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Streszczenie
Zdj cia trumienne i pogrzebowe stanowi  zapis historii rodziny oraz specyÞ cznego stosunku do mierci, pogrzebu

i fotograÞ i. Mo liwe, e s  one funkcj  obrz du przej cia, symbolicznym domkni ciem cyklu fotograÞ i z chrztu, komunii
wi tej i lubu.

Zlecenia sfotografowania pogrzebu traktowane s  dzi  jako niecodzienne, nierzadko szokuj ce. S  to symptomy erozji
zwyczaju, która w przysz o ci doprowadzi do jego zaniku. To, e praktykowano go powszechnie jeszcze w latach sze -
dziesi tych XX w. ukazuje szybko  zmian, jakie si  dokona y w ci gu ycia zaledwie jednego pokolenia Polaków oraz
wskazuje na konieczno  podj cia bada  wspó czesnych przejawów tego zanikaj cego zjawiska.

S owa kluczowe: mier , tabu, fotograÞ a, pogrzeb, obrz d przej cia

Anthropological review of post-mortem photography in Poland. History and the present day

Abstract
In this paper the author analyzes the tradition of the post-mortem photography in Poland. The analysis is based on her 

own research conducted in the city of Lodz, as well as on the articles wri  en by other authors in Poland.
Post-mortem photography is the practice of photographing the recently deceased. Photographing corpses of family 

members was an important, if not common, occurrence in lower classes of polish society (especially in population of rural 
origin) in the 19th and the early 20th century. And it still exists today.

The memorial images – now o  en deemed macabre or morbid – are actually artifacts that document an unspoken part
of our social history and can be seen as icons of love and loss as well as the history of funeral tradition and behaviours.
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Warto  obiektywna fotografii funeralnej
Przedmiotem niniejszej analizy antropologicznej jest tradycja fotograÞ i trumiennej i pogrzebowej omówiona na pod-

stawie fotograÞ i z lat sze dziesi tych i siedemdziesi tych XX w. oraz zdj  z 2007 r. i 2012 r. Materia  porównawczy
stanowi  opublikowane zbiory fotograÞ i funeralnych z pierwszej po owy XX w.

Historia polskiej fotograÞ i funeralnej (tj. trumiennej i pogrzebowej) zwi zana jest z kultur  wsi polskiej oraz ewolucj
technologii fotografowania w kierunku ta szych i coraz prostszych rozwi za  umo liwiaj cych upowszechnienie tego
wynalazku oraz rozwój fotograÞ i amatorskiej1. Na polskiej wsi fotograÞ a pojawia si  ju  w ko cu XIX w., a upowszech-
nia w dwudziestoleciu mi dzywojennym2.

Kolekcjonowanie zdj , przechowywanie ich w albumach i w pud ach czy przesy anie cz onkom rodziny wiadczy
o du ej wadze, jak  przywi zuje si  do fotograÞ i, oraz o tym, e spe nia ona okre lone funkcje kulturowe i spo eczne3.

Bardzo cz sto zdj cia i ich posiadaczy czy emocjonalna relacja, szczególny osobisty stosunek do nich jako do pa-
mi tek rodzinnych. Relacja ta oparta jest na kulturowej funkcji wizerunku-przedstawienia jako reprezentacji, substytutu

1 W kulturze Zachodu wynalazek ten funkcjonuje od ponad stu siedemdziesi ciu lat. Podobnie jak w przypadku innych wynalazków technicznych, 
trudno tu wyznaczy  konkretn  dat . Wynalezienie fotograÞ i ma charakter procesualny, rozci gaj c si  w czasie na szereg mniejszych odkry  naukowych i innych 
wynalazków technicznych umo liwiaj cych jej zaistnienie lub u atwiaj cych wprowadzenie w szerszy obieg spo eczny. Umownie przyjmuje si , e wynalezienie 
fotograÞ i nast pi o w roku 1839 i wi e si  z osobami L. Daguerre’a i J. N. Niepcego, Zob. K. Buchta, FotograÞ a w antropologii, [w:] D. Abramowicz (red.), 
Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Poradnik dla nauczycieli, Bytom 2012, s. 91. Dok adniej genez  tego wynalazku omawia I. P a ewski, Dzieje polskiej
fotograÞ i, Warszawa 2003, s. 28-50.

2 R. Sulima, FotograÞ a ch opów polskich, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1987, T. 41, z. 1-4, s. 113.
3 J. Bartuszek, Kolbuszowskie „magdalenki”. Znaczenie i funkcja ch opskiej fotograÞ i rodzinnej na przyk adzie wsi podkolbuszowskich, „Biuletyn Mu-

zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” nr 1, Kolbuszowa 2009, s. 42.
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zobrazowanej osoby (zwieraj cej jej dusz )4. Pami  ludzka jest zawodna, a fotograÞ a wspomaga, utrwala i o ywia j 5. 
FotograÞ a jest zatem pami tk  wydarze , osób, miejsc.

Na tym tle fotograÞ e pogrzebowe i trumienne stanowi  specyÞ czny rodzaj rodzinnych pami tek. Przede wszystkim 
dlatego, e takie zdj cia ogl dane s  dzi  rzadko, niech tnie albo wcale. Odbitki fotograÞ i analogowej traÞ aj  zwykle 
do pud a z pami tkami, podczas gdy nowsze fotograÞ e cyfrowe pozostaj  zapisane na karcie pami ci aparatu fotogra-
Þ cznego lub p ycie CD. Niech  do ogl dania fotograÞ i trumiennej i pogrzebowej jest nie tylko wyrazem post puj cej 
tabuizacji mierci, lecz w wi kszej mierze wynikiem g bokiej potrzeby zachowania pami ci o osobie zmar ej takiej, jak  
by a za ycia, a nie po mierci. Jest jednocze nie wiadectwem oddzia ywania emocjonalnego fotograÞ i polegaj cego na 
uobecnianiu uwiecznionych na niej osób, prze y  i sytuacji.

