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Z HISTORII POLSKIEGO 
FOTOREPORTAŻU

Marcin Krzanicki: FOTOGRAFIA I PRO-
PAGANDA. POLSKI FOTOREPORTAŻ 
PRASOWY W DWUDZIESTOLECIU MIĘ-
DZYWOJENNYM. TAiWPN Universitas, 
Kraków 2013. S. 312.

Fotografi a od chwili, kiedy rozwijająca się 
technika fotografi czna i drukarska umożliwi-
ła jej powielanie w czasopismach, stanowiła 
najatrakcyjniejszą formę ilustracji prasowej, 
uzupełniając, dopełniając, a czasem zastępu-
jąc informację pisaną. Dziś, kiedy zilustrowa-
nie tekstu informacyjnego zdjęciami stało się 
oczywistością, a natłok informacji wizualnej 
odsuwa słowo pisane na dalszy plan, można 
zauważyć – z pewnym zdziwieniem – że fo-
tografi a prasowa doczekała się raczej niewiel-
kiej rodzimej literatury teoretycznej. Pokazu-
je to dobrze obszerna bibliografi a omawianej 
tu książki Marcina Krzanickiego. Zaledwie 
kilka pozycji to polskie opracowania doty-
czące fotografi i w ogóle, a ilustracji prasowej 
i fotografi i prasowej w szczególności. Litera-
tura teoretyczna, na którą powołuje się Autor, 
to przede wszystkim klasyczne prace autorów 
zachodnich. Prawda, że wiele z nich zostało 
wydanych niedawno w polskich przekładach.

Na tym tle bardzo uzasadnione jest
obszerne – zajmujące niemal jedną trzecią 
objętości książki – wprowadzenie teoretyczne 
i metodologiczne. Jest ono cenne jako synteza 
i mogłoby funkcjonować jako odrębna książ-
ka. W pierwszym rozdziale Autor przedstawia 
historię fotografi i prasowej (także polskiej) 
i sposoby jej interpretowania, odbioru świata 
przedstawianego przez fotografi ę, „czytania 
fotografi i”. Krzanicki przypomina, że „czy-
tając fotografi ę, wchodzi się w wielopłasz-
czyznowy układ kontekstów epoki, gestów 
i symboliki, które w zależności od mentalno-
ści, wykształcenia, światopoglądu i wielu in-
nych czynników właściwych pojedynczemu 
widzowni-czytelnikowi mogą spowodować 
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zupełnie skrajne odczytanie zdjęcia” (s. 43). 
Ważny jest także kontekst umieszczenia foto-
grafi i w czasopiśmie. „Stąd w odczytywaniu 
fotografi i tak duże znaczenie ma to, gdzie 
i w jakim otoczeniu została ona umieszczona, 
biorąc pod uwagę również otoczenie złożo-
ne ze słowa pisanego” – podkreśla Krzani-
cki (tamże). I od razu przywołuje przykłady 
z klasyki fotografi i światowej. Pisze także 
o kłamstwie fotografi i, zarówno tym zamie-
rzonym, wywołanym świadomą manipulacją
obrazem przez twórcę (przykład ze sterowca-
mi) jak i retuszem czy fałszywym podpisem.

Drugi rozdział teoretyczny poświęcony 
został propagandzie wizualnej, jej rozwojowi, 
wykorzystaniu w mediach i polskim doświad-
czeniom w dziedzinie prowadzenia propagan-
dy i reglamentowania wolności słowa. Razem 
te dwa rozdziały (każdy podzielony na osiem 
podrozdziałów) stanowią solidną podstawę 
do rozważań nad materiałem historycznym. 
Dalsze cztery poświęcone już zostały omó-
wieniu rozległego materiału fotografi cznego 
z polskich ilustrowanych czasopism w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Ich układ jest 
podyktowany przede wszystkim chronologią, 
choć wewnątrz rozdziałów zastosowany zo-
stał podział problemowy. Szkoda, że Autor 
nie wyodrębnił tu podrozdziałów, ułatwiałoby 
to odbiór i porządkowało zagadnienia. 

Materiał pochodzi z pięciu polskich ty-
godników ilustrowanych okresu międzywo-
jennego: Świata, Tygodnika Ilustrowanego, 
Światowida, Ilustracji Polskiej i Ilustracji 
Wielkopolskiej. Jak pisze sam Autor, wybrany 
do badania materiał obejmował ponad 8 tys. 
stron fotokopii! To ogromny zbiór obrazów, 
które prasa przekazała nie tylko swoim ów-
czesnym czytelnikom, ale pozostawiła jako 
wizualny zapis tamtych czasów następnym 
pokoleniom.

Chronologicznie trzeci rozdział „Rodzące 
się Państwo” dotyczy kreowania przez foto-
grafi ę prasową wizerunku (wewnętrznego) 
Polski w pierwszych trzech latach po uzy-
skaniu niepodległości. Rozdział czwarty, za-
tytułowany „Mnogość przekazu?” obejmuje 
okres do zamachu majowego, skupiając się 
na propagandzie państwa i jego przywódców. 
Rozdział piąty, „Człowiek u steru” koncen-

truje się na analizie wizerunku marszałka 
Piłsudskiego i na kreowaniu historii najnow-
szej za pomocą przekazu wizualnego w latach 
1926–1935. Wreszcie rozdział szósty „Spad-
kobierca” obejmuje lata od śmierci Józefa 
Piłsudskiego do wybuchu II wojny świato-
wej, eksponując wątek kreowania marszałka 
Edwarda Rydza-Śmigłego na przywódcę i bu-
dowania wizerunku armii.

