
„Europejczycy” 

 

Mówi się o nim, że jest ojcem fotoreportażu, mistrzem obrazowania ludzkiej osobowości. 

Nazywa się Henri Cartier-Bresson. 

Początkowo nie uwierzyłem. Zawsze staram się podchodzić do sztuki z należytym dystansem, 

nie wierząc superlatywom zawartym w wydawnictwach promocyjnych galerii. Jakże wielkie było więc 

moje zdziwienie, gdy z każdym kolejnym zdjęciem obejrzanym na wystawie w Królikarni 

utwierdzałem się w przekonaniu o słuszności tych słów. 

Już na wstępie wita nas widok niecodzienny. Zima, granica belgijsko-francuska. Strażnik 

dziarsko zmiata śnieg z szosy. Czuć dynamizm postaci a chłód uwiecznionego dnia wydaje się 

przenikać z ram zdjęcia na widza. Dalej jest coraz ciekawiej. Wystawa nosi tytuł „Europejczycy” i 

rzeczywiście ukazuje niesamowicie prawdziwy obraz europejskich społeczeństw. Każde 

pomieszczenie w galerii przedstawia inne z nich – od Francji, rodzinnego kraju fotografa, przez wyspy 

brytyjskie, kraje śródziemnomorskie aż po kraje socjalistyczne – w tym ZSRR. Państwo, do którego 

Bresson został wpuszczony jako pierwszy zachodnioeuropejski fotoreportażysta. 

Autor nie wystrzega się żadnych tematów. Podejmuje się fotograficznej analizy nie tylko 

poszczególnych osób, ale i całych kultur. Każda z serii zdjęć pozwala na odczytanie temperamentu 

fotografowanego narodu. Jakże kontrastują ze sobą społeczeństwa Brytanii i ZSRR – na koronacji 

króla Jerzego VI widać radosny, rozluźniony tłum, podczas gdy na dożynkach w Leningradzie wszystko 

jest na swoim miejscu, szeregi są równe, twarze skamieniałe jak na stojącym obok pomniku. Jedynie 

wychylająca się z tłumu mała dziewczynka, trzymająca opadłe już kwiaty, zaburza geometrię musztry 

sowieckich marynarzy. 

Skoro już o geometrii – w zdjęciach artysty widać także jego warsztat malarski. Bresson w 

zaskakujący sposób potrafi uchwycić moment w którym wszystkie linie obrazu są wobec siebie 

prostopadłe. Niektóre fotografie wyglądają na tak zgeometryzowane, że zastanawiamy się, czy nie 

trafiliśmy przypadkiem na fotomontaż lub kolaż. Uwiecznione na zdjęciach osoby wydają się nam 

niekiedy jakby wyjęte z renesansowego portretu – zwłaszcza, gdy w tle rozciąga się bajkowy, irlandzki 

pejzaż a naturalne światło idealnie podkreśla obrazowaną postać. 

Przy tym wszystkim Bresson zachowuje sporą dozę poczucia humoru. Choćby w „Moście 

Europy” – fotografii starej, leżącej w kałuży drabiny, gdzieś na deszczowym paryskim rynku. Niekiedy 

jest też trochę straszno. Kordony policji z maja 1968, dzieci próbujące zajrzeć na wschodnią stronę 



muru berlińskiego. Zdjęcia artysty to także solidne pół wieku historii Europy. A i każde z nich jest też 

odrębną opowieścią, przedstawia nam bohaterów żyjących własnym życiem, przeżywającym własne 

smutki i radości. 

Przede wszystkim zaś zdjęcia Bressona nie potrafią nudzić. W Królikarni wystawianych ich było 

około stu – lecz przy każdym z nich trudno było nie spędzić choćby kilku chwil. Już teraz wiem, że gdy 

tylko nadarzy się kolejna okazja zobaczenia jego zdjęć – z pewnością z niej skorzystam. 
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