Po co w takim razie robiono i w dalszym ci gu wykonuje si  fotograÞ e trumienne i pogrzebowe?
Mo liwe, e tego typu fotograÞ a jest nie tyle funkcj  pami ci, co obrz du przej cia. Symbolicznym domkni ciem cy-

klu narodzin i mierci, na czele którego stoj  fotograÞ e z chrztu, komunii wi tej i lubu.
Na funkcj  obrz dow  fotograÞ i funeralnej wskazuje jedno ze zdj  ze zbiorów Marii B  ak i Aleksandry Garlickiej 

wykonane i poddane osobliwej obróbce w 1935 r. Dzi ki fotomonta owi do zdj cia zosta y dodane fotograÞ e osób, które 
jakich  powodów nie by y obecne na pogrzebie6. Takie dzia anie mo na t umaczy  d eniem do symbolicznego odtworze-
nia pierwotnego stanu pe ni (wymaganego we wszystkich obrz dach przej cia) reprezentowanego tu przez zgromadzenie 
wszystkich cz onków spo eczno ci znanych przez zmar ego, którzy powinni byli dope ni  zwyczaju po egnania go7.

Wedle Joanny Bartuszek fotograÞ e trumienne i pogrzebowe posy ano krewnym za granic , gdy nie mogli oni przyje-
cha  na pogrzeb, albo wysy ano jako jednoczesne zawiadomienie o mierci danej osoby8. Kiedy w latach sze dziesi tych 
XX w. na wiejskich cmentarzach pojawi y si  nagrobki z lastryko umo liwiaj ce umieszczenie fotograÞ i na p ycie nagrob-
nej, fotograÞ a trumienna, po odpowiednim wyretuszowaniu, s u y a za baz  dla fotograÞ i nagrobnej, je li osoba zmar a 
nie zd y a sobie zrobi  zdj cia za ycia9.

Obok listów i pami tników zdj cia trumienne i pogrzebowe nale  do najbardziej osobistych i nacechowanych emo-
cjonalnie pami tek rodzinnych. S  zapisem historii danej rodziny, nierzadko dwa, trzy pokolenia wstecz, oraz zapisem 
pewnej kultury, pewnego – dzi  ju  na ogó  nieczytelnego – stosunku do mierci i pogrzebu, a tak e do samej fotograÞ i10. 
Utrwalaj  i ukazuj  praktyki pogrzebowe, jak na przyk ad trzydniowe czuwanie przy zw okach (mary lub tzw. „puste 
noce”), czyli modlitwa za nieboszczyka spoczywaj cego w otwartej trumnie przy zapalonej gromnicy w pokoju domu, 
w którym y , pracowa  i zapewne umar 11. Na takiej prywatnej fotograÞ i, której centralnym elementem jest zmar y le-

cy w otwartej trumnie, na drugim planie dostrzec czasem mo na lady innego zwyczaju. Zas oni te lustro i telewizor 
odnosz  nas do tradycyjnej kultury ludowej, w której wierzono, e je li si  tego nie zrobi, zmar y zapatrzy si  we w asne 
odbicie i pozostanie w ród ywych (co by o niebezpieczne) albo – co gorsza – pochwyci odbity w taß i wzrok ywej osoby 
i zabierze j  ze sob  do wiata zmar ych, sprowadzaj c na nieszcz nika rych y zgon12. Porównuj c ze sob  kilka zdj  
z lat sze dziesi tych XX w. widzimy, e ustawienie trumny nie jest przypadkowe, lecz znajduje si  ona zawsze w konkret-
nym miejscu izby – tam, gdzie znajduje si  wi ty obraz. Przestrze  wokó  izby zostaje zorganizowana w okre lony spo-
sób. Trumn  otaczaj  wie ce, wi zanki i zielone domowe kwiaty doniczkowe symbolizuj ce natur , ycie i przem  anie. 
Kolejne zdj cia ujawniaj  sekwencj  tradycyjnego wiejskiego pogrzebu, jak wyprowadzenie zw ok z domu, za adunek 

4 A. Nied wied , Ma e historie. FotograÞ e domowe w kontek cie antropologii wizualnej, s. 4, http://www.photoproxima.eu/editor/Þ le/Anna%20Nie-
d%C5%BAwied%C5%BA_Ma%C5%82e%20historie_MEK.pdf, 01.04.2013, Zob. J. Bartuszek, dz. cyt., s. 59; R. Sulima, S owo i etos. Szkice o kulturze, Kra-
ków 1992, s. 122; R. Sulima, FotograÞ a…, dz. cyt., s. 116-117; K. Kubiak, Wokó  fotograÞ i nagrobnej, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1986, T. 40, z.1-2, 
s. 73. S  to echa wierze  kultur tradycyjnych, w których wyst puje silne uto samianie osoby z jej wizerunkiem (cieniem, odbiciem, portretem, fotograÞ  itd.). 
Znajduje to odbicie w ich praktykach magicznych, wynikaj cych z wiary, e wizerunek stanowi istotn  cz  osoby portretowanej lub zawiera jej dusz . Dlatego 
ka dy, kto znajdzie si  w jego posiadaniu, zdobywa nad ni  w adz . Mo e np. po re  jej dusz  albo zsy a  na  nieszcz cia, takie jak uroki, choroby, a nawet 
mier , Zob. J. G. Frazer, Z ota ga , Warszawa 1962, s. 182–183. To silne identyÞ kowanie przedstawienia z osob , która jest na nim uwieczniona, obserwujemy 

obecnie we wspó czesnej medycynie niekonwencjonalnej w postaci diagnozy i leczenia na odleg o  za po rednictwem fotograÞ i chorego.
5 J. Bartuszek, dz. cyt., s. 50.
6 M. Bijak, A. Garlicka, FotograÞ a ch opów polskich, Warszawa 1993, s. 188.
7 Zob. A. Zadro y ska, Powtarza  czas pocz tku, cz  II, O polskiej tradycji obrz dów ludzkiego ycia, Warszawa 1988, s. 135, 138.
8 J. Bartuszek, dz. cyt,. s. 55.
9 K. Kubiak, dz. cyt., s. 73-74. 
10 Mog  by  równie  po rednim ród em informacji o migracjach kolejnych pokole  Polaków oraz o kierunku, w jakim si  one odbywaj .
11 Wedle tradycyjnych wierze  blask wiecy ma roz wietla  mroki za wiatów, u atwiaj c duszy znalezienie drogi do nieba, oraz dostarczy  jej ciep a, 

