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Fotografia jako narzędzie pracy z zagadnieniem pamięci
dr Kinga Anna Gajda, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fotografia eksploruje zagadnienie czasu. Pierwszy wymiar czasu to czas zatrzymany na fotografii. 
Próba unieruchomienia go. Drugi to uchwycenie szczególnej chwili – niepowtarzalnego momen-
tu. Ostatni to podglądniecie, ulotne spojrzenie na mignięcie czasu zwyczajnego życia, które tkwi 
pomiędzy szczytowymi punktami czasu31. Fotografia zatem ma być świadkiem danego czasu, 
konkretnej chwili oraz zwyczajnego nurtu życia. Ma zapisywać daty, wydarzenia i codzienność. 
Tym samym jest świadkiem, uczestnikiem, kronikarzem i kreatorem historii. Uczestnicząc w hi-
storii, pełni rozmaite funkcje, o których pisze Roland Barthes32: informuje, przedstawia, zaskakuje, 
nadaje znaczenie oraz budzi pożądanie, a także przekształca fakty w obraz. To przekształcenie, 
jak podkreśla autor Światła obrazu, jest aktywne. Owa aktywność polega na subiektywnym za-
biegu wyboru określonych faktów, ujęć, znaczeń i utrwaleniu ich na obrazie. Ów gest jest perfor-
matywnym uczestnictwem w procesie stwarzania historii. Dzięki fotografii to, co z istoty swojej 
niepowtarzalne, staje się powtarzalne. Fotografia pełni funkcję dokumentującą, utrwala historię 
w postaci obrazów. Jak pisze Barthes – umiejscawiając rzeczywistość w przeszłości, sugeruje 
zarazem, że przeszłość jest już martwa, oddalona od nas i niemożliwa do odtworzenia w innej 
postaci niż subiektywna wizja. Rejestruje historię prywatną i polityczną, a następnie je przetwarza, 
cenzuruje, okrasza subiektywni komentarzami. Każdy zapis historii, próba uchwycenia momentu, 
będzie zatem subiektywną wizją historii.

Barthes pisze, że „fotografia styka się ze sztuką, ale poprzez teatr”33. Wśród teatralnych ele-
mentów fotografii wymienia śmierć, maskę, mimesis, tożsamość zsomatyzowaną, katharsis oraz 
Brechtowski efekt dystansu, jak i jego sposób omawiania problematyki politycznej. Do tego ka-
talogu elementów teatralnych fotografii François Soulages dodaje w pracy „Estetyka fotografii” 
karnawał, groteskę Becketta, Ionesca sposób obnażania teatralności świata oraz dekonstruowa-
nia społecznej tożsamości. Zaś twórczyni pojęcia teatr fotografii wskazuje na kolejne elementy 
teatralne fotografii – performatywne działanie, performatywną i postmodernistyczną funkcję 
odbiorcy oraz sekwencyjność. Wedle Jo Spence – angielskiej, feministycznej performerki – te-
atr fotografii (zwany także performansowo zorientowaną fotografią) polega na robieniu zdjęć  
przy wykorzystaniu rozmaitych historycznych procesów, ustawień oraz krytycznej analizy róż-
nych form i stylów w celu spotęgowania efektu zdjęcia. To eksperymentowanie z materiałem  
 

31 Za: The art of photography, Amsterdam: Time-Life International (Nederland) B.V. 1973, s. 114.

32 Za: R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum: J. Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo KR 1996.

