
Ja Tu Byłem... 
Antoni Zdebiak 
 
 
 
O AUTORZE 
 
Urodził się 30 maja 1951 roku w Puławach, zmarł 29 czerwca 1991 roku w wypadku samochodowym. 
 
Jego związek z fotografią rozpoczął się w 1971 roku, kiedy to zaczął publikować swoje pierwsze repor-
terskie zdjęcia z prasie lubelskiej  / "Kamera", "Kurier" /. 
 
Od 1973 - 1977  pracuje jako fotoreporter w  tygodniku "Perspektywy".  W 1974 roku  otrzymuje dwie 
nagrody na  Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej.  
 
Cały 1978 rok przebywa w Paryżu. Zajmuje się tam fotografią reklamową, głównie mody. 
 
Od 1979 - 81  współpracuje z miesięcznikami : "Scena" , "Teatr" i  tygodnikami:  "ITD", "Razem".  Wy-
konuje zdjęcia na  okładki tych pism.   
 
W 1982 współpracuje z włoską Agencją  Prasową ANSA. 
 
Od 1984 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. 
 
W latach osiemdziesiątych  zajmuje się głównie fotografią reklamową w dziedzinie muzyki. Tworzy pro-
jekty i zdjęcia na  okładki płyt, plakatów, folderów.  W latach tych wykonuje również zdjęcia do spektakli 
teatralnych w Teatrze Wielkim i Operze Kameralnej. 
 
Lata osiemdziesiąte są najbardziej płodnym i dojrzałym okresem jego twórczości.  
Miejscem, w którym najchętniej przebywa i które go inspiruje do formalnych zabiegów ze sobą samym 
oraz światem go otaczającym jest mała wioska niedaleko Kazimierza nad Wisłą. 
 
Od  1989 - do połowy 1991 przebywa z przerwami w Londynie.   Fotografuje dla "Teatru Małych Form"  
oraz studiuje w Media Production Services in Advanced Television/Video Post-Production Techniques i 
Television/Video Cameras Operation and Lighting Techniques. Realizuje dwa filmy dokumentalne; je-
den o rozpoczynającym karierę bokserską Jemeńczyku nazywanym "Prince", drugi o wytwórni  whisky 
w Glenfiddich. 
 
  
 
WAŻNIEJSZE WYSTAWY 
 
1974 - "Ślad” - Galeria Labirynt -Lublin ( indywidualna) 
1977 - Stany Graniczne Fotografii, Katowice 
1980 - Fotografia Polska 1939-1979, USA 
1987 - Fotografia, Zachęta 
 List Visual Arts Center, MIT, Massachusetts, USA 
 Grey Art Gallery, New Jork, USA 
 Rosa Esman Gallery, New Jork, USA 
 "Złota żyła Dżemu" - Bielsko-Biała ( indywidualna) 
 Dni Warszawy w Moskwie - Fotografia Mody ( indywidualna) 
 "Lalka" - Galeria Hybrydy ( indywidualna)  
1988 - "Koniokrad i Drzewokradztwo na Błonie" - BWA Lublin ( indywidualna) 
2001 - pośmiertna wystawa pt. "Ja Tu Byłem..." - "Stara Galeria" ZPAF w Warszawie 
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TEMAT wystawy 
 
Zdjęcia do wystawy zostały wybrane po śmierci Autora – są jego manifestem twórczym; pochodzą z lat 
80-tych XX wieku. To są zdjęcia o kontemplacji – o potędze i sile życia, o przemijaniu i śmierci. Naj-
chętniej sięga do formalnych zabiegów ze sobą samym oraz światem go otaczającym Na wystawę 
składa się kilka cykli - najważniejszych dla Autora.  
 
Są to m. in.: Cykl zdjęć człowieka walczącego z drzewem, który rzuca je w niebo ze wszystkich sił, jak-
by chciał je oddać, zwrócić skąd przyszło.  
 
Człowiek  z innej serii nie jest zbuntowany, w zestawieniu z pierwszą serią jest pokorny. Wpisuje się w 
porządek, który go otacza. Człowiek ten staje się drzewem. Inna z serii zdjęć przedstawia postać na-
giego  człowieka, bez wyraźnych konturów, rozmazujących się w białym tle.  
 
Zdjęcia z tej serii wykorzystane zostały do płyty Budki Suflera "Czas czekania, czas olśnienia". P
wiające się różne członki, to właśnie olśnienia, pulsowanie olśnień, które przychodzą z bieli, olśnie
człowieku. Jest seria zdjęć płynącego po Wiśle małego Fiata oklejonego gazetą. Samochód płynie na 
tratwie i płonie. 

oja-
ń o 

 
Obrzędowość, obalanie mitów i świętości lub odnoszenie się do niej często pojawia się w zdjęciach 
wybranych do wystawy. 
 
 
Realizacja 
 
Główne serie zdjęć powstały w Męćmierzu - wiosce w okolicach Kazimierza n/Wisłą. 
Na większości zdjęć pojawia się sam Autor. Przy wykonaniu niektórych zdjęć pomagali mu między in-
nymi Lucjan  
Demidowski i Sergiusz Sachno.   
 