którego brakuje w krainie zmar ych, Zob. P. Kowalski, Leksykon znaki wiata. Omen, przes d, znaczenie, Warszawa-Wroc aw 1998, s. 629.
12 Zob. P. Kowalski, dz. cyt., s. 289, 630; A. Zadro y ska, dz. cyt., s. 141, 157.
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trumny na wóz i modlitwa kap ana nad trumn , trasa konduktu a obnego w drodze na cmentarz, której obowi zkowym 
elementem i przystankiem by  znajduj cy si  na skrzy owaniach dróg krzy  lub kapliczka ze wi t  Þ gur  oraz modlitwa 
kap ana nad grobem na cmentarzu13.

Zestawiaj c stare zdj cia z tym, co obserwujemy dzi , zobaczy  mo emy, jak zmienia  si  sposób, w jaki ubierano 
nieboszczyka do trumny. Do starych zwyczajów nale a  pochówek w specjalnie przygotowanej koszuli miertelnej lub 
w od wi tnym stroju ludowym, a w rejonach, gdzie ca kowicie wyszed  z u ycia – w jego elemencie. W takim przypadku 
ludzi zmar ych w podesz ym wieku ubierano do trumny w ciemne kolory. M odzie  natomiast ubierano jak do lubu: 
kawalerów w garnitur, a panny w bia  sukni  z wiankiem ze wst kami lub welonem14. Dzieci chowano w ubraniu 
z pierwszej komunii wi tej – o ile do y y tego wieku. M odsze dzieci ubierano w jasne kolory, zwykle na bia o, jak do 
chrztu. Do r ki nieboszczyka wk adano w. obrazek, koronk , krzy yk. Do trumny, oprócz modlitewnika z zaznaczon  
modlitw  za zmar ych i ró a ca, którym wi zano nieboszczykowi r ce, wk adano równie  pieni dze (pozosta o  daru 
oÞ arnego dla przewo nika dusz) oraz rzeczy osobiste. By y to zwykle drobne, cho  wa ne dla zmar ego przedmioty, 
z którymi czu  si  zwi zany na tyle, e je li nie zosta yby mu one w o one do trumny, rozgniewany móg by nawiedza  
ywych w snach, domagaj c si  przyniesienia na grób brakuj cego przedmiotu. Obok tytoniu i fajki, bi uterii czy zegarka 

mog y by  to równie  laska lub okulary albo rzeczy zwi zane z profesj , jak  trudni  si  zmar y, jak np. sie  rybacka. 
W przypadku dzieci mog y to by  zabawki, a u kobiet zmar ych w ci y rzeczy dla nienarodzonego dziecka – spodnie dla 
ch opca i wrzeciono dla dziewczynki15. Jest to zwyczaj bardzo silnie osadzony w naszej kulturze i kultywowany do dnia 
dzisiejszego16. Do dzi  do trumny k adzie si  równie  pieni dze. Pocz tkowo by y to monety, dzi  banknoty.

Znakiem naszych czasów jest wk adanie do trumny na adowanego telefonu komórkowego nale cego do zmar e-
go17. Ci g o  zwyczaju zosta a zachowana, chocia  – na ogó  – nie jest on ju  powodowany obaw  przed powrotem 
zmar ego po drogi sobie przedmiot, lecz strachem przed pogrzebaniem ywcem.

Fotorelacje daj  obraz szerszego t a pogrzebu. Widzimy, jakie dawniej robiono wi zanki i wie ce, jak si  czesano, 
jak ubierano, jak wygl da a trumna, czym przewo ono trumn  z cia em na miejsce pochówku18. Oprócz tego mo na 
zobaczy , jak wygl da  pogrzeb osoby doros ej na wsi oraz pogrzeb dziecka w mie cie. Znaj c kontekst spo eczny – dzi ki 
mo liwo ci rozmowy z posiadaczk  fotograÞ i – wiemy, e sfotografowanie pogrzebu dziecka w mie cie mo e wynika  
z przeniesienia zwyczaju ze wsi do miasta przez rodziców dziecka, którzy przyjechali do odzi w poszukiwaniu pracy 
i w rezultacie osiadli w mie cie na sta e.

Zdaniem Marii B  ak i Aleksandry Garlickiej tradycja fotografowania pogrzebu wywodzi si  w a nie ze rodowisk 
wiejskich. Wyst puje równie  w miastach w rodowisku robotniczym, prawdopodobnie zaszczepiona tu przez nap ywo-
w  ludno  wiejsk . Obie badaczki uwa aj , e jest ona charakterystyczna dla krajów Europy Wschodniej19.

FotograÞ e trumienne i pogrzebowe nale  do róde , które wymagaj  analizy w powi zaniu z okre lonym kontek-
stem sytuacyjnym (historyczno-obyczajowym), dlatego potrzebuj  komentarza ze strony w a ciciela zdj , który zna oko-
liczno ci ich wykonania dzi ki przekazowi rodzinnemu lub bezpo redniemu uczestnictwu w uwiecznionym na fotograÞ i 
wydarzeniu. Stanowi  one ród a ikonograÞ czne o charakterze etnograÞ cznym i historyczno-obyczajowym, a ich wyko-
nywanie jako tradycja odchodz ca w zapomnienie powinno zosta  zbadane i opisane dla potrzeb naukowych. Konieczne 

13 Zob. A. Zadro y ska, dz. cyt., s. 148; O. Kolberg, Dzie a wszystkie, T. 10, Wielkie ksi stwo Pozna skie, cz  II, Wroc aw-Pozna  1963, s. 78, 217, 
220-221. 

