie, mówiło się, że twój tata jest przystojny albo mama, że była śliczna? Nie. 

No byli, kurde, rodzicami i już.  A teraz, a przez te zdjęcia się okazywało, że oni byli..., no po 

prostu piękni, młodzi, uroczy i to było dla mnie takim naiwnym odkryciem, jako dziecka. I 

kierowała mną... To była taka prosta ciekawość, no jak, jak wyglądałaś mamo, jak byłaś mała. [...] 

Bo to jest taka ciekawość, jak wyglądał ten człowiek. Przecież to, że ktoś już moją babkę, już 

poznałam po sześćdziesiątce. [...] No i dla mnie taka babcia, to była babcia. Prawda? Jako dziecko. 

Ale potem zauważyłam, Boże, no, ona była śliczna! Jaka ładna!” [PR_DMS2, s. 9]
38

 

Skąd się bierze tego rodzaju ciekawość i tego rodzaju odkrycia? Z miłości.  

[patrząc na zdjęcie zmarłej mamy] „No, bardzo ciepłe emocje takie, bo ja czuję, że mama cały 

czas z nami jest duchowo i że się spotkamy za niedługo, a tutaj… ostatnio się złapałam na tym i to 

aż mnie tak zabolało, że zapominam głosu mojej mamy, więc tutaj przynajmniej jej wyglądu nie 

zapomnę. Bo czasami też tak jest, że się zapomina jakiejś ukochanej osoby, nie? Tej twarzy… co w 

sumie, to jest trochę dziwne, nie, bo się tam tę osobę widziało tyle razy, a się zapomina, no nie. 

Może dlatego się te zdjęcia wstawia”. [PR_EL1b, R2, s. 33]  

Rodzinne zdjęcia pozwalają nam myśleć o naszym życiu  i o tym, co dla nas w życiu ważne, w 

kategorii trwania – pomimo okrucieństwa losu i bezwzględności tykających zegarów. To, co 

bezpowrotnie przeminęło, jest dla nas jakoś dostępne, widoczne, a dzięki temu stale się 

przypominające, obecne. Twarze bliskich osób, są dowodem na istnienie ludzi, miejsc, 

zdarzeń, uczuć, które doprowadziły do tego, jak wyglądamy, kim jesteśmy. Z nich próbujemy 

dzisiaj budować swoją siłę. To wszystko nie działo się przecież bez powodu.   
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 „A to jest zdjęcie, o, to zdjęcie jest takie bardzo ważne. Pierwsza z lewej to jest moja mama, ma takie piękne, 
długie warkocze…” [PR_MSS1, s. 63]; „To ulubione zdjęcie [babci z mamą jako dzieckiem – przyp. DMS]. To 
nawet kopię tego zdjęcia mam na biurku. Bo, bo wyjątkowo to zdjęcie lubię i uważam, że tutaj, no babcia 
wygląda po prostu fantastycznie. I zresztą mama tutaj w takiej uroczej [śmiech] kokardce jest na pewno 
świetna”. [PR_DMS4, s. 28]; Uczucie nie zawsze wyraża się we wprost wyrażonym zachwycie: „A to zdjęcie 
moich rodziców – ślubne! [...] Mama ma okropną fryzurę. [...] No jakieś takie fale straszne. [...] Ojciec jeszcze 
jako tako wygląda, ale te fale są tragiczne. [PR_EL3a, s. 9] To zdjęcie mojej mamy, też bardzo stare, zżółkłe. 
Fryzura taka śmieszna, no takie afro trochę. I tu jakiś kwiaty przy sukni. To jeszcze raz ojciec, taki zabawny. 
[PR_EL3b, s. 26] 



 
 

 
 

Co by nie mówić o dzisiejszych czasach, szczątkowych społecznych relacjach i zatracaniu 

rodzinnych więzi, w kontekście fotograficznych rodzinnych pamiątek (może dlatego, że siłą 

rzeczy zwrócone są w przeszłość?) rodzina nadal jawi się jako utęskniona i dająca poczucie 

bezpieczeństwa enklawa. Nie znaczy to, że we wspomnieniach wracają jedynie obrazy 

rodzinnej sielanki. Że w rodzinnych portretach nie ma śladu zarysowań, konfliktów (także 

sama fotograficzna scheda może stać się ich powodem). Zdjęcia rodzinne wywołują w 

pamięci dobre39 i złe chwile40 albo zmienne koleje losu41, ale zakotwiczają nas w 

rzeczywistości, w której czujemy się jak u siebie. I dzięki której sami siebie lepiej rozumiemy. 