 
Zawartość wystawy  
 
Prace oprawione finalnie 
 
I. Cykl "Samochód" - 9 wydruków barwnych,  format 69 x 69   
II.Cykl "Rzucanie drzewem" - 7 wydruków cz-b, format 69 x 69   
III. Cykl "Porastanie drzewem" - 6 wydruków cz-b, format 69 x 69   
 
Prace nieoprawione 
 
IV. Cykl "Rower...” - zdjęcia cz-b, formaty: 2 zdjęcia  69 x 69, 3 zdjęcia 50 x 60  
V. Cykl "Postać w nocy" - zdjęcia cz-b, formaty: 2 zdjęcia 50 x 60, 1 zdjęcie 100 x 70  
VI. Cykl "Skoki nocne" - zdjęcia cz-b, formaty: 3 zdjęcia 46 x 46, 1 zdjęcie 92 x 46   
VII. Cykl "Przy drzewie" - zdjęcia cz-b, format:  3 zdjęcia 100 x 70   
VIII. Cykl "Naga postać" - 10 zdjęć cz-b w formacie 50 x 60 
IX. "Wchodzenie do wody" - zdjęcia  cz-b, 2 plansze w formacie 100 x 70  
X. "Kobieta"  2 zdjęcia cz-b, na planszy 50 x 60  
XI. "Mumie" 4 zdjęcia na 2 planszach w formacie 46,5 x 101,5   
XII. "Drzewo przy grobli" 1 zdjęcie cz-b, w formacie 100 x 70   
XIII. „Wzgórze" 1 zdjęcie cz-b, w formacie 100 x 70   
XIV. „Cykl "Portret" - zdjęcia cz-b, 10 plansz w formacie 50 x 60   
  
oraz  
21 plakatów muzycznych w formacie 100 x 70 
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KATALOG  
 
Katalog w formacie 22 x 22, objętość - 24 strony 
 
WSTĘP 1 
Lucjan Furmaga 
                  
Fotograf  Metafizycznych Tajemnic 
 
        Sentencja -Vita brevis ars longa - nagradzająca trud duchowego wysiłku Artysty ma dla biografii 
Antka wymiar dosłowny. Podkreśla też przywilej możliwości powrotu poprzez Sztuk« do nurtu życia. 
Osnową tej wystawy są fotografie dokumentujące Jego osobistą drogą« twórcy działającego w przes-
trzeni swego rodzaju meta-teatru, którego był pomysłodawcą, reżyserem, aktorem i fotografem. Stawia¸ 
tu pytania najistotniejsze, szukając odpowiedzi w sobie i poprzez siebie. Prace, które powstały w rezul-
tacie tych poszukiwań mówiąc bezpośrednio i najpełniej o nim samym, ponieważ ich źródło biło w Jego 
sercu. Celność metafizycznych foto-akordów przeciwdziała destrukcji upływającego czasu. Mimo, iż 
najwcześniejsze z nich pochodzą sprzed lat bez mała 30-stu, ich metryką jest pusty blankiet. Mogą też 
pochodzić z przyszłości. Odporność na przemijanie zawdzięczają zdyscyplinowaniu środków formal-
nych jak i redukcji tła do elementów prawdziwie niezbędnych. Kreacje w tak oczyszczonym oikosie sta-
ły się wyraziste i ponadczasowe. 
          Doświadczenie teatru, najpierw w poszukującym nowych form zespole pantomimy, a następnie  
w praktykach i treningu działającej pod koniec lat 60-tych w Puławach grupy aktorów Teatru Laborato-
rium J. Grotowskiego to jeden z najsilniejszych bodźców kształtujących Jego twórczą osobowość. Teatr 
otwarty rozlewający się szeroko ponad granicami gatunków i ramami kultury był wówczas zjawiskiem 
wytyczającym drogi kontestacji i awangardowego eksperymentu. Dla Antka stała się źródłem, z którego 
konsekwentnie czerpał. Pozostał wierny jego najistotniejszym założeniom Zaświadczając Całym Sobą 
Prawdę Dzieła 
          Przekonanie, że fotografie zdejmują coś więcej niż tylko konfigurację świateł i cieni dokumentują 
już u jej narodzin doświadczenia XIX-sto wiecznego spirytyzmu. tutaj chodzi jednak o metafory skupia-
jące się duchowej prawdy, efekowanej w trakcie rytuałów Sztuki.  O metafizyczny fluid fotografii Witka-
cego obnażający spotęgowaną dziwność istnienia.  
         Introspekcyjny cykl, układany ze zdzieranych maska po masce grymas—w maksymalnej ekspre-
sji twarzy, jest kontynuacją Witkacowskiej intuicji wzierającej w głąb duszy poprzez zasłony mimiki. 
"Księga Twarzy" Antka przekształca tę intuicję w zamysł konsekwentnej metody twórczej. Charaktery-
stycznym jest, że dojrzałość artystyczna była w Nim od zawsze. By¸ jednym z  niewielu, którzy swe 
największe dzieła generują stawiając pierwsze kroki. Seria "Utożsamienie z formami śmierci" wskazuje 
dobitnie na Jego predestynację medium sterującego w kierunku problemu kluczowego - Tajemnicy 
Śmierci. Potrafił odsłonić tę Tajemnicę zachowując jej sacrum i respekt wobec jej transcendentalnego 
wymiaru. Temat, który zazwyczaj dławi ludzkie gardła prowokował Antka do tym śmielszej penetracji 
tabu, dając w efekcie dzieła unikalne artystycznie i tym prawdziwsze, że potwierdzone przeznaczeniem 
samego ich twórcy. 
 