14 Zob. O. Kolberg, Dzie a wszystkie, T. 11, Wielkie ksi stwo Pozna skie, cz  III, Wroc aw-Pozna  1963, s. 163.
15 P. Kowalski, dz. cyt., s. 629; O. Kolberg Dzie a wszystkie, T. 44, Góry i podgórze, cz  I, Wroc aw-Pozna  1968, s. 185; Tego , Dzie a wszystkie, T. 10, 

Wielkie ksi stwo Pozna skie, cz  II, Wroc aw-Pozna  1963, s. 217.
16 W 1998 r. w czasie przygotowa  do pogrzebu dziadka autorki, jej babcia bardzo si  martwi a, bo nie mog a znale  jego okularów. W ostatniej chwili 

i po dok adnym przeszukaniu ca ego mieszkania okulary zosta y znalezione i zamkni te w etui spocz y w trumnie wraz z dziadkiem.
17 Wspó czesna tzw. kolorowa prasa, jak np. „Ekspress Ilustrowany” w odzi, podejmuj c temat zak adów pogrzebowych i pochówków wspomina 

z rozbawieniem o tym wspó czesnym zwyczaju. Bywa on ród em przesyconych czarnym humorem anegdot, jak ta, w której w czasie ceremonii na cmentarzu 
nagle rozbrzmiewa d wi k dzwonka telefonu komórkowego (w niektórych wersjach z jakim  bardzo niestosownym w stosunku do sytuacji dzwonkiem). Skon-
sternowani a obnicy i ksi dz patrz  kolejno po sobie w poszukiwaniu winowajcy, który nie okaza  zmar emu nale nego szacunku, nie wy czaj c telefonu na czas 
pogrzebu. Po chwili nas uchiwania okazuje si , e d wi k dzwonka dobiega z zamkni tej trumny.

18 Jeszcze w XIX w. panowa o przekonanie, e wóz z trumn  powinny ci gn  wo y lub wa achy, nigdy klacze, poniewa  klacz u yta do przewozu trumny 
nigdy nie donosi rebi cia, Zob. O. Kolberg, Dzie a wszystkie, T. 28, Mazowsze, cz  V, Wroc aw-Pozna  1964, s. 132. Prze wiadczenie to jest zwi zane z kul-
turow  waloryzacj  mierci i umierania uto samianych z niszczeniem, utrat  pierwotnych w a ciwo ci i yciowej energii, zawieszeniem biologiczno ci istnienia 
oraz przekonaniem o przenoszeniu negatywnych w a ciwo ci zmar ego na wszystko to, co mia o z nim jak kolwiek styczno  (nieczysto  zmar ego). Zob. P. 
Kowalski, dz. cyt., s. 551, s. 627.

19 M. Bijak, A. Garlicka, dz. cyt., s. 16-17. 



544     Ogrody nauk i sztuk nr 2015 (5)

jest zatem podj cie systematycznych bada  tego zjawiska, póki yj  jeszcze ludzie zdolni opowiedzie  historie w nich 
zapisane.

Wreszcie nie zapominajmy o pilnej konieczno ci zanalizowania aktualnych przejawów tej tradycji, która nadal jest kul-
tywowana. Wskazuj  na to zarówno oferty us ug fotograÞ cznych w tym zakresie zamieszczone w Internecie, jak i dysku-
sje prowadzone na forach internetowych oraz nowe zdj cia z pogrzebów, które docieraj  do autorki ró nymi kana ami20. 
Przyk adem s  zdj cia z pogrzebu starej kobiety wykonane w 2007 r. technik  barwnej fotograÞ i cyfrowej i przechowywa-
ne przez rodzin  na p ycie CD. Pogrzeb mia  miejsce w mie cie, jednak i ta rodzina jest przyk adem ludno ci nap ywowej. 
Co ciekawe w ród fotograÞ i z 2007 r. brak jest zdj  ukazuj cych przebieg pogrzebu utrwalony na dawnych fotograÞ ach. 
Powodem tego jest zmiana obyczajów. Dzi  wi kszo  ludzi umiera w szpitalu, domu opieki albo w hospicjum. Nawet 
je li mier  nast puje w domu, cia o traÞ a do ch odni. Zwyczaj sk adania cia a na marach odchodzi w zapomnienie, po-
dobnie jak tradycja zbiorowego portretu trumiennego krewnych, s siadów i znajomych zmar ego zgromadzonych wokó  
jego cia a spoczywaj cego w otwartej trumnie. W najnowszych fotorelacjach z pogrzebu zamiast zdj  cia a w trumnie 
w domu pojawiaj  si  zdj cia cia a spoczywaj cego w otwartej trumnie w kaplicy. Jednak i to staje si  rzadko ci  ze wzgl -
du na obowi zuj ce przepisy sanitarne zakazuj ce otwierania trumny w ko ciele. Ma o jest tak e zdj  pokazuj cych 
d u sz  sekwencj  wydarze  w trakcie pogrzebu, co równie  jest wynikiem zmiany obyczajów pogrzebowych. Trumna 
z nieboszczykiem nie jest ju  wyprowadzana z domu, tylko przyje d a z ch odni zak adu pogrzebowego. Pojawiaj  si  
natomiast zdj cia ze stypy. Dlatego bardzo cennym i ciekawym ród em s  fotograÞ e wykonane przez fotografa Konrada 
Wysockiego w pa dzierniku 2012 r. we wsi Ro y sk Wielki w powiecie e ckim znajduj cym si  w pó nocno-wschodniej 
cz ci Polski, a upowszechnione przez autora w serwisie digiart.pl oraz na jego prywatnym blogu i stronie internetowej21. 
S  to zdj cia dokumentacyjno - artystyczne z uroczysto ci trzydniowego czuwania przy zw okach jego babci. Dokonana 
przez autora obróbka zdj  spowodowa a, e zmieni  si  bohater fotograÞ i funeralnej. Na jego zdj ciach nie jest to ju  
zmar a osoba, lecz a obnicy. Nieboszczka spoczywaj ca w otwartej trumnie zosta a wyretuszowana. Jej posta  jest nie-