33 R. Barthes, Światło obrazu, tłum. J. Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo KR 1996, s. 54.
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Sontag: „Zawsze [zdjęcie] jest obrazem przez kogoś wybranym. Robić zdjęcie, to ujmować w ramy,  
a ujmować w ramy to wykluczać”. Tak właśnie czynią studenci, wykluczają dosłowne traktowanie 
tematu zbrodni wołyńskich i skupiają się na różnych odcieniach pamięci i zapomnienia, na na-
rzędziach upamiętnienia, przypomnienia lub wymazania z pamięci tych wydarzeń. Twórczy cha-
rakter kadrowania, wybierania fotografii, grupowania ich tematycznie, snucia za pomocą zdjęć  
i nadanych im tytułów formy opowiadania to narracja subiektywna uczestników, ich interpretacja 
pamięci, post-pamięci czy nie-pamięci konkretnych wydarzeń, miejsc, manipulowaniu faktami 
oraz zaproszenie odbiorców do uzupełniania tej narracji, komentowania jej, dopowiadania. Istot-
nym elementem jest przekładanie obrazu na działanie i relacje – taki proces podkreśla performa-
tywną rolę fotografii. Tworzenie wewnętrznego dialogu i przekładanie go na język sztuki pozwala 
nie tylko na zrozumienie przeszłości, pogodzenie się z nią i utożsamienie, ale również jest zrozu-
mieniem własnej biografii, swojego miejsca i roli w historii, poznanie dziedzictwa. Zrozumienie 
przeszłości oraz możliwość tworzenia jej określonych obrazów pozwala na aktywne uczestnictwo 
w teraźniejszości i zaprojektowanie przyszłości, a także zaakceptowanie nieokreśloności sytuacji 
życiowych, porządkowanie doświadczenia życiowego i historii.

Fotografie studentów to nie tyle zapis wydarzeń, poświadczenie autentyczności, ile tenden-
cyjna emanacja rzeczywistością minioną. I to fotografia właśnie, wedle Susan Sontag, jest najsil-
niejszym medium przetwarzania rzeczywistości i tworzenia historii. Fotografia najmocniej wbija 
się w pamięć, która działa na zasadzie stopklatki. I właśnie obrazem działają studenci, ale nie 
pojedynczą klatką, lecz sekwencją, zderzeniem, kilkoma korespondującymi stopklatkami. Zatem 
cykl zdjęć stworzony przez studentów to nie tyle dokumentacja faktów, wydarzeń, ile dokumen-
tacja sposobu dokumentowania. Studenci i koordynatorzy projektu, aby wyczerpać temat, się-
gają po sekwencyjność, w ten sposób kontrolując proces odbiorczy. Widz musi podążać za ściśle 
określonym tokiem rozumowania. Sekwencyjność zdjęć wymusza odpowiednią kolejność ich 
oglądania oraz steruje emocjami widza. Takie performatywne wykorzystanie sztuki fotograficznej 
jest zabiegiem teatralnym. Sekwencyjne ułożenie zdjęć, które wymusza na odbiorcy określone 
reakcje i steruje emocjonalnym odbiorem zdjęć, dodatkowo wzmocnione o sterowanie procesem 
interpretacyjnym przez nadanie zdjęciom tytułów, okraszenie ich cytatem, pewną myślą, która 
podpowiada, sugeruje ukryte w zdjęciach znaczenie – to próba rozszerzenia oddziaływania sztu-
ki fotograficznej. Zdjęcia zatem nie tylko oddziałują obrazem, ale także konkretnym ułożeniem.  
I właśnie owo ułożenie, podpis czy komentarze są zarówno sygnaturą autorstwa studentów  
i koordynatorów projektu, albowiem to oni dokonali wyboru zdjęć i ich kolejności, są także 
komentarzem, albowiem wpływają na odbiór emocjonalny odbiorcy, kontrolując jego anali-
zę. Obrazy mają przykuwać uwagę, zaskakiwać, zdumiewać. To one szokują. W bardziej prze-
konujący sposób niż słowa przekazują potworność zapominania czy zacierania się pamięci.  
I oczywiście takie potraktowanie zdjęć nie jest niczym nowym. Już w 1922 roku Walter Lippman  
 

fotograficznym i historią fotografii, równocześnie sięganie po elementy teatralności. Kiedy Spence 
próbuje definiować teatr fotografii, sięga przede wszystkim po inspiracje Arystotelesem – teatr 
fotografii niczym tragedia antyczna budowany jest w oparciu o konkretny schemat – to sekwen-
cyjne obrazy, które mają manipulować emocjami widza.