Lucjan Furmaga 
 
 
WSTĘP 2 
Kuba Zdebiak 
Syn Autora 
  
 
Na wystawie otwartej 10 maja 2001 roku w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w 
Warszawie wiszą niemal wszystkie zdjęcia z lat 80-tych XX wieku, które on sam w tym okresie wybrał 
do publikacji. Na tyle, na ile znam jego zdjęcia, są tu wszystkie najważniejsze.  
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Słusznie przypomniał o nim ostatnio Lucjan Furmaga, że w tym, co robił, ważną rolę odgrywał element 
działania - jak to nazywał - akcji. Był przecież kiedyś związany z teatrem. Nie chodziło już tylko o zdję-
cie, jego treść wychodziła poza nie. Dlatego oprócz jego zdjęć drzewa, są także zdjęcia Lucjana Demi-
dowskiego z ich wspólnej akcji "Drzewokradztwo i Kamieniokrad na Błonie" z Lublina (1988 rok), gdzie 
sam na żywo zmagał się z drzewem i na żywo miał robione zdjęcia. To, co żyło w jego zdjęciach, w ten 
sposób jeszcze bardziej żyło, stawało się jeszcze bardziej wyraziste i wiarygodne. Zdaję sobie sprawę, 
że same jego zdjęcia nie pokazują go całego. Brakuje tego elementu akcji na żywo, bezpośredniego, 
aktualnego powstawania, w czym miała być, i chyba była, spontaniczność. Nie mam jednak pomysłu, 
odwagi i chyba aż takiego zrozumienia, żeby w zgodzie z nim wystawę jego zdjęć uzupełnić jeszcze o 
taki element.  
 
Wiem, że za mało z jego fotografii i z niego rozumiem. To, co odbieram (i piszę), to na pewno nie jest 
wszystko o jego fotografii, a może nawet tylko niewiele. Zależy mi jednak, żeby ten kontakt był praw-
dziwy i głęboki. Jeśli ma być prawdziwy i uczciwy, to nie chcę wymyślać i dopowiadać czegoś wyłącz-
nie mojego, czego w jego zdjęciach nie ma. Jeśli ma być głęboki, to nie wystarczają mi suche pojęcia 
jak "surrealizm", a nawet "metafizyka", które poruszająco potrafią objaśnić chyba tylko nieliczni. Precy-
zja i konkretność - były ważne dla tego, co robił i jak robił. Nie chodzi przy tym o jednoznaczność, ale o 
precyzyjny wybór wielu znaczeń i nie o niejasność czy nieczytelność intencji, ale ich różnorodność. 
Napisał do mnie kiedyś, że najpełniej można rozumieć dzięki poezji. Nie mam wątpliwości, że to, co 
zrobił, uznawał za poezję.  
 
Na większości zdjęć pojawia się on sam. Przy wykonaniu niektórych z nich pomagali mu między innymi 
Lucjan Demidowski i Sergiusz Sachno. Przeważająca większość zdjęć została zrobiona w okolicy 
Męćmierza (wyjątki to zdjęcia postaci na białym tle, zdjęcia z rozkładającymi się szczątkami, niektóre 
autoportrety, kot w trawie, zdjęcia wykorzystane na plakatach zespołów muzycznych, a także kolorowe 
zdjęcia - relacja z akcji w Lublinie).  
 
samochód 
Renard Dudley, kiedy był u nas parę lat temu, opowiadał mi o zdjęciach, które znalazły się na okładce 
płyty Budki Suflera "Ratujmy, co się da!!" (zdjęcia prawdopodobnie 1987 roku lub później): oblepiony 
gazetami samochód płonie na wodzie. Powiedział mi wtedy, nie jestem pewien, czy tak dosłownie, że 
samochód i gazety to istota współczesności. Połączenie prędkości samochodu z masą informacji. Ten 
wątek jest na pewno nieprzypadkowy i pojawia się jeszcze w innych miejscach. Są przecież zdjęcia 
roweru.  
Na dachu samochodu z okładki płyty "Ratujmy, co się da!!" zainstalował czerwonego koguta, tzn. świa-
tło wozów uprzywilejowanych. Nie wiem, czy to pogotowie, czy straż, czy policja (milicja). Ale ten sa-
mochód jest sam dla siebie, niczego nie ratuje, nie gasi, nie porządkuje. W każdym razie samochód 
uprzywilejowany z kogutem ma pierwszeństwo, jest najważniejszy, wszyscy mu się podporządkowują. 
Poza tym samochodu uprzywilejowanego nie dotyczą żadne ograniczenia, pędzi, gdzie chce i jak chce. 
I jeszcze jedno, pędzący samochód, jeśli jest uprzywilejowany, pędzi jeszcze szybciej. Z takim samo-
chodem wiąże się jeszcze większy pośpiech, napięcie, przyciąga uwagę. Ale jest też coś innego. Ten 
samochód jest strasznie tandetny, udawany, ma fałszywego koguta z malowanego kosza z wikliny. To 
jednak nie jest tylko strach na wróble. Pędzi, taranuje i niszczy wszystko, co stoi na jego drodze, z ni-
czym się nie liczy, panoszy się. W pewnym miejscu, kiedy samochód stoi w krzakach z zapalonym 
światłem, okazuje się, że przód ma obklejony gazetowymi nekrologami, jak ćmami. Samochód niesie 
zgony, całe mnóstwo, kilka szpalt i naczelne wiadomości gazetowe, te na przedzie, to informacje o 
zgonach. 
 