20 Pierwszy sygna  kontynuacji zwyczaju fotografowania pogrzebu dotar  do nas podczas ceremonii pogrzebowej ojca autorki w sierpniu 2005 r. Pogrzeb 
odbywa  si  w ko ciele w. Józefa w odzi w obszarze miasta zwanym Rud  Pabianick . Kiedy wraz z innymi cz onkami rodziny modlili my si  wspólnie nad 
otwart  trumn , z t umu a obników wysun  si  ubrany na czarno oko o 50-letni m czyzna, który zwróci  si  do nas z pytaniem, którego znaczenia d ugo nie 
mogli my poj : „Kto jest gospodarzem tego pogrzebu?”. Mimowolnie spojrzeli my na spoczywaj ce w trumnie cia o. Ale przybysz nie ust powa . Po tym 
zupe nie dla nas niezrozumia ym wst pie przedstawi  si  jako fotograf i zaoferowa  swoje us ugi. Odmówili my. Nie bardzo rozumieli my, jaki mia by by  cel 
fotografowania pogrzebu. Jak si  okaza o, kod kulturowy, jakim pos u y  si  fotograf, by  dla nas ca kowicie nieczytelny, niezrozumia y i... szokuj cy. Dopiero, 
gdy min  okres a oby, zacz li my si  zastanawia , e by  mo e w a nie zetkn li my si  z nieznanym nam dot d obyczajem dotycz cym tej sfery ycia ludz-
kiego: mierci i pogrzebu; e oto jak wie o upieczony etnolog – „specjalista od kultury” – stan li my przed „nieznanym”. Pami taj c o stosunku babci ze strony 
ojca do fotografowania si  z nagrobkiem postanowili my opowiedzie  jej o propozycji nieznajomego. Mieli my nadziej , e by  mo e b dzie w stanie nam to 
wyja ni . By  to trafny wybór. Rozmowa z babci  da a nam dost p do zawarto ci starego pud a schowanego w babcinym kredensie. Sta a si  ona pocz tkiem 
naszej etnologicznej podró y ku przesz o ci, otwieraj c przed autork  wrota do nieznanej jej dot d rzeczywisto ci historyczno – kulturowej jej rodziny ze strony 
ojca. Ten splot okoliczno ci umo liwi  nam poznanie historii pogrzebów dawno nie yj cych i nieznanych cz onków rodziny utrwalonych na czarno-bia ych, 
zamglonych i podniszczonych fotograÞ ach. Na niektórych zdj ciach autorka rozpozna a swojego ojca. Wówczas zda a sobie spraw , e ma o brakowa o, a jego 
„fotograÞ czna” historia zatoczy aby pe ny kr g – od zdj  z chrztu (które niestety nie zachowa y si ) – dziecka dopiero wkraczaj cego w ycie, przez ma ego 
obuziaka strzelaj cego z procy do go bi, dumnego uczestnika pierwszej komunii wi tej po zdj cia ze lubu, a pó niej chrztu i komunii swoich w asnych dzieci. 
Od narodzin i uczestnictwa w pogrzebach innych cz onków rodziny po w asny pogrzeb i fotograÞ  nagrobn . Historia ycia zapisana na starym wiat oczu ym 
papierze. SpetryÞ kowane, najwa niejsze momenty ycia zachowane dla potomno ci. Zdj cia z pogrzebów pochodzi y z okresu, w którym rodzice autorki jeszcze 
nie byli ma e stwem, tj. z lat sze dziesi tych XX w. Za ycia ojciec nie wspomina , e uczestniczy  w pogrzebach, na których robiono fotograÞ e i nie pojawi a 
si  adna okazja, przy której pokazane by jej by y wspomniane wy ej zdj cia. Autorka nie mia a wi c mo liwo ci pozna  tej tradycji, wsi kn  w ni , przywykn  
do niej, a w okre lonej chwili (kontekst sytuacyjny) – mamy tu na my li okoliczno  pogrzebu – zareagowa  w odpowiedni sposób, inaczej ni  zdziwieniem 
granicz cym z uczuciem makabry i szoku. Brak wcze niejszego, wielokrotnego kontaktu z t  tradycj  sprawi , e nie dysponowali my odpowiednimi narz dziami 
kulturowymi, aby móc odczyta  kod kulturowy zwyczaju fotografowania nieboszczyków spoczywaj cych w trumnie i fotografowania przebiegu pogrzebu. Bez 
tego kulturowego zaplecza kodów do wiadczyli my zderzenia wiatów ró nych kultur i tradycji. Dot d nie zdawali my sobie sprawy z istnienia takich tradycji 
i zwyczajów pogrzebowych, a fotografowanie zmar ych kojarzy o nam si  z miejscem zbrodni, prosektorium i z Þ lmami kryminalnymi.