Mimetyzm i układ zdarzeń są również bardzo istotne – fotografie ułożone są tak, aby nie tyle 
opowiadały pewną akcję, ile prowadziły do rozpoznania. Perypetia tego ciągu to zdjęcie, które 
zmienia sposób myślenia odbiorcy, stawiając go w nowej sytuacji, prezentując nowe okoliczno-
ści. Wpływa na rozpoznanie danego tematu. I właśnie owo rozpoznanie to katarktyczne „aha”, 
zgodność i zrozumienie. Taka budowa ma opierać się na konstruktywnym dialogu z odbiorcą. 
Percypowanie zdjęć to zaczątek rozmowy snutej często na trudne tematy, a czasami monologu 
czy strumienia świadomości. Czasami łatwiej cos pokazać na zdjęciu i w ten sposób wzbudzić 
emocje niż o tym opowiadać. Ponadto wystawienie czy opublikowanie zdjęć może być formą 
publicznej, niemej debaty. Wypowiedzenie – szczególnie trudnej kwestii – za pomocą obrazu 
jest mniej defensywne niż wymuszanie rozmowy oraz pozwala na samotną zadumę nad tema-
tem, a tym, którzy tak preferują, otwiera możliwości na snucie werbalnej refleksji. Terry Dennett 
– kurator artystyczny Jo Spence – podsumowując jej rozważania o teatrze fotografii zauważa, 
iż polega on na zapisywaniu i reżyserowaniu zdjęć jak scen w teatrze. Dobierana jest lokalizacja 
każdej fotografii. Każda migawka jest wypracowana i zaplanowana. To wcześniejsze planowanie 
jest tak ważną różnicą pomiędzy metodą teatru fotografii a metodą fotografii dokumentu, która 
polega na robieniu zdjęć a potem zadawaniu pytań. Proces tworzenia teatru fotografii opiera się 
na robieniu zdjęć i analizowaniu ich. To interpretowanie prowadzi do rozpoznania – jedno zdjęcie 
jest warte tysiąca słów. Fotografia tak pojmowana jest bardzo elastyczna – może być używana 
jako pamiątka oraz wypowiedź artystyczna. Może być dokumentem, teatrem i reportażem równo-
cześnie, może nawet stwarzać wirtualne fikcje. Jest nierzeczywista, ale to autentyczny ślad bólu, 
cierpienia, obawy czy pamięci. To fotografowanie należy potraktować jako czynną działalność 
dwóch podmiotów sprawczych – operatora-fotografa, który subiektywnie zatrzymuje chwilę, ale 
który nierzadko stylizuje to, co pragnie utrwalić oraz spektatora, który interpretuje obraz, narzuca 
mu własną wizję.

Teatr fotografii tworzony przez studentów w ramach projektu „Powrót do przyszłości – kształ-
tujemy wspólną pamięć”, druga edycja to próba opowiedzenia i stematyzowania przemilczanej 
historii. To uczestnicyi dokonywali selekcji faktów, perspektyw, wybierali określone obrazy, wy-
ostrzali pewne elementy, aby przyćmić inne, te mniej zrozumiałe, trudniejsze, wstydliwsze we-
dle autora lub społecznej oceny. Równocześnie próbowali wyjść poza schemat jednostronnego 
postrzegania historii – zastanowić się, czym jest ta historia dla obu stron, jak różnie jest opowia-
dana. Zdjęcia pozwalają na ukazanie historii przedstawionej z określonej perspektywy – czasami 
indywidualnej, czasami grupowej, czasami intymnej, czasami czynionej z dystansu. Jak pisze 
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Фотографія як знаряддя праці з питанням пам’яті
Кінґа Анна Ґайда, доктор наук, Інститут європeїстики  

Ягеллонського університету

Фотографія досліджує поняття часу. Перший вимір часу – це час, зафіксований на фотогра-
фії, спроба його зупинити. Другий – це відображення особливої миті, виняткового моменту. 
Останній – це підглядання, швидкий погляд на спалах звичайного життя, яке триває поміж 
кульмінаційними моментами35. Відповідно, фотографія є свідком даного часу, конкретної 
миті та звичного перебігу життя. Вона записує дати, події та буденність. Таким чином вона 
стає свідком, учасником, хроністом і творцем історії. Беручи участь в історії, фотографія має 
різноманітні функції, про які пише Роланд Бартес36: повідомляє, представляє, дивує, на-
дає значення, будить прагнення, а також перетворює факти в образ. Це перетворення, як 
підкреслює автор «Світла зображення», є активним. І активність ця виражається у суб’єк-
тивному виборі конкретних фактів, кадрів, значень та їх утіленні в образі. Цей жест є пер-
формативною участю у процесі створення історії. Завдяки фотографії те, що за своєю суттю  
є неповторюваним, стає повторюваним. Фотографія має документальну функцію, вона за-
писує історію у формі образів. За Бартесом, розміщуючи реальність у минулому, фотографія 
одночасно вказує на те, що минуле вже мертве, віддалене від нас, його неможливо відтво-
рити у жодній іншій формі, окрім суб’єктивного уявлення. Вона записує історію особисту  
та політичну, а потім перетворює її, цензурує, прикрашає суб’єктивними коментарями. 
Отже кожний запис історії, спроба затримати мить є суб’єктивним уявленням історії.