I rower  
Jest też zderzenie dwóch światów: samochodu i roweru z jednej strony, a drzewa i gąszczu z drugiej. 
Na zdjęciach z okładki płyty "Ratujmy, co się da!!" jest samochód w gąszczu, w takim samym gąszczu 
jest też rower. Mam odbitkę kserograficzną zdjęcia roweru na drzewie na wściekle niebieskim papierze, 
z jego podpisem, chyba jedynym i oryginalnym: "męćmierz londyn›AZ88". W końcu nie wiadomo, czy 
dochodzi tu do jakiegoś połączenia tych dwóch światów, czy raczej trwa konflikt. Chyba jest jakaś ca-
łość z tego związku, szczególnie na zdjęciu, gdzie widać już tylko łodygi chwastów i fragmenty łańcu-
cha. Ten związek, który powstał, nie jest dobry, a może nawet jest wzajemnie niszczący. Drzewo bez 
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liści, wokół pusto, głucho, bez życia, ogołocone z liści rośliny, powyrywane, z korzeniami do góry, wy-
korzenione. Ostre, tnące zęby łańcucha zatrzymały się, a może zostały zatrzymane, powstrzymane w 
gąszczu gnijących powyrywanych chwastów i wszystko po jakiejś walce stanęło. Samochód ugrzązł w 
gęstwinie leśnej. Czy wpadł w pułapkę, zaplątał się tak, że nie ma już wyjścia? Samochód, jak rower, 
jest ruchem, a może raczej siłą widzialną, napędem tutejszej rzeczywistości, zaś drzewo, na którym 
zawisł rower, stoi nieruchomo, ma za to jakąś inną siłę, w innych kierunkach. Tej gruszy już tam nie 
ma, wykarczowali ją. 
 
Jest jeszcze inny związek między rowerem a drzewem. To jest drzewo poznania. Rower jako jabłko? 
Rower-jabłko z wyraźnymi, podkreślonymi elementami konstrukcyjnymi jest źródłem wiedzy, rozumem, 
jest też efektem wiedzy, rozumu, wykwitem technologii. To jest bardziej drzewo poznania niż drzewo 
dobrego i złego, zresztą dobro i zło między poszczególnymi ludźmi w zasadzie nie jest tematem jego 
zdjęć. 
 
To drzewo ma też inny wymiar, pogański. Na jednym ze zdjęć z rowerem wśród powyrywanych chwa-
stów dopisał zresztą "postać pogańsko-ludowo-współczesna". Drzewo, szczególnie takie pojedyncze, 
jest też drzewem kultu. Linie roweru na drzewie są regularne, jakoś pociągają, wzbudzają podziw, ku-
szą. Poobwieszaliśmy nasze ołtarze rowerami. Więcej, jesteśmy niewolnikami samochodu. Na jednym 
ze zdjęć z okładki płyty "Ratujmy, co się da!!" ludzie w śniegu na linach ciągną ten samochód na sa-
niach, jak niewolnicy. Zaprzęgliśmy do postumentu, sań z samochodem konia, on również musi po-
słusznie pod batem woźnicy ciągnąć samochód. Z łodzi na rzece ludzie oddają pokłon, jak na Amazon-
ce albo na Nilu. Ciągną jeszcze jeden głaz do budowy piramidy. Piramida ma być miejscem świętym, 
podobnie jak drzewo, ale także grobowcem faraona. On tam spocznie ostatecznie, tam go pogrzebie-
my, owiniętą w gazety mumię. Ale czeka go nie tylko pogrzebanie, zostanie także spalony. Palimy na-
szego króla, króla śniegu i zimy - marzannę. Również rower obłożony chwastami wygląda jak stos, jak-
by czekał, aż ktoś podłoży płomień. Ale tam nie ma ludzi - może czeka na piorun? Czy spalenie samo-
chodu z gazety jest ofiarą, dla kogo, z jaką intencją? I to nie wystarczy. Samochód jeszcze zostanie 
utopiony. W końcu starzec z wiosłem przewiezie go do innej krainy. Wszystko to bez wątpienia zmierza 
do oczyszczenia. Te zdjęcia funkcjonują samodzielnie, ale jednocześnie są ilustracją do płyty (nie tylko 
zresztą w tym przypadku), która nosi tytuł "Ratujmy, co się da!!", i nie ma w tym żadnej przewrotności.  
 