21 „W pó nocno-wschodniej Polsce (powiat e cki), zanim rozpocznie si  w a ciwa ceremonia pogrzebowa, rodzina zbiera si  razem na dwa lub trzy dni 
czuwaj c przy ciele zmar ego. Jest to ostatnia okazja do osobistego po egnania si  z blisk  osob . Atmosfera jest do  dziwaczna, niecodzienna. Mieszaj  si  
razem p acz i miech, rado  i smutek. Ludzie rozmawiaj , jedz  ciasto, p acz , pij  kaw , modl  si , piewaj ” – opisuje swoje zdj cia w portalu digiart.pl. , 
K. Wysocki, http://www.digart.pl/galerie/14779/Gdy_zycie_spotyka_sie_ze_smiercia/5.html#galeria, 28.03.2013 r., Zob. Tego , http://doccollective.com/index.
php?proj=23, 05.04.2013. Zdj cia te zamie ci  równie  na swoim blogu w dniu Wszystkich wi tych, do czaj c do nich krótki wpis: „Ja swoje wi to 
Zmar ych mia em 2 tygodnie temu na mazurach podczas pogrzebu babci, seniorki rodu od strony ojca. Osobliwa to by a uroczysto . al miesza  si  ze miechem, 
smutek z rado ci , cisza z gwarem. By em tylko na czuwaniu w domu zmar ej i nie dotrwa em do w a ciwej uroczysto ci  z powodu pracy, ale tyle co widzia em 
to na Þ lmie mam. Generalnie we wschodniej Polsce polega to na tym, e schodzi si , rodzina, bli sza, dalsza, s siedzi ze wsi. Ludzie modl  si , piewaj , gadaj , 
plotkuj . Stawia si , kaw , ciastka. Dziwne to nieco by o, spodziewa em si  wi kszych lamentów i zadumy ale mo e tak jest i lepiej. Ja jako osoba rednio religijna 
dosta em etat fotografa. Mia em zrobi  kilka pami tkowych, rodzinnych zdj . Ale skoro ju  robi em i wszyscy przestali zwraca  na mnie uwag  to mo na by o 
temat poci gn  bardziej i zrobi  co  fajniejszego ni  pami tkowe fotograÞ e familii”, http://doccollective.wordpress.com/2012/11/01/154/, 05.04.2013.
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wyra na. Nie sposób dostrzec szczegó ów twarzy, stroju, oceni  wieku. Autor skupi  si  na dalszym tle. Postawi  sobie za 
cel uwiecznienie – wedle niego niezwyk ego – zwyczaju z tamtego rejonu polegaj cego na trzydniowym czuwaniu przy 
zw okach, w trakcie którego rodzina i znajomi przychodz  po egna  si  ze zmar ym i odmówi  modlitw  przy otwartej 
trumnie. Przez ten czas przybywaj cy a obnicy mog  liczy  na specjalnie przygotowany dla nich pocz stunek. W dobie 
powszechnej dost pno ci do us ug zak adów pogrzebowych zarejestrowanie takich zachowa  stanowi prawdziwy ewe-
nement. Niemniej ciekawy jest fakt, e pocz stunek odbywa si  w tym samym pomieszczeniu, w którym stoi trumna. 
Niestety na podstawie zdj  trudno wywnioskowa , czy tak, jak to by o praktykowane na wsi jeszcze w XIX w., przygoto-
wano równie  nakrycie i posi ek dla zmar ego22. FotograÞ a nie jest wiernym i pe nym zapisem rzeczywisto ci, poniewa  
du o z tego, co zobaczymy na zdj ciach, zale y od osoby, która je wykonuje i tego, co uzna za warte uwiecznienia na zdj -
ciu, co uczyni elementem centralnym, a co pominie jako rzecz o marginalnym znaczeniu. Niema  rol  odgrywa tutaj kod 
kulturowy, jakim pos uguj  si  osoby prosz ce o wykonanie fotograÞ i funeralnej i fotograf. Nie znaj c kulturowego kodu 
zwyczaju, fotograf skupi si  na tym, co sam uzna za ciekawe i godne pokazania, st d istotna rola komentarza w a ciciela 
fotograÞ i, który daje dost p do tego, czego nie wida  na zdj ciu.

W przypadku fotograÞ i ze wsi Ro y sk Wielki fotograf by  wnukiem nieboszczki, ale fakt, e uzna  on te praktyki 
za niecodzienne, wskazuje, e nie zetkn  si  wcze niej z podobn  tradycj . Oprócz czuwania przy zw okach i egnania 
si  ze zmar ym przez krewnych i s siadów, uda o mu si  równie  uchwyci  zwyczaj oznaczania domu, w którym kto  
zmar  za pomoc  wypo yczonej z ko cio a chor gwi23. Chor giew umieszczono tu  obok otwartych na o cie  drzwi 
prowadz cych do wn trza domu. Zatem chor giew to nie tylko znak mierci, lecz tak e zaproszenie, aby wej  do rodka 
i po egna  si  ze zmar .

Pewnym uk onem w stron  tradycyjnych zdj  jest czarno-bia a kolorystyka fotograÞ i, która w tym przypadku mo e 
by  te  podyktowana za o eniami artystycznymi autora nie ukrywaj cego, e preferuje analogow  fotograÞ  czarno-
-bia 24.

FotograÞ e wykonane wspó cze nie pokazuj  zgodno  sposobu ubierania zmar ego do trumny z tradycj . Osoby 
starsze ubierane s  w ubrania o ciemnym kolorze, dzieci i niemowl ta jak do chrztu. Novum stanowi  zdj cia trumienne 
wcze niaków zmar ych krótko po porodzie, fotograÞ e prawie donoszonych p odów, które obumar y w onie matki oraz 
zdj cia martwych noworodków. Widzimy na nich kontynuacj  tradycji wk adania do trumny dziecka zabawek w rodzaju 
grzechotek, „pluszaków”, resoraków itp.25. Niemowl ta i p ody otrzymuj  równie  pieluszki, kocyki, smoczki itp., czyli 
wszystko to, co przyda oby si  ywemu dziecku w tym wieku. To, e takie zdj cia w ogóle powstaj , stanowi signum 
zmian zachodz cych w kulturze wspó czesnej w podej ciu do problematyki dziecka nienarodzonego i nieochrzczonego. 
Mimo tocz cych si  w tej sferze gor cych dyskusji, kulturowo i biologicznie p ód pozostaje istot  graniczn , nie w pe ni 
ukszta towan . Z jednej strony dyskutowany jest ca kowity zakaz aborcji, z drugiej w obszarze funeralno-eschatologicz-
nym i obyczajowym nie ma zwyczaju pochówku p odu na tradycyjnym cmentarzu ani spo ecznie akceptowanej a oby 
po nienarodzonym, a cz sto d ugo wyczekiwanym dziecku26. W kwestii pochówku powoli sytuacja ulega zmianom (co 
w a nie pokazuj  te zdj cia), jednak w dalszym ci gu rodzicom trudno jest uzyska  wydanie cia a p odu ze szpitala, który 

22 A. Zadro y ska, dz. cyt., s. 138.
23 Anna Zadro ynska odnotowuje ten zwyczaj charakterystyczny dla wsi podlaskich, gdzie okre lone kolory chor gwi informowa y o wieku zmar ego 

(czarna z bia ymi emblematami mierci przy mierci osoby starszej, a pozosta e kolory – szary, malinowy, czerwony, zielony – przy mierci cz owieka w pe ni si , 
zale nie od zwyczaju przyj tego w danej paraÞ i), Zob. Tej e, dz. cyt., s. 134-135.