Бартес пише, що «фотографія стикається з мистецтвом, але через театр» 37. Серед театраль-
них елементів фотографії він виокремлює смерть, маску, мімезис, соматизовану ідентичність, 
катарсис, а також ефект відчуження Брехта та його спосіб представлення політичної пробле-
матики. Франсуа Сулаж у своїй праці Естетика фотографії додає до цього каталогу театраль-
них елементів фотографії гротеск Беккета, спосіб викриття театральності світу та деконструк-
ції суспільної ідентичності Йонеско. Авторка поняття театру фотографії Джо Спенс виділяє 
такі театральні елементи фотографії як перформативна діяльність, перформативна і пост-
модерністична функція глядача та секвенційність. Британська феміністична перформер-
ка зазначає, що театр фотографії (який також називають перформансно-орієнтованою  
фотографією) полягає у створенні фотографій із використанням різноманітних історичних 
процесів, інсценізації та критичного аналізу різних форм і стилів з метою посилення ефек-

35 The art of photography, Amsterdam: Time-Life International (Nederland) B.V. 1973, с. 114.

36 R. Barthes, Światło obrazu, tłum. J. Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo KR 1996.

37  Ibidem, с. 54.

pisał: „Dzisiaj to fotografie zawładnęły naszą wyobraźnią, tak jak wczoraj słowa drukowane,  
a przedtem mówione. Fotografie wydają się bez reszty rzeczywiste”34. To zatem obrazy i ich se-
kwencyjne poukładanie, pogrupowanie stanowią wyraz emocjonalnego stosunku do wspólnej 
polsko-ukraińskiej historii, dziedzictwa i pamięci. Toteż prace studentów można nazwać fotogra-
ficzną performatywną wędrówką. To wędrówka po historii fotografii, która musiała zacząć eks-
plorować sposób oddziaływania na odbiorców wykorzystywany przez inne gatunki artystycznej 
wypowiedzi oraz po ścieżce wytyczonej przez pogrupowanie zdjęć – i ta wycieczka będzie się 
odbywać po dwóch szlakach: szlaku wydarzeń oraz opowiadaniu i pamiętania o nich.

34 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, tłum: S. Magala, Kraków: Wydawnictwo Krater 2010, s. 35.
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значає Зонтаг: «Завжди [фотографія] – це кимось вибраний образ. Фотографування означає 
поміщення у рамку, а поміщення у рамку означає усунення». Саме це роблять студенти. 
Вони усувають буквальне розуміння теми Волинської трагедії і зосереджуються на різних 
відтінках пам’яті та забуття, на інструментах вшанування пам’яті, а також пригадування  
та зтирання з пам’яті цих подій. Творчий характер кадрування, вибору фотографій, їх тема-
тичного групування, створення за допомогою світлин та підписів до них форми оповіді – це 
суб’єктивна нарація учасників, їх інтерпретація пам’яті, пост-пам’яті чи непам’яті про кон-
кретні події, місця, маніпуляції фактами, а також запрошення глядачів до доповнення цієї 
розповіді, її коментування, довершення. Важливим елементом є перенесення образу на дії 
та реакції – такий процес підкреслює перформативну роль фотографії. Створення внутріш-
нього діалогу та його переклад на мову мистецтва дозволяє не тільки зрозуміти минуле, 
погодитись і ототожнити себе із ним, але і зрозуміти власну біографію, своє місце та роль 
в історії, пізнати спадщину. Зрозуміння минулого і можливість створення його конкретних 
образів робить можливим активну участь у теперішньому та проектування майбутнього,  
а також прийняття неокресленості життєвих ситуацій, упорядкування життєвого досвіду  
й історії.