Oczyszczenie, gazety oblepiające samochód i być może śnieg przywołują jeszcze jeden wątek, chociaż 
znacząco mniej istotny niż poprzednie. Otóż samochód obklejony jest "Trybuną Ludu". Nie chodzi o 
jakieś poważne dygresje polityczne, są w tej serii zdjęć rzeczy o wiele ważniejsze. Chodzi natomiast o 
wyswobodzenie się z "Trybuny Ludu" i może nie tyle z jej ustroju, ile z jej sposobu myślenia - z jej sło-
wa, a może w ogóle z poddaństwa. Wyswobodzenie się z tego, co ona daje, co wszczepiła, albo czym 
zakaziła. Faraon pełni przecież dwie role, sprawuje też władzę, zaś niewolnicy w śniegu przywołują 
obraz Syberii. Jest co najmniej jeden powód, dla którego zwracam na to uwagę. Otóż jestem pewien, 
że gdyby robił te zdjęcia w jakimkolwiek innym miejscu, gazeta też byłaby miejscowa. Równie dobrze 
mógłby to być "Financial Times". Wbrew temu, co na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, jego 
zdjęcia, są osadzone, także, tu i teraz.  
 
 
postaci 
 
Jedna z serii zdjęć przedstawia postać na białym tle, na białej zupełnie karcie. Szereg zdjęć nagiego 
stojącego człowiek, bez wyraźnych konturów, rozmazujących się w tle. Chyba inaczej niż na wielu in-
nych zdjęciach, tu nie chodzi o znikanie, czy wskakiwanie, wchłanianie. Tu raczej chodzi o pojawianie 
się, wynurzanie z bieli, zapisywanie się. Zresztą biel jest tu tak samo pusta dla oczu i odległa, jak czerń 
na innych zdjęciach. Ale co najważniejsze ten pojawiający się, wypływający człowiek nigdy nie ma 
wszystkich członków. Na jednym brakuje mu nogi, na drugim obu rąk, na trzecim głowy, na czwartym 
jest tylko noga itd. Jest ułomny. Zdjęcia z tej serii wykorzystane zostały do płyty Budki Suflera "Czas 
czekania, czas olśnienia" (zdjęcia prawdopodobnie z 1984 roku). I tak to widzę. Pojawiające się różne 
członki, to właśnie olśnienia, pulsowanie olśnień, które przychodzą z bieli, olśnień o człowieku, ale w 
końcu chyba nigdy o całym człowieku, zresztą nie do końca wyraźne. Tu człowiek jest pasywny, tylko 
czeka i odbiera. Olśnienia przychodzą, a nie on je skądś wydziera, czy po nie wskakuje, jak na wielu 
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innych zdjęciach. On poznaje siebie i zapisuje. Jest jednocześnie przedmiotem olśnień, przedmiotem 
objawień - to noga, to tułów, to głowa, oraz podmiotem tych olśnień - to on dostrzega sam siebie wyła-
niającego się. Wyłonienie się nie jest ostateczne, te członki, które raz się pojawiły, mogą za chwilę 
znów zniknąć. Sam wybrał taką sekwencję. Nie jest to stopniowe narastanie i nie kończy się  zdjęciem 
całej wyrazistej postaci.  
Tu i teraz, o którym wspominałem, jest tylko punktem odkrycia, zaczepienia, wyjścia. W tych zdjęciach 
w ogóle nie ma wątku przemijania czy czasu, chociaż jest oczywiście śmierć. Tu jednak czas nie płynie, 
a w każdym razie nie chodzi o to, że płynie. Nie ma przemijania, rozumianego jako starzenie się, za-
stępowanie młodym starego. Być może jest przemijanie w zdjęciach rodzinnych, ale te choć na pewno 
nie przypadkowe, nigdy nie miały być przeznaczone do pokazywania i nie są. Jest takie czarno-białe 
zdjęcie z 1987 roku, oczywiście z Męćmierza, na którym jest moja babcia, mama mojej mamy, osoba w 
naszej rodzinie ważna, i moja siostra, wtedy trzyletnia. Słońce, lato, obie idą przez ogród. Przed nimi 
krzaki porzeczek, za nimi wyższe od nich uprawy kukurydzy, czy słoneczników, tak bujne i gęste, jak 
trzcina. Siostra idzie przodem, rezolutna dziewczynka z lekko kręconymi blond włosami, w sukience, 
zerka w obiektyw, za którym stał ojciec. Babcia z tyłu, ze zniszczoną cerą, siwa, ni to sukienka, ni to 
fartuch, ale chyba ma na szyi duże korale, trochę zgarbiona, nie patrzy w obiektyw, patrzy trochę w dół 
w bok. Jest spokojna. W tej chwili chyba szczęśliwa. I to jest właśnie jedno z tych olśnień. Zawsze kie-
dy przypominam sobie to zdjęcie, myślę o nich trojgu. Jego na nim nie ma, ale to przecież jego oczami, 
jego emocjami na nie patrzę. 
 