Zdjęcia to nasze dowody na to, co zapamiętaliśmy, co chcemy zapamiętać o ludziach, których 

zwykliśmy oglądać w własnej, subiektywnej perspektywy: kto był ładny, kto przebojowy, kto 

się dobrze zapowiadał. Tak wiele przecież możemy wyczytać w uchwyconych przez fotografa 

rysach twarzy, spojrzeniach, gestach. Ale tylko wtedy, kiedy się czytać umie.  

„To jest zdjęcie moje i mojego ojca, ponieważ nasze stosunki nigdy, powiedzmy, że nie były zbyt 
takie hmm, „żarliwe” że tak powiem w okazywaniu miłości na przykład. Mój tata nie umie tego 
robić, nie dlatego, że mnie nie kocha, tylko …  tak został wychowany, że nie umie okazywać tej 
miłości takiej w sposób czuły i to jest takie zdjęcie właśnie, że widać na tym zdjęciu, że bardzo się 
kochamy [...] i to jest dla mnie bardzo ważne zdjęcie. Znaczy to nie jest jakieś zdjęcie 
nadzwyczajne, ja myślę, że ktoś oglądając album ten ślubny, [...] nie zwróciłby na to zdjęcie 
najmniejszej uwagi, to jest, to jest to zdjęcie. [...] Moja mina może nie jest taka jakaś… która by 
okazywała, że jestem jakaś..., strasznie się cieszę, jestem uśmiechnięta, ale radość mojego ojca na 
tym zdjęciu, a znam mojego tatę, to nie wiem czy się zdarzyło może dziesięć razy w całym jego 
życiu, że był tak szczęśliwy, jak w tej chwili. I ja o tym wiem”. [PR_MSS4, s. 25-27]

 42
 

 

Własny punkt widzenia tworzy atmosferę tego intymnego świata. I chyba jak w żadnej innej 

dziedzinie życia własny oznacza w tym przypadku wspólny, rodzinny. Sens, który by zaistnieć, 
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 „Tutaj jest chyba pierwszy raz, jak mnie rodzice tam przywieźli. Taki maluszek. [...] Niecałe pięć lat. A tutaj 
Szymek się mną opiekował ponoć bardzo, bo ja byłam wyczekaną jego siostrzyczką ponoć. Mama podsłuchała 
kiedyś, jak on się modli i prosi o siostrzyczkę”. [PR_EL1b, R2, s. 7] 
 „Ja nie mam do tego zdjęcia żadnych wspomnień, bo to jest zdjęcie.. mojej mamy i jej rodziców, ale to zdjęcie 
bardzo lubię (...) To wiem, że to jest jedno z nielicznych takich szczęśliwych zdjęć, później dziadkowie się 
rozwiedli”. [PR_DMSEL4R1, s. 59] 
40

 „[zdjęcie domu] zrobił mi je kuzyn z Piwnicznej, który wie, że tak powiem, jaki ten dom ma dla mnie 
znaczenie. [...] Teraz to jeżdżę już tak, znaczy, w tym sensie że to już nie wywołuje już takiej jakiejś fali 
sentymentu straszliwego, nie? Ale był czas że ja tam po prostu wychodziłam to beczałam, każde… wujek wyciął 
czereśnie to ja to przeżywałam jakby mi to kot zmarł albo pies. [...] Teraz już się przyzwyczaiłam że połowa 
stodoły jest rozwalona, że… że tam już nie ma drewutni, że już nie ma tam miejsca gdzie mój dziadek pracował i 
takich rzeczy, że właściwie został tylko taki… taki strzępek, że wujek wyciął akacje, Boże nie akacje, tylko jaśmin, 
że już po prostu nie pachnie, że ogródek inaczej wygląda. Już to nie jest dla mnie takie straszne, nie?” [PR_MZ1, 
s. 25] 
41