Фотографії студентів – це не тільки запис подій, засвідчення їхньої достовірності, а ско-
ріше тенденційна еманація минулої реальності. І саме фотографія, за Зузан Зонтаг, є най-
сильнішим медіум перетворення реальності та творення історії. Фотографія міцно вріза-
ється у пам’ять, що діє за принципом стоп-кадру. Студенти оперують саме образом, а не 
окремим стоп-кадром, вони використовують послідовність, зіткнення, кілька взаємодіючих 
стоп-кадрів. Отже, цикл фотографій, створених студентами, – це не стільки документація 
фактів, подій, скільки документація способу документування. З метою розкриття теми сту-
денти й координатори проекту сягають по секвенційність, таким чином контролюючи про-
цес сприйняття. Глядач мусить прямувати ретельно окресленим шляхом роздумів. Секвен-
цийність фотографій передбачає певну послідовність їх огляду та керує емоціями глядача. 
Таке перформативне використання фотографічного мистецтва є театральним засобом. По-
слідовне розташування фотографій, яке вимагає від глядача конкретних реакцій та спря-
мовує інтерпретаційний процес через присвоєння світлинам назв, доповнення їх цита-
тою, певною думкою, що підказує, натякає на приховані у фотографії значення, – це спроба 
поширення впливу фотографічного мистецтва. У такий спосіб фотографії впливають не 
тільки через образ, а й через своє конкретне розташування. І саме розташування, підпис  
чи коментар є знаком авторства студентів і координаторів проекту, оскільки це вони вибра-
ли фотографії та їхню послідовність, і одночасно коментарем, оскільки впливають на емо-
ційне сприйняття глядача, контролюючи його аналіз. Образи повинні привертати увагу, ди-
вувати, вражати. Вони шокують. Вони передають усю потворність забуття чи зтирання пам’яті  
у більш переконливий спосіб, ніж слова. Звісно, немає нічого нового у такому розумінні фо-

ту світлини. Це експериментування з фотографічним матеріалом та історією фотографії,  
з одночасним використанням елементів театральності. Коли Спенс намагається сформу-
лювати визначення театру фотографії, вона насамперед, звертається до Арістотеля. Театр 
фотографії, подібно античній трагедії, будується на основі конкретної схеми – це секвенцій-
ні образи, що мають маніпулювати емоціями глядача.

Міметизм і послідовність подій є також дуже істотними – фотографії розміщуються  
таким чином, щоб не просто описати дії, а вести до впізнання. Перипетією цієї послідовності  
є фотографія, яка змінює спосіб мислення глядача, переміщуючи його у нову ситуацію, 
представляючи нові обставини. Фотографія впливає на впізнання даної теми. І саме це впі-
знання є тим катартичним «ага», згодою та розумінням. Така побудова повинна спиратися 
на конструктивний діалог із глядачем. Сприйняття фотографій – це початок розмови часто 
на важкі теми, а іноді – монологу чи потоку свідомості. Іноді легше показати щось на світли-
ні, ніж про це розповідати. Більш того, виставка чи публікація фотографій може бути фор-
мою публічної, німої дискусії. Висловлення особливо важкого питання через образ є менш 
агресивним, ніж примушування до розмови, дозволяє самостійно розмірковувати над пи-
танням і одночасно дає можливість вербальних роздумів для тих, кому це до вподоби. Тер-
рі Деннетт, куратор Джо Спенс, підсумовуючи її роздуми щодо театру фотографії, зазначає,  
що він полягає у записі та режисурі кожної фотографії як сцен у театрі. Для кожної фотогра-
фії обирається місце. Кожна світлина опрацьовується і планується. Це попереднє плануван-
ня  відрізняє метод театру фотографії від методу документальної фотографії, коли створен-
ня світлини передує задаванню питань. Процес створення театру фотографії спирається на 
створення світлин і їх аналіз. Ця інтерпретація веде до впізнання – одна фотографія варта 
тисячі слів. Таке розуміння фотографії робить її дуже еластичною – її можна використовувати 
і як пам’ятку, і як мистецький вислів. Вона може бути документом і репортажем одночасно.  
А може навіть створювати віртуальну фікцію. Фотографія є нереальною, але це справжній 
слід болю, страждання, страху чи пам’яті. Таке фотографування можна розглядати як ак-
тивну діяльність двох суб’єктів – оператора-фотографа, який суб’єктивним чином затримує 
мить, але теж нерідко стилізує те, що хоче відобразити, та глядача, який інтерпретує образ 
відповідно до свого власного уявлення.

