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ZDJĘCIA,
KTÓRE ROBIĄ SIĘ SAME
6

STUDIOWAĆ ŚCIEŻKĘ BUDDY, TO STUDIOWAĆ SIEBIE.
STUDIOWAĆ SIEBIE, TO ZAPOMNIEĆ O SOBIE. ZAPOMNIEĆ O SOBIE, TO BYĆ OŚWIECONYM
PRZEZ DZIESIĘĆ TYSIĘCY DHARM (RZECZY).
BYĆ OŚWIECONYM PRZEZ DZIESIĘĆ TYSIĘCY DHARM, TO WYZWOLIĆ CIAŁO I UMYSŁ,
SWOJE I INNYCH.
NIE POZOSTAJE ŻADEN ŚLAD OŚWIECENIA I ÓW „NIE-ŚLAD” TRWA W NIESKOŃCZONOŚĆ.
Dogen

Dogen, wielki Mistrz Zen, twórca szkoły soto w Japonii precyzyjnie opisuje drogę, jaką przechodzą
adepci Zen.
Używając nieco bardziej współczesnych słów i stosując je do fotografii, można powiedzieć, że droga ta polega na przejściu od szukania natchnienia w sobie, do odkrywania natchnienia na zewnątrz.
Od odkrywania inspiracji we własnych myślach, do odkrywania inspiracji pięknem świata. Dostrzegania takiego piękna, które wymyka się nazwom, które nie jest konwencjonalnie rozumianym pięknem.
Jest w gruncie rzeczy poza pięknem i brzydotą. Jest za to jakąś prawdą o świecie, a w związku z tym
i o nas samych. Ciekawe, że ta prawda o świecie jest cały czas przed naszymi oczyma. Światło, słońce,
cuda są obecne wszędzie, nie zawsze jednak je widzimy. Jak to wszystko dostrzegać, to główny temat
tej książki. Jak przeganiać chmury, które zasłaniają niebo.
Jakkolwiek prosto to brzmi, bywa, że do zrobienia pierwszego kroku potrzeba treningu. W książce
proponuję ćwiczenia, które być może okażą się pomocne w tej drodze. Jest bowiem uważna fotografia
ćwiczeniem i praktyką medytacyjną. Jak zresztą wszystko inne co robimy. Nie chodzi w niej o efekt,
jakim jest zdjęcie, raczej o efekt, jakim jest szczególny stan umysłu. W takim stanie, który czasem być
może uda się nam osiągnąć, zdjęcie jest w gruncie rzeczy efektem ubocznym. Jest naturalnym wyrazem
naszego zapomnienia o sobie. Wynika z naszego zjednoczenia ze wszystkim. Co więcej, zdjęcie takie
może być docenione przez nielicznych, tych, którzy choć raz zanurzyli się w podobnym stanie umysłu.
Ale to przestaje mieć znaczenie. W kolejnych rozdziałach mam ambicję opisywać ten stan używając
jednak różnych określeń. Zen zawsze mówi o tym samym, o Wielkim Umyśle, o Twojej Prawdziwej
Twarzy. Jednak czasem używa do opisu innych słów. Uważna fotografia może być określona również
jako fotografia Zen.
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Jeśli powyższe rozważania brzmią dla Ciebie dziwacznie, przyjrzyjmy się temu od strony bardziej technicznej. Technicznie rzecz biorąc, odwróć kolejność, która zwykle jest taka: idea obrazu – sfotografowany obraz, czyli najpierw myślenie – potem widzenie. Zrób dokładnie odwrotnie. Nie zastanawiaj się
nad tym, co z Twoich pomysłów pokazać i uwypuklić, ale zauważ, co świat pokazuje Tobie. Stań się nie
twórcą, ale odbiorcą niespożytej energii twórczej świata. A jeszcze lepiej – po prostu zobacz, bez podkładania pod to co widzisz idei, a jeśli się uda i nazw. Pozwól sobie zobaczyć kolory, kształty, układy,
które nie muszą czegokolwiek oznaczać. Nie muszą opowiadać historii, anegdoty, być wyrazem czegokolwiek, mogą być same dla siebie i niczym więcej. Zacznij od zewnątrz, od tego, co widzisz, szukaj
obrazów w świecie, nie w sobie. Zgodnie z cytatem z Dogena, zapomnij o sobie, a będziesz oświecony
przez wszystkie rzeczy.