 „Ja nie mam do tego zdjęcia żadnych wspomnień, bo to jest zdjęcie.. mojej mamy i jej rodziców, ale to zdjęcie 
bardzo lubię (...) To wiem, że to jest jedno z nielicznych takich szczęśliwych zdjęć, później dziadkowie się 
rozwiedli”. [PR_DMSEL4R1, s. 59] 
42

 Kłopotliwe okazują się dowody miłości minionej, pozarodzinnej: „To też takie pamiątkowe zdjęcie. Ze 
względu, że rozstałam się z chłopakiem to też pochowałam”. [PR_ZC1, s. 4]; „Mam mnóstwo zdjęć, no z jego 
[syna – przyp. DMS] byłymi dziewczynami, przepięknych. [...] Natomiast ciężko mi zdecydować, co z tym zrobić, 
bo mnie w sumie one już nie są potrzebne. Jemu nie powinny być potrzebne, bo synowa może być zazdrosna. 
Może być, nie wiadomo, co i jak. No, na razie to trzymam, ale tego jest sporo”. [PR_ZC3a, s. 19] 



 
 

 
 

wymaga tego, żeby z kimś go dzielić. Zdjęcia dają nam okazję, by sobie nawzajem opowiadać 

o tym, czego na nich nie widać: barwie głosu babci, zapachu piernika, chłodzie morskiej 

wody. Pozwalają przywrócić emocje43, ponownie stawiają nas w obliczu dylematów, które – 

jak by się wydawało – dawno zostawiliśmy za sobą44. Dzięki zdjęciom, ale tylko tym 

oglądanym, opowiadanym, ożywionym zyskują nieśmiertelność nasi bliscy lub bliskimi staja 

się osoby, których nie mieliśmy okazji poznać, bo zmarły na długo przedtem zanim się 

urodziliśmy45.  

No to ja otwieram album i natychmiast mam wszystkie anegdoty, które moja babcia opowiadała 

[...] każda z tych postaci, właśnie dzięki tym opowieściom babci dla mnie żyje. To nie są martwe 

osoby, prawda? [PR_DMS4, s. 22] 

Świadomość, że nasi przodkowie byli dobrymi ludźmi, że łączyła ich miłość, która staje się też 

naszym udziałem, dają nam samym poczucie bezpieczeństwa i sensu: jesteśmy częścią naszej 

wspólnej historii. Doszukujemy się naszego DNA: wszyscy mówią, że jestem podobna do 

babci, chciałbym być jak dziadek, śmieję się jak mama... W widzianych na zdjęciach twarzach 

rozpoznajemy cechy charakteru, pasje, losy... Nie tylko tych osób na fotografii, właściwie nas 

samych. Nawet jeśli wcale nas tam nie widać, jesteśmy na tych zdjęciach: ukazują 

zamieszkiwany przez nas świat, naszych przodków, nasze dzieci. Zdjęcia jednak nie balsamują 

wspomnień, nie zapewniają im wiecznego życia. Raczej prowokują pracę pamięci.  

O tym, skąd się wzięliśmy i kim w związku z tym jesteśmy, musimy się dopiero dowiedzieć. 