Театр фотографії, створений студентами у рамках проекту «Назад у майбутнє – формуємо 
спільну пам’ять», 2 частина, – це спроба розповісти та систематизувати замовчувану істо-
рію. Студенти самі відбирали факти, перспективи, конкретні образи, підкреслювали певні 
елементи, щоб притьмарити інші, менш зрозумілі, більш важкі, соромні на думку автора  
чи суспільства. Водночас учасники проекту намагалися вийти за межі однобокого погля-
ду на історію – задуматися над тим, яке значення має ця історія для обох сторін, наскільки 
по-різному її оповідають. Фотографії дозволяють показати історію з певної перспективи – 
часом індивідуальної, часом колективної, часом інтимної, часом твореної на відстані. Як за-
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ту світлини. Це експериментування з фотографічним матеріалом та історією фотографії,  
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Театр фотографії, створений студентами у рамках проекту «Назад у майбутнє – формуємо 
спільну пам’ять», 2 частина, – це спроба розповісти та систематизувати замовчувану істо-
рію. Студенти самі відбирали факти, перспективи, конкретні образи, підкреслювали певні 
елементи, щоб притьмарити інші, менш зрозумілі, більш важкі, соромні на думку автора  
чи суспільства. Водночас учасники проекту намагалися вийти за межі однобокого погля-
ду на історію – задуматися над тим, яке значення має ця історія для обох сторін, наскільки 
по-різному її оповідають. Фотографії дозволяють показати історію з певної перспективи – 
часом індивідуальної, часом колективної, часом інтимної, часом твореної на відстані. Як за-
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Photography as a working method with the issue of memory
Kinga Anna Gajda, Dr, Institute of European Studies  

at the Jagiellonian University

Photography explores the issue of time. The f irst dimension of time is the time captured  
in the photography. The attempt to immobilize time. The second one is capturing a special, 
unique moment. The last one is a brief look, a glance at the flash of ordinary life, located between 
peak moments of time39. Hence, photography is the witness of a given time, a specific moment  
or the ordinary flow of life; is supposed to save dates, events and daily life; is, therefore, a witness,  
a participant, a chronicler and creator of history. Participating in history, it fulfills diverse roles, 
as described by Roland Barthes40: it informs, presents, surprises, gives meaning, raises desire,  
and turns facts into an image. This transformation, as the author of the Camera Lucida un-
derlines, is active. The activity lies in the subjective choice of particular facts, shots, meanings,  
and their consolidation in an image. This gesture is a performative participation in the process 
of creating history. Due to photography something unrepeatable in its essence becomes re-
peatable. Photography has a documentation function, saving history in the form of an image.  
As Barthes argues, placing the reality in the past, it suggests, that the past is already dead, re-
mote, and impossible to recreate in any other form than a subjective view. It records private as 
well as political history, and then transforms, censors it, and fills with subjective comments. Every 
historical record, every attempt to catch a moment is, therefore, a subjective view of history.

Barthes states, that „photography comes in contact with art, but through theatre”41. Among 
theatrical elements of photography he mentions death, a mask, mimesis, somaticized identity, 
catharsis, and Brecht’s alienation effect as well as his way of discussing political issues. François 
Soulages in his “Aesthetics of Photography” adds carnival, Beckett’s grotesque, Ionesco’s way 
of exposing the theatrics of the world and deconstructing social identity to this catalogue  
of elements of theatrical photography. The creator of the notion of photo-theatre points out 
further theatrical elements of photography, such as performative action, a performative or post-
modern function of the viewer, and sequentiality. According to Jo Spence, a British feministic 
performance artist, photo-theatre (known also as performance oriented photography) is based  
on taking photos using different historical processes, staging, and critical analysis of diverse forms 
and styles in order to increase the effect of a photo. It implies experimenting with photographic 

39 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, transl.: S. Magala, Kraków: Wydawnictwo Krater 2010, p. 35.

40 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii [English: Camera Lucida: Reflections on Photography], 
tłum: J. Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo KR 1996.