przenikanie 
Jest w jego zdjęciach coś, co dla mnie ma charakter religijności. Religijności, jako poszukiwania, czy są 
relacje z Bogiem i jakie one są. Nie chodzi o jakąś konkretną religijność. Jest religijność chrześcijańska; 
można tu odnaleźć sporo, choć bardzo delikatnych i chyba niepierwszoplanowych, nawiązań biblijnych. 
Jest też religijność pozachrześcijańska czy pogańska. Jest w drzewach, w chochołach, o czym była 
mowa. Obrzędowość, tworzenie świętości lub odnoszenie się w przepisany sposób do świętości poja-
wia się w różnych miejscach, nie tylko w serii z samochodem i rowerem na drzewie. W 1989 (?? lub 
1990) roku w Męćmierzu był święty obraz - przenoszony co wieczór z jednego domu do innego. Zrobił  
z tej wędrówki slajdy, które pokazywał nad Wisłą na białym płótnie falującym na wietrze jak żagiel. 
Woda tak jak ogień i u niego oczyszcza. Odwrócony tyłem człowiek w szarej kurtce stoi w wodzie. Jest 
cała seria tych zdjęć, ale jako ważne on zaznaczył dwa: wyprostowany człowiek w zupełnie nierucho-
mej wodzie oraz człowiek z rozłożonymi ramionami. Trzecie zdjęcie pokurczonej postaci wchodzącej 
do wody wybraliśmy my. Na tym zdjęciu człowiek jakby się wzdragał, zżymał - przed wodą, do której 
wchodzi, albo jakby był ułomny, pokrzywiony, nosił garb. Tak czy inaczej siedzi w nim jakieś licho. Na 
wszystkich tych zdjęciach jest człowiek i jego czarne odbicie w wodzie, trochę symetryczne, a trochę 
pokurczone, jakby spływająca z niego plama czarnego oleju, a może inna jego strona. W końcu są roz-
łożone na boki ramiona leżące na wodzie.  
 
 Jest góra. Góra, na której dochodzi do jakiegoś kontaktu, przekazu, choćby tylko przekazu mocy. Ta-
kie jest zdjęcie człowieka stojącego na zboczu, gdzieś obok wiatraka nad Wisłą w Męćmierzu, stojące-
go prostopadle do zbocza wbrew ziemskim siłom grawitacji. Wyprostowany, ręce wzdłuż ciała. Jedyny 
tak napięty element krajobrazu. Mógłby się oderwać i unieść. Superman - takie skojarzenie tylko przez 
chwilę mnie rozbawiło. Pamiętam, jak przywoził mi komiksy z Supermanem. Nie miałem chyba 10 lat, 
kiedy na szkolnej zabawie występowałem za niego przebrany. Rzadko chodziliśmy wspólnie do kina,   
a na "Supermanie" byliśmy właśnie razem. To nie była dla niego postać przypadkowa. Dziecko       
(dzieciątko) z kosmosu, łączące ludzi stąd z kosmosem. Człowiek latający, człowiek z mocą, super-
man, nadczłowiek. Tu ostrożnie, na nadczłowieku mało się znam, ale z pewnością nie był dla niego bez 
znaczenia. Jeszcze jedno wskazuje, że moje skojarzenie może nie jest zupełnie przesadzone. Na jed-
nym ze zdjęć, kiedy człowiek skacze w nocy, skacze w noc, postać ma chyba nie tylko pozycję nurka, 
czy osoby, która ma zanurkować. Wyciągnięte do przodu ramiona z wyprostowa-nymi płasko dłońmi 
(na zdjęciu nad ramionami była głowa, którą zamalował), to przecież dokładnie pozycja, w jakiej latał 
Superman. Wydaje się, że zarówno ten człowiek na zboczu, jak i ten w nocy zaraz dzięki mocy, jaką 
ma, odbije się, oderwie od ziemi i poleci, przeskoczy gdzie indziej. To jest właśnie ta najważniejsza 
seria zmagań o wdarcie się w noc, gdzie indziej, być może wydarcia się z ciała. Ale te skoki stają się 
też tańcem. Czyżby skok nie wystarczał, potrzeba tańca? A w tym tańcu jest na pewno jakiś erotyzm        
i ręce złożone - jak do modlitwy? To jest taniec do innego świata. Przejście jest tuż. Ale może temu 
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człowiekowi na zdjęciu wcale się to nie udaje. Na żadnym bodaj zdjęciu stopy człowieka nie odrywają 
się od ziemi. Ciągle twardo stoją tu. Czy to oznaka niemocy, niemożności przejścia, czy też ślad bycia 
równocześnie tu i tam? Przełamywanie sił ziemskiej fizyki, Superman, wątek przejścia i wątek ewange-
liczny łączą się w zdjęciach chodzenia, a raczej stania na wodzie. Znów człowiek, który potrafi więcej 
niż człowiek - chodzić po wodzie. To zdjęcie rozpoczynające serię z zanurzaniem się aż do całkowitego 
zniknięcia w wodzie. I tu jest przejście ze świata powietrza do innego świata. 
 