Autor, analizując poszczególne zdjęcia, 
fotoreportaże, zestawy ilustracji przedstawia-
jących poszczególne wydarzenia, dokonuje 
właściwie przeglądu historii II Rzeczypospo-
litej w zwierciadle jej własnej prasy ilustro-
wanej. Stara się dostrzec niuanse ujęć postaci, 
subtelny przekaz emocji kryjący się za utrwa-
lonym gestem, sygnały, które „czytelnik foto-
grafi i” mógł odbierać i interpretować. Przypi-
suje fotoreporterom i wydawcom kreowanie 
zmitologizowanego wizerunku wodza, armii, 
państwa.

Może ten zmitologizowany wizerunek 
był nawet pewnym – samonapędzającym się 
– stereotypem, który sam wpływał na swoje
powielanie? Fotograf, zarażony nim i wciąg-
nięty w dobrze ukształtowany propagandowy
przekaz, nie szukał już oryginalnych ujęć,
lecz korzystał ze schematu w jego wyobraźni
już ugruntowanego – przedstawiając mar-
szałka z surową godnością, a budowę zapo-
ry na rzece jako monumentalną i strzelistą,
defi ladę oddziałów wojskowych jako bujną
i efektowną?

„Nie jest fotografi a źródłem idealnie 
obiektywnym, jak zwykło się powszechnie 
uważać” – pisze w podsumowaniu Autor 
– „Bo takim być nie może.” […] „Chodzi
o istotę fotografi i, która pokazuje tylko frag-
ment rzeczywistości – ten, który «zobaczył»
obiektyw skierowany przez fotografa. Można
to porównać do standardowej dyskusji źródeł,
w której zauważa się przecież, że żaden do-
kument dotyczący przeszłości nie przekazuje
całości obrazu” (s. 260). Autor, jak sam pod-
kreśla, stawiał sobie za cel próbę odkrycia, ja-
kim źródłem do zrozumienia teraźniejszości
była fotografi a dla jej ówczesnego odbiorcy,
nie zaś to, jakim źródłem do poznania prze-
szłości jest dziś ta fotografi a dla historyka.
Przewrotnie jednak stwierdzić trzeba, że
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książka (studium) Marcina Krzanickiego o fo-
toreportażu prasowym jest pozycją niezwykle 
cenną dla historyków – i to cenną podwójnie: 
raz, jako refl eksja nad przekazem historycz-
nych fotografi i, dokumentujących tamte lata, 
a drugi raz jako wskazówka do zrozumienia 
przez historyka dziejów społecznych, postaw 
i nastrojów obywateli II RP – odbiorców pra-
sowej fotografi i.

Trafi ają się w książce drobne wpadki, ra-
czej natury korektorskiej. Można by ten „pen-
dzel” Jana Styki z cytatu (s. 145) zamienić na 
pędzel; na s. 171 chochlik drukarski zamienił 
datę polsko-niemieckiej deklaracji o niestoso-
waniu przemocy na 1924 rok. Chochlik kilka-
krotnie pozamieniał też Tygodnik Ilustrowany 
na… Tygodnik Powszechny (np. s. 159). 

Jak przystało na publikację o fotore-
portażu, całość została obfi cie zilustrowana 
reprodukcjami omawianych zdjęć i całych 
stron ilustracji z międzywojennych magazy-
nów ilustrowanych. Ponumerowane repro-
dukcje umieszczono na siedmiu wkładkach, 
odpowiadających poszczególnym rozdziałom 
i zakończeniu książki. W tekście znajdują 
się odwołania do poszczególnych ilustracji. 
Trzeba zauważyć, że jest to dość kłopotli-
we w czytaniu i czasem, aby wciąż zerkać 

do omawianych zdjęć znajdujących się na 
wkładce, chciałoby się mieć trzecią rękę. Nie-
wątpliwie układ ten podyktowany jest chęcią 
zreprodukowania ilustracji na lepszym, kre-
dowym papierze. Zastrzeżenia budzi także 
sposób opisania reprodukcji. Niekiedy prócz 
numeru reprodukcji znajdujemy szczegółowy 
opis (np. wyliczenie osób znajdujących się na 
zdjęciu i marki samochodu, jak to jest w przy-
padku ilustracji 6.1), kiedy indziej – powtó-
rzenie tytułu fotoreportażu, i tak widocznego 
na reprodukcji, i datę roczną. Przy nieuwspół-
cześnieniu pisowni tytułów daje to czasem 
dziwny efekt. Z kolei spis źródłowy ilustracji 
zamieszczono osobno na końcu książki. 

Zreprodukowanie całych stron fotorepor-
taży z czasopism spowodowało ich ponad-
dwukrotne zmniejszenie, przez co szczegóły 
zdjęć stały się trudno zauważalne. 

Uwag tych nie należy traktować jako 
istotnej krytyki pracy. Rozumiejąc wszystkie 
ograniczenia wynikające z kosztów druku, 
można jednak pomarzyć o wydaniu książki 
na temat fotoreportażu w nieco większym 
formacie, z ilustracjami rozmieszczonymi 
w tekście.
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