41 R. Barthes, Światło obrazu, transl.: J. Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo KR 1996, p. 54.

тографій. Вже у 1922 році Волтер Ліппман писав: «Сьогодні фотографії захопили нашу уяву, як 
учора друковане слово, або ще раніше слово сказане. Фотографії здаються цілковито реаль-
ними» 38. Отже, образи та їх послідовне розташування, групування є вираженням емоційно-
го відношення до спільної польсько-української історії, спадщини, пам’яті. Роботи студентів 
також можна назвати перформативною фотографічною мандрівкою. Це мандрівка історією 
фотографії, яка мусила розпочати дослідження засобів упливу на глядача, що використову-
ються в інших видах мистецтва. Це також мандрівка, накреслена групуванням фотографій –  
і вона йтиме двома стежками: стежкою подій і стежкою оповіді та пам’яті про них.

38 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, пер.: S. Magala, Kraków: Wydawnictwo Krater 2010, с. 35.
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Volhynian massacre and concentrate on different shadows of memory and oblivion, on the tools 
of commemorating, restoring, or erasing the memory of these events. The creative character  
of cropping, selecting photos, their thematic grouping, creating a story with photos and their 
titles is the subjective narration of the participants, their interpretation of memory, post-memory,  
or non-memory of particular events, places, manipulation of facts, inviting the recipients to 
complete the narrative, comment it, make an addition. A crucial element is transferring picture  
to action and relation – this process underlines the performative role of photography. Creating 
inner dialogue and translating it into the language of art allows not only to understand the 
past, come to terms and identify with it, but also to grasp one’s own biography, one’s place and 
role in history, to discover heritage. The understanding of the past and the possibility to create  
its particular images allows to actively participate in the present and shape the future, as well as 
to accept the indefiniteness of life situations, and organize life experiences and history.

Their photos are not mere documentation of events, a proof of authenticity, but rather a ten-
dentious emanation of the past reality. And it is photography, according to Susan Sontag, which 
is the strongest medium of transforming reality and creating history. Photography is strong-
ly imprinted on the memory, which operates by way of still frames. The students use images,  
not single frames, but a sequence, a clash, or several corresponding still frames. Hence, the cy-
cle of photos created by the students is not documentation of facts, events, but documentation  
of the way of documenting. The students and coordinators of the project use sequentiality to ap-
proach the topic, and this way control the reception process. The viewer has to follow the strictly 
defined way of thinking. Sequentiality of photos requires a particular order of viewing and steers 
the emotions of the viewer. Such performative usage of photographic art is a theatrical means. 
Sequential organization of photos, which evokes particular reactions with the viewer and directs 
the emotional perception of the images, is additionally connected to steering the interpreta-
tion process through titling the photos, adding a quote, a particular thought, which prompts, 
suggests meanings hidden in the image – all this is an attempt at extending the influence  
of photographic art. Therefore, the photos influence not only through the image itself, but through  
a particular arrangement. The arrangement, but also the titles and comments are the statement 
of authorship of the students and coordinators of the project, for they have selected the photos 
and ordered them. It is at the same time a comment, for it influences the emotional reception  
of the viewer, controls his analysis. The images are to draw attention, surprise, astonish.  
They shock. They transmit the monstrosity of forgetting or erasing memory in a more convincing way 
than words do. And, of course, this understanding of images is nothing new. Already in 1922 Walter  
Lippman noted, “Photographs have the kind of authority over imagination today, which the printed 
word had yesterday, and the spoken word before that. They seem utterly real”42. Hence, the photos  
 

42 S. Sontag, op. cit., 35.

material and the history of photography, reaching for elements of theatrics at the same time. 
In her definition of photo-theatre Spence is inspired by Aristotle – photo-theatre is like antique 
tragedy, built upon a particular scheme – it is a row of sequential images used to manipulate  
the emotions of the viewer.