W tych zdjęciach jest tu i teraz, a jednocześnie jest wieczność i nieskończoność. Ważne są chyba tylko 
te dwie płaszczyzny, a jeszcze ważniejsze jest przechodzenie między nimi, a nawet wdzieranie się z 
jednej do drugiej. Z teraz można przejść do wieczności, z "przebytu" w "pobyt", a może z bycia tu w 
bycie nie tylko tu. Można przynajmniej próbować, bo nie wiem, czy to się zawsze lub nawet kiedykol-
wiek udaje. Takie są zdjęcia skoków w nocy, takie są nasłuchiwania pod drzewem, wchodzenia do wo-
dy, obrastanie drzewem. W tych wszystkich zdjęciach nie chodzi o cuda, cuda, które skądś same przy-
chodzą, czy są zsyłane, tu jest ogromny wysiłek, praca nad tym, żeby wyjść ponad ten świat. To nie są 
także, nieporuszające, lekkie międzygwiezdne podróże, przeloty; napawanie się i pławienie w pustej 
swobodzie, od wszystkiego oderwanej. To nie są też senne obrazy. To są twarde i wyraźne obrazy tu     
i teraz jako punktu odniesienia, wyjścia. Również w serii zdjęć z postacią wyłaniającą z się z bieli, to 
właśnie stopy widać najwyraźniej. Wyraźne cielesne stanie, taniec i jeszcze raz ogromny wysiłek.  
 
Jest też zdjęcie grobli na Wiśle z widokiem na Janowiec. Wszystkie plany poziome, płaskie, gładka 
Wisła płynie z lewej na prawą, ale wszystko nieruchome. I w tym krajobrazie jedno drzewko na grobli w 
jakimś wytężonym pionie, jak człowiek na zboczu. Tak inne niż reszta obrazu i tak wytężone, że aż się 
wyrywa; gdzieś tu wisi kosmiczna zawierucha. Drzewo rośnie jednocześnie do góry i -  w odbiciu w 
wodzie -  do dołu. Woda łączy i dzieli różne światy. 
 
Najostrzejsza potyczka to zdjęcia, na których on sam przybiera kształty zaschniętego trupa kota. Czyż-
by tutaj próba odkrycia doszła najdalej? To właśnie trup poznaje śmierć, ale czy może ją poznać ktoś, 
kto trupa naśladuje, wchodzi między zmarłych? Tu idzie jednak nie o samo poznanie - o nawiązanie 
kontaktu. To jest wyzwanie. Ten kot toczył walkę ze śmiercią - pazurami i zębami. To przemyślana po-
dróż na skraj, w świat, w którym można taką walkę stoczyć. Wbrew pozorom to chyba jedyne zdjęcia, w 
których najważniejsza jest sama śmierć. Tu jest ona postacią, momentem, z którym trzeba się zmie-
rzyć. Na zdjęciach, o których mowa była wcześniej, jeśli w ogóle się pojawia, jest przejściem, bramą 
być może zamykającą to, co ważne, przed tymi, którzy są tu i teraz, a być może bramą, przez którą 
nawet tu i teraz można przeniknąć. 
To przenikanie i przełamywanie sił naziemskiej, codziennej fizyki pojawia się także w innych miejscach. 
Stanie przy drzewie w pozycji niewertykalnej. Na tych zdjęciach, drzewo ma liście, wokół wysoka trawa, 
może zboże. To z tego drzewa, jakaś siła to przyciąga, to odpycha. Na paru zdjęciach zanotował: 
"spowiedź", "odpowiedź" i inne. Tu wyraźnie chodzi o kontakt, o siłę, o poznanie czegoś poza, czegoś 
innego niż widać, ale poznanie nie bezpośrednio, nie wprost. Tu pośredniczy i współdziała w kontakcie, 
w poznaniu to drzewo, ten krajobraz w Męćmierzu. Tu jest więcej aktorów niż tylko człowiek, wiele tu 
się dzieje wśród nich i pomiędzy nimi. Jeszcze lepiej widać to gdzie indziej. 
 
 
Rzucanie drzewem 
To jedna, a może dwie serie najważniejszych chyba zdjęć. Człowiek walczy z drzewem, być może sam 
go nawet wyrwał z ziemi, miota nim, uderza o ziemię, upada pod nim, w końcu odrzuca go w górę. 
Człowiek stoi, niemal w tym samym miejscu, za Męćmierzem, nad Wąwozem Okalskim, tylko stoi i po-
rasta drzewem, w końcu przeistacza się w drzewo.  
  