 „Zdjęcia po prostu ja wyciągam  i siadamy razem i opowiadamy, cały czas nam brakuje tego, aby 

zebrać resztę rodziny i żeby wspólnie te zdjęcia z rodzina przeglądnąć, żeby pouzupełniać 

informacje... zawsze jest, często coś takiego, że „to musi Hanka wiedzieć".  Hanka, to jest ta moja 

ciotka, która mieszka w Sosnowcu, ale właśnie muszę chyba teraz to też sobie tak pomyślałam, 

że.. znaczy przy tym, że warto właśnie zaprosić właśnie na spotkanie, które będzie temu 

podporządkowane, czyli właśnie przeglądnięciu tych zdjęć i uzupełnianiu tej historii... [...] bo 

rzeczywiście, bo babcia umarła ileś już tam lat temu, i wtedy ja się tym nie interesowałam, a teraz 

już to źródło, pewnie najlepsze, już tego nie ma, moja druga babcia jest już w zakładzie 

opiekuńczo-pielęgnacyjnym i też już nie ma kontaktu, więc no, tych źródeł nie ma. I trzeba to 

jakoś nadgonić. No, są tylko te zdjęcia, ale te zdjęcia nam całej historii nie opowiedzą. 

[PR_DMSEL3_4, PR_DMSEL3R1, s. 6] 
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 „Oglądam zdjęcie i zaraz się przypomina, stracha jakiego się najadłam przy burzy morskiej”. [PR_EL3b, s. 53] 
44

 „Myślę, że dla moich rodziców to jest... wielka rzecz. No bo oni, powiedzmy, prawdopodobnie przez całe 
życie się będą zastanawiali, czy warto było wyjechać. I to zdjęcie im przypomina w ogóle ten dylemat. Takie 
zdjęcia stare”. [PR_LL1a, s. 13] 
45

 „Ten dziadek [...], był mi tak bliski, że... jakbym go znała. Przez zdjęcia i przez opowieści. I... dlatego go tak 
lubię. Bo to był, mama mówi, opowiadała moja, że to był, no, szalenie łagodny i dobry człowiek. Nie wiem, 
może też miał na koncie różne podłości, jak każdy, ale, ale jakby w naszych wyobrażeniach był wyidealizowany. 
Więc dlatego, przez zdjęcia i przez opowieści... stał się bliski. [PR_DMS2, s. 12] 
 



 
 

 
 

 

Post scriptum 

Pozyskane w ramach projektu zdjęcia pochodzące z rodzinnych archiwów zaczynają właśnie 

swoje drugie życie w Muzeum. Prywatne fotografie, związane z tyloma emocjami i 

nieustannie poddawane rodzinnym reinterpretacjom, dają nam ogląd spraw zdecydowanie 

subiektywny, widziany z bardzo konkretnego punktu widzenia, uchylając dzięki temu kurtynę 

innej rzeczywistości. Jakie będą niosły treści, gdy padnie na nie wzrok postronnego widza, 

gdy na dobre wejdą w posiadanie instytucjonalnego archiwum? Czy nie grozi im wyjęcie z 

kontekstu, osierocenie, schłodzenie, oddanie na pastwę przygodnych interpretatorów? 

Wprawdzie wraz ze zdjęciami trafiają do Muzeum komentarze osób, które zdecydowały się 

nam je przekazać, ale – wyrwane z rodzinnego krwioobiegu – jakich znaczeń nabiorą te 

fotografie?  

Podczas mojej pracy nad tekstem otwarta została wystawa, prezentująca wyniki badań 

szerszej publiczności. Tym samym otworzył się nowy rozdział: reakcje zwiedzających (wśród 

nich są także uczestnicy projektu, którzy mają okazję zobaczyć co w ich zdjęciach zobaczyli 

inni) przynoszą nową porcję wiedzy, potwierdzają nasze intuicje albo wywracają do góry 

nogami myślenie, o niektórych pamiątkowych wątkach, stają się przyczynkiem kolejnych 

odkryć. Głosy te postanowiliśmy zbierać, umieszczając w jednej z wystawowych sal tablicę z 

prośbą o wpisanie odpowiedzi na pytanie: „czym dla ciebie jest pamiątka rodzinna?”. Pośród 

wielu różnych odpowiedzi, pewnego dnia ktoś w lewym dolnym kącie napisał fioletową 

kredą: „trochę mną”.  

 