ĆWICZENIE
Podejmij decyzję, że podczas następnej okazji fotografowania, czy to będzie spacer, impreza,
wycieczka, zrobisz co najwyżej dwa, trzy zdjęcia. Zacznij stopniowo wprowadzać zasadę:
mniej znaczy więcej. Naucz się eliminowania wszystkiego co zbędne. Ze zdjęcia, z Twojego życia.

Chodzi o poszukiwanie bezpośredniego doświadczania świata, bez pośrednictwa, bez prób sprzedaży, pokazania, wywarcia wrażenia na kimkolwiek, nawet na sobie samym. Z tego punktu widzenia
fotografie, jakie przy tej okazji powstają, są w gruncie rzeczy mniej ważne. Ale są i można je oglądać. Może się zdarzyć, że odkryjesz, że warto oduczyć się wszystkiego, czego się nauczyłeś na temat
robienia zdjęć. Na przykład radykalnie ogranicz przestrzeń do fotografowania, ogranicz się tylko
do szyby w swoim oknie, swojego podwórka, lasu, w którym spędzasz wiele godzin na spacerze.
Odpuść dramatyzowanie zdjęć, dynamizowanie ich. Pozwól odejść wszystkim Twoim kalkom i filtrom,
jakie nakładasz na rzeczywistość: ładne, brzydkie, ciekawe, nieciekawe. Zrelaksuj się i zobacz, co jest
przed Tobą. Czekaj, wolno spaceruj, niespiesznie rozglądaj się. Przeskakuj od detalu do ogółu, patrz na
linie, zderzenia, zagięcia, maleńkie i wielkie nie dające się ogarnąć przestrzenie. Może tak się zdarzyć,
że jeśli popatrzysz na te zdjęcia okiem „zawodowca”, będziesz wobec nich krytyczny, bo nie będą spełniać reguł kompozycji, tematu, napięcia, historii, ale być może pokażą świat taki, jaki jest.

JAK TO ZROBIĆ, O TYM JEST TA KSIĄŻKA.
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ULOTNOŚĆ,
CZYLI GŁODNE DUCHY

Fotografia w sposób najbardziej podstawowy zatrzymuje chwilę. Tymczasem prawdziwe piękno polega na tym, że pozwalamy chwilom odejść. Na tym polega chwila, na odchodzeniu. Fotografując uważnie, pozwalamy chwilom odejść. Robimy zdjęcie w czasie, gdy chwile odchodzą. Robimy zdjęcia nie
po to, aby je zatrzymać, ale aby uczestniczyć w procesie odchodzenia.