24 http://doccollective.com/index.php?author=7, 05.04.2013.
25 Tradycj  wk adania zmar emu dziecku zabawek do trumny, aby „mia o si  czym bawi ”, opisuje ju  Henryk Biegeleisen, Zob. Tego , U kolebki, przy 

o tarzu, nad mogi , Lwów 1929, s. 211; zob. P. Kowalski, dz. cyt., s. 629. Si ga ona znacznie dalej w histori  gatunku ludzkiego. Jej lady znajdujemy równie  
w znaleziskach archeologicznych dotycz cych spo eczno ci zbieracko- owieckich przemierzaj cych obszar Europy.

26 W tradycyjnej kulturze ludowej istnia  zwyczajowy zakaz smutku i a oby po mierci noworodka i dziecka. By  to prawdopodobnie jeden z mechani-
zmów kulturowych pozwalaj cych zapanowa  nad traum , jak  niesie taka strata, i szybko podj  codzienne obowi zki, których na wsi nie brakowa o. Wspiera y 
go opowie ci wierzeniowe, jak historia o matce rozpaczaj cej po mierci dziecka. W dniu Wszystkich wi tych, na nocnym nabo e stwie zmar ych, spotyka ona 
swoje dziecko z dzbanem pe nym ez matczynych, który uniemo liwia mu oderwanie si  od wiata ziemskiego, zob. K. Kowalski, dz. cyt., s. 77, Zob. E. Nowina-
-Sroczy ska, Przezroczyste ramiona ojca. Studium etnologiczne o magicznych dzieciach, ód  1997, s. 72. W kulturze wspó czesnej powsta a w tym obszarze 
luka. Obowi zuj cy nadal zwyczaj zakazuj cy publicznego okazywania alu po mierci dziecka i nakaz szybkiego powrotu do normalnego ycia bez wsparcia 
i uzasadnienia, jakie dawa y mu dawne opowie ci wierzeniowe, odbierane s  przez rodziców jako krzywdz ce. Brak spo ecznego wsparcia i zrozumienia dla tego 
alu tylko pog bia doznan  traum , zamiast przyczynia  si  do szybkiego powrotu rodziców do równowagi i codzienno ci. Takim wspó czesnym wentylem 

bezpiecze stwa dla nich s  blogi, spo eczno ci internetowe i internetowe cmentarze, w których osoby dotkni te tak  strat  mog  nieoceniane porozmawia  we 
w asnym gronie i nawzajem wspiera  si  w nie atwym okresie a oby. Zob. A. Pietrzyk, mier  w Internecie. Internet jako teren bada  i ród o wiedzy etnogra-
Þ cznej, [w:] Homo Interneticus? EtnograÞ czne w drówki w g b Sieci, portal Wiedza i Edukacja [www.wiedzaiedukacja.eu] 2010, s. 94.
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traktuje je jak odpad medyczny27. Co wi cej przemys  funeralny i ubezpieczeniowy nie przewiduj  zasi ku pogrzebowego 
z tytu u mierci p odu, a ksi a odmawiaj  odprawienia pe nej ceremonii pogrzebowej argumentuj c to tym, e takie 
dzieci s  niewinne – a wi c zbawione. Widzimy tu wyra n  zmian , poniewa  w tradycyjnej kulturze ludowej p ody 
poronione (niezale nie, czy w skutek naturalnego czy wywo anego poronienia), czyli tzw. „poro ce”, chowano zazwyczaj 
pod progiem chaty. Zale nie od regionu stawa y si  po ytecznymi demonami domowymi lub przeciwnie, podobnie jak 
dzieci zmar e bez chrztu, skazane by y na wieczne pot pienie i tu aczk  po wiecie (czasem pod postaci  ptaków), dopóty, 
dopóki nie znalaz a si  osoba, która w odpowiedniej chwili, czyni c znak krzy a, potraÞ a wypowiedzie  magiczn  for-
mu  chrztu (jak np.: „Je li  Pan - niech ci b dzie Jan, je li  panna - niech ci b dzie Anna”).

WspÓ czesne przejawy tradycji. Kontynuacja czy przemijanie

Rekapituluj c, najstarsze zdj cia pogrzebowe stanowi  dzi  intryguj ce, pe ne wyrazu i niezwykle silnie zapadaj ce 
w pami  ród o naszej wiedzy o dawnych praktykach pogrzebowych. Jest to zwyczaj niezwykle osobliwy, zw aszcza e 
przed wynalezieniem fotograÞ i wie  polska nie zna a zwyczaju wykonywania portretów trumiennych, kultywowanego 
w tradycji funeralnej polskiej szlachty28. Niemniej ciekawe i cenne s  tak e zdj cia wykonywane wspó cze nie, zapisane na 
ró nych no nikach pami ci, jak karty pami ci aparatów i p yty CD. S  wiadectwem dwóch przeciwstawnych procesów – 
ci g o ci tradycji fotografowania pogrzebów i zachodz cych niepostrze enie zmian zachowa  pogrzebowych. Nie mniej 
znacz cy jest tak e fakt, e istniej  dzi  rodziny nie znaj ce tego zwyczaju, cho  z pewno ci  by  on u nich praktykowany 
w przesz o ci i by  mo e w którym  z zakurzonych, zapomnianych pude  z pami tkami rodzinnymi znalaz yby si  na 
to dowody. 