Walka z drzewem, które wygląda też trochę jak te chwasty, w których utknął rower, jest chyba walką  
z wszystkimi tymi drzewami, o których była mowa. Może jest to walka z drzewem, które nie dało wy-
starczającej odpowiedzi, albo którego odpowiedzi nie można było usłyszeć. Może jest to wykradanie 
mu tego, co ono wie - "drzewokradztwo". Może jest to walka z tym wszystkim, co narosło, co zachwa-
ściło, zanieczyściło, bo jest w tej walce bunt. A może jest to walka z drzewem grzechu. Jest to też wal-
ka na górze, takiej górze, o jakiej była już mowa. W jakimś sensie, jest to też walka w drodze na górę. 
Tak mogłoby wynikać nie tylko z pierwszego zdjęcia tej serii, ale także z wyraźnego nawiązania do 
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upadku. Tu jednak człowiek nie tylko dźwiga drzewo, ale także z nim walczy. W tej walce siła człowieka 
staje się też siłą drzewa, ono też walczy. Im człowiek więcej energii wkłada w te zmagania, tym więcej 
potencjalnej energii ma drzewo. Walka jest straszna, chwieje się, drży ziemia. W pewnej chwili rozpę-
dzony człowiek zostaje powalony rozpędzonym przez siebie drzewem. Upada już nie tylko pod jego 
ciężarem, ale także pod jego siłą. Podnosi się jednak. Człowiek walczy sam, nie ma nikogo, kto mógłby 
chociaż otrzeć mu czoło. Czym kończy się walka? Zwycięstwem: oswobodzeniem, oczyszczeniem? 
Być może - człowiek, który odrzucił drzewo ma prostą, swobodną posturę, w przeciwieństwie do tego 
samego człowieka w trakcie walki. Jest on sam - ocalił siebie, jest wolny. Ale może to jedynie gest nie-
mocy. Rzuca w niebo z wszystkich sił drzewo, jakby chciał je oddać, zwrócić skąd przyszło, ale prze-
cież zgodnie z ziemską fizyką, to drzewo zaraz powinno spaść, spaść na niego. I teraz znów wszystko 
zależy od tego, czy ten człowiek potrafi przełamać prawa tej fizyki.  
Człowiek w drugiej serii zdjęć nie jest zbuntowany, w zestawieniu z pierwszą serią jest pokorny. Wpisu-
je się w porządek, który go otacza. Człowiek staje się drzewem. Tu też jest przejście w inny świat, mil-
czące i powolne. To są zdjęcia o kontemplacji. I w tym przypadku wcale nie mam pewności, czy prze-
miana, jaka spotyka człowieka, jest pożądana. Ostatecznie przy takiej sekwencji, chyba tak. Zakorze-
niony w ziemi sięga konarami nieba. W końcu drzewo nie tylko odpowiada, ale i przyjmuje. Ale to nie 
musiało od początku tak wyglądać. Ten człowiek w przeciwieństwie do poprzedniego jest pasywny, nie 
walczy, zarasta, zanika, może przegrywa. Która droga do czego prowadzi?  
Nie jestem pewien, ale chyba ta druga seria powstała wcześniej. Wydaje mi się, że wcale nie była 
przesądzona kolejność pokazywania tych serii, tzn. czy najpierw ma być porastanie drzewem, a potem 
walka z drzewem, czy odwrotnie. Ostatecznie zdjęcia te zostały opublikowane w programie do spekta-
klu Teatru Małych Form w Londynie opartego na poezji Karola Wojtyły, w szyku: najpierw walka potem 
porastanie (premiera spektaklu - marzec 1990 roku).  
 
 
Kobieta i mężczyzna 
Na tych zdjęciach nie ma w ogóle wątku relacji między ludźmi, między poszczególnymi ludźmi. Dlatego 
zdziwiły mnie, chociaż dopiero dużo później zdałem sobie sprawę, że to jest zdziwienie, zdjęcia męż-
czyzny i kobiety na głazach zrobione w kamieniołomach nad Wisłą pod Kazimierzem. W ogóle wśród 
zdjęć z lat 80-tych mało jest zdjęć kobiet. Zdjęcia mężczyzny i kobiety zostały wykorzystane do plaka-
tów Teatru .... wystawiającego spektakl "Popioły". Z tych zdjęć powstała też akcja w Lublinie ... W sali 
stała góra ułożona z krzeseł. Kobieta i mężczyzna chodzili wokół góry z krzeseł rozświetlając ją od 
środka. Góra rzucała na ścianach i suficie ruchome cienie tworząc jaskinię. Na ścianie wisiało duże 
białe płótno przytwierdzone tylko u góry. Poruszane falowało raz łagodnie, raz silnie, a na nim pojawiały 
się kolorowe zdjęcia mężczyzny i kobiety. Nagich, z błota, z popiołu na szczycie ostrej skały, ni to w 
tańcu, ni w zapasach.  
 
zakończenie 
O innych zdjęciach z wystawy nie wiem nawet tyle. Nie wiem, czy jego fotografia jest w jakimś stopniu 
nowatorska. Nie wiem też na razie, w jakich jeszcze kontekstach należałoby ją umieścić, bo że należy, 
nie mam wątpliwości. Trzeba do tego wiedzy znacznie większej niż moja. To jest jednak tylko jedna 
strona. Jest też druga. Być może wszystko jest tylko powtarzaniem. Ważne jednak, jak powtarzamy. 
On bez wątpienia był prawdziwie poruszony tym, co odkrywał. Potrafił wiele rzeczy pointować śmie-
chem, potrafił mieć do siebie dystans, na szczęście potrafił też nie mieć do siebie dystansu.  
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