ROZSTANIE
CHWYTAJĄC ZA SŁOMKI
ŻEBY NIE PAŚĆ
Basho
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Podczas kilkudniowej wycieczki do Parku Yosemite straciłem wszystkie zdjęcia, jakie tam zrobiłem.
Coś się stało z kartą, na której były te zdjęcia. W ogóle większość moich elektronicznych urządzeń
przestała działać, w tym telefon z nawigacją. Zaraz po tej wycieczce pojechałem na siedzenie do Sonoma Mountain Zen Center i miałem naprawdę dużo czasu, aby tej stracie się przyjrzeć. Zazwyczaj
robię zdjęcia po coś. Motywy mogą być różne: pokazać innym emocje i przeżycia, uzyskać pozytywne
komentarze na FB, pochwalić się, mieć dla siebie wspomnienia, zatrzymać te wspomnienia na dłużej.
Piękne widoczki aż proszą się o zachowanie na zawsze, zapisanie na dysku komputera. Daje to poczucie bogactwa. Jednak, jeśli się przyjrzeć bliżej, tak naprawdę nie możemy nic zatrzymać. Przychodzimy
i odchodzimy z pustymi rękami. Wielu ludzi zamęcza się pytaniem: „Co po mnie zostanie?” Jednak
ostatecznie nic po nas nie zostanie. Choć w gruncie rzeczy zostanie wszystko. Strata konfrontuje nas
z tym, że nic do nas nie należy. Nawet piękne chwile, które chcemy utrwalić na zdjęciu. Wszystko
to trwa moment, a potem znika. Jak nasze życie. Chwila po chwili. W każdej chwili umieramy i, czy
chcemy tego czy nie, czy się przed tym bronimy, tak właśnie jest. Życie to powolne umieranie, tracenie
wszystkiego.
Jednak w tej samej chwili – wszystko posiadamy, a dowiadujemy się tego tylko wtedy, kiedy wszystko
stracimy. Nie musimy wszystkiego tracić fizycznie, wystarczy, że pozwolimy odejść, wówczas okaże
się, że wszystko jest nasze. Ale nie w sensie posiadania, tylko w sensie bycia częścią nas. Częścią, która
nie musi być pokazana, przekazywana, dzielona z innymi.
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Zdjęcia, robione z uważnością, są wyrazem paradoksu, że wszystko jest ulotne, niemożliwe do zatrzymania, ale jednocześnie jest niezmienne, stałe, niemożliwe do stracenia. Takie zdjęcia mogą pojawiać się
tylko w momencie, kiedy zaakceptujesz, docenisz, uszanujesz przemijalność, niemożność uchwycenia
ulotności, dasz jej odejść w jej majestacie. Uważne zdjęcie rodzi się wtedy, kiedy ulotność, zmienność
wzbudzi w Tobie szacunek taki, że nie trzeba się nim dzielić, że do niczego tego szacunku nie da się
wykorzystać. Nawet do zdjęcia. Wówczas można zrobić zdjęcie. Wówczas Rzeczywistość pokaże się
w pełnej krasie. Kiedy nie trzeba będzie robić zdjęcia – wówczas można zrobić Uważne zdjęcie.
Daj odejść całej Twojej psychologii, oczekiwaniom zrobienia ładnego zdjęcia, pochwalenia się, zatrzymania bogactwa świata, poczuciu bycia dobrym fotografem, bycia lepszym od całego zgiełku światowego. Daj odejść całej filozofii, znaczeniom tego, co widzisz, poczuciu przemijalności i ulotności.
Daj odejść, umrzyj choć na chwilę jako świadek, jako człowiek, a wówczas otrzymasz list z Pustki
(jak mówił Roshi Shunryu Suzuki). I nie będzie wówczas specjalnie ważne, czy zrobisz zdjęcie.
Fotografia będzie skutkiem ubocznym Twojego stanu umysłu, tak jak skutkiem ubocznym medytacji
jest na przykład spokój.

ĆWICZENIE
Zrób zdjęcie czegoś, czego nie ma. Tego, co pozostało po przedmiocie, człowieku, zjawisku.
Zrób zdjęcie płomienia, który zgasł. Wiosny, która odeszła. Chmury, która odpłynęła.
Nieobecnej obecności. Technicznie rzecz biorąc, zadanie może polegać na tym, aby tematem zdjęcia
było tylko tło. Bez pierwszoplanowej figury.

Dla mnie jakiegoś rodzaju wyrazem tego stanu są zdjęcia, na których ważną rolę odgrywa cień.
Jest on bowiem niezwykle tajemniczy, niezrozumiały, nie wiem skąd pochodzi, dokąd odchodzi, trudno go zrozumieć, a jeszcze trudniej ująć słowami. Jest też bardzo ulotny i efemeryczny. Myślę, że nauka
nigdy nie znajdzie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest natura cienia? Cień jest jednocześnie stały, stale
bowiem się pojawia, ulotny, trwa tylko małą chwilę, jeśli słońce, chmury, pora dnia na to pozwalają.
Jest wreszcie dość fotogeniczny. Uwypukla naturę rzeczy. Ale jednocześnie jest ich naturą także.
Czasem takie zdjęcia aż chce się dotknąć, pogłaskać, wejść w nie. Mają głębię, ale przede wszystkim są
cichym wyrazem tego, czego wyrazić nie sposób. I o to chodzi.
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