Pojawienie si  tradycji fotograÞ i trumiennej i pogrzebowej oraz jej zakorzenienie w kulturze miejskiej i wiejskiej wiad-
czy o istnieniu kulturowej potrzeby utrwalenia ostatniego etapu ziemskiej w drówki cz owieka, niezale nie od tego, czy 
zdj cia s  pó niej ogl dane czy nie. Wydaje si , e przynajmniej tak d ugo jak istnieje popyt na takie us ugi, zwyczaj ten 
oprze si  negatywnemu wp ywowi tabuizacji mierci. Wszak ka dy element kultury istnieje dopóty, dopóki zaspokaja 
potrzeby kultywuj cej go spo eczno ci.

ledz c dyskusje w ród fotografów na serwisie digiart.pl, wywnioskowa  jednak mo na, e zlecenia fotografowania 
pogrzebu traktowane s  dzi  jako niecodzienne, nierzadko szokuj ce. Wielu fotografów zastanawia si , w jaki sposób po-
winni si  w takiej sytuacji zachowa  i jakiej techniki fotografowania u y ? Cz  z nich zdecydowanie odrzuca mo liwo  
przyj cia takiego zlecenia. Pojawiaj  si  równie  g osy zszokowanych pracowników laboratoriów zajmuj cych si  wywo-
ywaniem zdj , do których co jaki  czas traÞ aj  amatorskie zdj cia z pogrzebu, w tym równie  zdj cia przedstawiaj ce 
nieboszczyków spoczywaj cych w trumnach (tak doros ych, jak i dzieci)29. By  mo e s  to symptomy erozji zwyczaju, 
która w przysz o ci doprowadzi do jego ca kowitego zaniku.

Bez w tpienia fotograÞ e trumienne i pogrzebowe stanowi  ciekawy przyczynek w dyskusji dotycz cej kultury wspó -
czesnej, tabuizuj cej zjawisko mierci. FotograÞ e funeralne ukazuj  obszar, który stanowi dzi  przedmiot tabu. Szokuj ce 
dzi  zdj cia cia  zmar ych spoczywaj cych w otwartych trumnach i fotorelacje z pogrzebu to jeszcze jedno signum zmiany 
w podej ciu do zagadki i grozy mierci, jaka dokona a si  i nadal dokonuje we wspó czesnej kulturze i mentalno ci. To, 
e tradycja fotografowania zmar ych praktykowana by a powszechnie jeszcze w latach sze dziesi tych XX w., ukazuje 
tempo zmian, jakie si  w tej sferze dokona y w ci gu ycia zaledwie jednego pokolenia Polaków.

FotograÞ a funeralna – tak dawna, jak i wspó czesna – stanowi pomocnicze narz dzie pami ci o zmar ych cz onkach 
rodziny, tak e tych nigdy nie widzianych za ich ycia. Ogl dana i przesy ana cz onkom rodziny pozawala na uobecnienie 
emocji, sytuacji, osób i miejsc, wskazuj c jednoznacznie na kluczow  rol , jak  odgrywa w kulturze utrwalony wizerunek 
osoby. Pe ni funkcje obrz dowe, stanowi c symboliczne domkni cie cyklu, na czele którego stoj  fotograÞ e narodzin, 
chrztu, komunii wi tej i lubu.

Antropolog kultury mo e dokona  jej opisu na kilku p aszczyznach – jako narz dzia utrwalania, postrzegania, inter-

27 By  mo e to w a nie nag a nianie takich spraw w mediach wp yn o na zmian  tej sytuacji. Niemniej pochówek p odu na tradycyjnym cmentarzu nie 
jest to jeszcze praktyk  rozpowszechnion .

28 Tradycja zamawiania malarskich portretów trumiennych przybijanych na bocznych cianach trumien, a w pó niejszym okresie zawieszanych po po-
grzebie na cianach ko cio ów i kaplic, praktykowana by a wy cznie na pogrzebach szlachty, królów i arystokracji w XVI, XVII i XVII w., Zob. A. Zadro y ska, 
dz. cyt., s. 146-147.

29 Zob. http://www.digart.pl/forum/temat/1513363/rynek_fotograÞ i_pogrzebowej_w_pl.html?p=1, 23.07.2010-31.07.2010, http://www.digart.pl/
forum/temat/1590088/fotograÞ a_smierc_.html, 29.12.2010-21.01.2011, http://www.digart.pl/forum/temat/1616919/FotograÞ a_Pogrzebowa_.html, 10.03.2011- 
22.03.2011.
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pretowania lub uobecniania sytuacji, osób miejsc i emocji prze ywanych w zwi zku z nimi; elementu kultury nios ce-
go informacj  o zachowaniach, wierzeniach i warto ciach wykonawcy oraz odbiorcy zdj  i zachodz cych na tym polu 
przemian; wska nika dla wnioskowania o pewnych procesach zachodz cych w kulturze wspó czesnej (jak np. tabuizacja 
mierci, laicyzacja spo ecze stwa); medium silnie uwik anego w kontekst sytuacyjny i narracyjny czy wreszcie – ze wzgl -
du na powszechno  fotografowania i kontynuowanie zwyczaju pogrzebów w dobie fotograÞ i cyfrowej – jako sk adnika 
kultury funeralnej wspó czesnych Polaków.

Ambiwalentne postawy, jakie budzi obecnie przegl danie wspó czesnych cyfrowych fotograÞ i pogrzebowych oraz 
starych fotograÞ i analogowych, wskazuj , e fotograÞ a ta w dalszym ci gu oddzia uje na cz owieka wspó czesnego, 
zmuszaj c go do reakcji, które – cho  s  rozmaite, zale nie od indywidualnych cech danej osoby i jej wra liwo ci (nie-
ch , strach, niesmak, p acz, wspominanie nie yj cych cz onków rodziny, nostalgiczny powrót do czasów dzieci stwa 
lub m odo ci i opowiadanie rodzinnych historii) – z ca  pewno ci  potwierdzaj  trwa o  mechanizmu oddzia ywania 
wizerunku – fotograÞ i.
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