Mimesis and the composition of events are very important – photos are arranged in a way 
that not only narrates a certain action, but leads to recognition. The peripeteia of this sequence  
is a photo, which changes the viewer’s way of thinking, putting him in a new situation, present-
ing new circumstances. It influences the recognition of the issue. And this recognition is the ca-
thartic „aha”, agreement and understanding. Such structure should be based on a constructive 
dialogue with the recipient. Perception of the photos is the beginning of a conversation, often 
on difficult topics, sometimes a monologue or a stream of consciousness. At times it is easier 
to show something in a photo than to talk about it. Moreover, an exhibition or a publication  
of photos may be a form of a public, mute debate. Articulating a highly difficult topic through 
an image is less defensive than forcing a conversation; it enables individual reflection on the 
issue and opens possibilities for verbal reflection for those, who prefer it. Terry Dennett, the art 
curator of Jo Spence, sums up her reflections on photo-theatre by saying that it is based on re-
cording and directing photos like scenes in the theatre. Location is chosen for every photo. Every 
picture is processed and planned. This preliminary planning is the main difference between  
the methods of photo-theatre and documentary photography, which is based on taking photos 
and asking questions afterwards. The process of creating photo-theatre relies on taking photos 
and analyzing them. This interpretation leads to recognition – one photo is worth a thousand 
words. Thus, the understanding of a photo is very flexible – it may be understood as a memento 
or an artistic statement. It may be a document, a theatre and reportage simultaneously, it may 
even create virtual fiction. It is unreal, but an authentic trace of pain, suffering, fear, or memory. 
Such photography should be treated as an active involvement of two agents – a photographer, 
who halts the moment in a subjective way, who also often adjusts what he wants to capture,  
and a spectator, who interprets the image, imposes his own vision upon it.

The photo-theatre created by the students within the project “Back to the Future – Shap-
ing Common Memory”, 2nd edition, is an attempt to tell and systematize silenced history. They 
have selected facts and perspectives, chosen particular images, sharpened some elements 
to overshadow other ones, less known, difficult, and shameful in the perception of the author 
or society. At the same time they tried to go beyond the scheme of single-perspective his-
tory – to think about what this history is for the both sides, how different the narrations are.  
The photos allow showing the history from a particular perspective – sometimes individual, some-
times collective, sometimes intimate, and sometimes formed from a distance. As Sontag writes,  
„[A photo] is always an image selected by someone. Taking a photo is enframing, and enframing 
is excluding”. This is exactly what the students do; they exclude the literal interpretation of the 
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curator of Jo Spence, sums up her reflections on photo-theatre by saying that it is based on re-
cording and directing photos like scenes in the theatre. Location is chosen for every photo. Every 
picture is processed and planned. This preliminary planning is the main difference between  
the methods of photo-theatre and documentary photography, which is based on taking photos 
and asking questions afterwards. The process of creating photo-theatre relies on taking photos 
and analyzing them. This interpretation leads to recognition – one photo is worth a thousand 
words. Thus, the understanding of a photo is very flexible – it may be understood as a memento 
or an artistic statement. It may be a document, a theatre and reportage simultaneously, it may 
even create virtual fiction. It is unreal, but an authentic trace of pain, suffering, fear, or memory. 
Such photography should be treated as an active involvement of two agents – a photographer, 
who halts the moment in a subjective way, who also often adjusts what he wants to capture,  
and a spectator, who interprets the image, imposes his own vision upon it.

The photo-theatre created by the students within the project “Back to the Future – Shap-
ing Common Memory”, 2nd edition, is an attempt to tell and systematize silenced history. They 
have selected facts and perspectives, chosen particular images, sharpened some elements 
to overshadow other ones, less known, difficult, and shameful in the perception of the author 
or society. At the same time they tried to go beyond the scheme of single-perspective his-
tory – to think about what this history is for the both sides, how different the narrations are.  
The photos allow showing the history from a particular perspective – sometimes individual, some-
times collective, sometimes intimate, and sometimes formed from a distance. As Sontag writes,  
„[A photo] is always an image selected by someone. Taking a photo is enframing, and enframing 
is excluding”. This is exactly what the students do; they exclude the literal interpretation of the 
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Podróż zaczyna się tutaj...
Мандрівка розпочинається тут...
The journey starts here...

and their sequential arrangement express the emotional relation to the common Polish-Ukrainian 
history, heritage and memory. The students’ works may be called a perfomative photographic 
journey. A journey through the history of photography, which had to start exploring the ways  
of influencing the viewers used by other forms of artistic statement, and along the path led 
by the arrangement of the images. And this journey will take two routes: the route of events  
and one of talking and remembering them.
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