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Nestor polskiej fotografii Tadeusz Rolke dla naTemat: Pisma zaśmiecane są 
fałszerstwem, to photoshopografie 

 
Katarzyna Miłkowska  
3 miesiące temu  
447  

 
Fot. Tadeusz Rolke  
Tadeusz Rolke, urodzony w 1929 roku. Ma na swoim koncie 60 lat doświadczenia i 100 
tysięcy zdjęć. Jest niekwestionowanym autorytetem polskiego fotoreportażu. 
Fotografował podczas Powstania Warszawskiego, uwiecznił też wiec Gomułki. Jednak 
w ciągu całej kariery to kobiety były jedną z jego największych inspiracji. Jego 
najnowszy album trafia do naszych rąk. Kobiety, sztuka, moment. 

ADVERTISEMENT 

 
Czy ma Pan tremę? 
Pakiet 97 kanałów w nc+ przez pół roku za darmo! 
Tak, jestem zainteresowany. 
Nie, dziękuję. 
 
Tadeusz Rolke: Właściwie nie.  
 
A miewał Pan tremę przed pokazywaniem swoich zdjęć światu? 
 



  

Tak, miewam. Zawsze pojawia się jakaś trema, kiedy jest otwarcie na wiele oczu, 
komentarzy, interpretacji. Jednak w tym wypadku mam uczucie, że to jest coś, co się 
udało. Mam jakieś uczucie, że jest to dobra, ciekawa książka.  
 
Wiem, że to jest bardzo szerokie pytanie, ale czym jest dla pana fotografia? Czy to 
jest bardziej przedstawienie tego, jaki świat jest, czy tego, jak chcielibyśmy świat 
widzieć? 
 
Dla mnie fotografia jest to przede wszystkim zawód. Może być zawodem, a następnie 
może być twórczością artystyczną. 
 
W takiej kolejności? 
 
Nie, to odbywa się równolegle. Wprowadziłem kiedyś taki podział dla moich 
studentów, a właściwie dla siebie – mówiłem nieraz o fotografii potrzebnej i 
niepotrzebnej. Jeśli fotograf ma zlecenie na wykonanie zdjęć, cokolwiek by to było, czy 
to jest fotografia mody, czy to jest fotografia butelek piwa, to jest fotografia potrzebna. 
A to co robi dla siebie, jest nikomu niepotrzebne. Tylko jemu. I wśród tej fotografii 
niepotrzebnej, jest najwięcej fotografii kreatywnej i twórczej.  

 
•Fot. Tadeusz Rolke 
No i chyba te role się wtedy odwracają. Ta niepotrzebna staje się bardziej 
potrzebna. 
 
Jak patrzę na moje archiwum, to widzę tam bardzo dużo fotografii niepotrzebnych. 
Kilka lat temu miałem wystawę w Krakowie. Składała się z 21 zdjęć. Były tam 4 zdjęcia, 
które powstały na skutek jakiejś interwencji z zewnątrz. 17 było nikomu niepotrzebnych 
oprócz mnie.  
 
Wielu artystów mówi podobnie, że sztuka jest przede wszystkim potrzebna właśnie 
im. Później okazuje się, że odbiorcy przejmują tę potrzebę. I ta potrzeba staje się 
ich potrzebą.  
 
I bardzo dobrze. Życzę sobie, żeby było coraz więcej odbiorców, dla których te dzieła 
niepotrzebne staną się potrzebne.  
 
Wspomniał pan też o swoich studentach. Czy widzi pan teraz wśród młodych ludzi, 
jakieś różnice w podejściu do fotografii? Coś się zmienia, czy może jest to 



  

ponadczasowe medium? 
 
Jest to medium, które istnieje i które będzie istniało. Również ta część fotografii 
analogowej jest wciąż uprawiana, jest pielęgnowana w szkołach fotograficznych. Jest 
pewna, całkiem spora nisza, która wraca do fotografii analogowej. Kupują stary sprzęt, 
robią duży format, wywołują filmy i pracują pod powiększalnikiem. Ta nisza jest na tyle 
duża, że dla niej warto produkować materiały. 
 
A Pan jak pracuje? 
 
Ja najchętniej pracuję analogiem. Mam aparat cyfrowy, który służy mi bardziej jako 
notatnik. Do pewnych dokumentacji. W albumie są chyba trzy zdjęcia zrobione cyfrowo. 
Właściwie jest to album analogowy. I rzeczy, które robiłem w ciągu ostatniego roku, już 
pod kątem albumu, też są robione analogowo. 
 
No właśnie, jest sporo zdjęć w albumie z zeszłoroczną datą. 
 
Tak, kiedy już wiedziałem, że jest wydawca, zacząłem myśleć o kształcie albumu. O 
późniejszych rozdziałach. Kiedy wymyśliłem cykl, który nazywa się „Sztuczki”, to 
już świadomie skonfrontowałem kobietę z dziełami sztuki. 
 
Dlaczego akurat taki wybór? 
 
Dlatego, że ja się dobrze czuję w muzeum i w galerii. Widzę tam moje kompozycje, na 
których z dziełem sztuki konfrontuje się postać kobiety. Jej portret, albo akt. Ja się 
dobrze czuję w takim towarzystwie. Obcując z dziełami sztuki.  
 
Rozumiem to bardzo szeroko, również jako kobiety? 
 
Jeśli powiemy sobie, że człowiek jest dziełem sztuki, to tak. Natomiast ten człowiek 
produkuje bardzo ciekawe przedmioty, które nazywamy dziełami sztuki właśnie i które 
przeżywamy każdy po swojemu. Połączenie tego dzieła natury z dziełem człowieka 
uważam za pewną syntetyczną akcję. To połączenie daje dużo możliwości. Jest 
kontrastem albo współdziałaniem, albo jest kontrowersją, albo jest zgodne, albo może 
budzić sprzeciw. Właśnie dlatego należy to robić z pomocą aparatu.  
 
A zdjęcia reportażowe, bo jest to jednak jeden z głównych nurtów w Pana sztuce. 
Fotografowanie codziennych zdarzeń, małych i dużych. 
 
Tutaj wracamy do klasycznej prawdy – fotografii momentu, która dalej jest aktualna. 
 
I chyba nigdy nie przestanie. 
 
Ten moment się wcale nie skończył. Natomiast parę dni temu przeczytałem o sobie 
bardzo dziwną rzecz. Autor użył określenia: „fotografia monumentu”, zamiast 
„fotografia momentu”. 
 
Ciekawa pomyłka. 
 
Bardzo się dziwiłem, że nikt nie zwrócił uwagi na tak podstawową sprzeczność, którą 
tam popełniono. Ten moment dalej jest i będzie ważny. On się wiąże z tym ułamkiem 
sekundy, który towarzyszy fotografii odkąd technika pozwoliła zredukować czas 
naświetlania do takiego, który pozwala uchwycić ruch człowieka i zatrzymać go. To 
pozostaje cały czas jednym z kryteriów sztuki fotografii. 



  

 
•Fot. Tadeusz Rolke 
To jest dla mnie bardzo ciekawe. Zdjęcia, które pokazują ruch są tym ruchem 
faktycznie, czy może jest to jednak zatrzymanie? Nie umiem tego uchwycić do 
końca. 
 
To jest wyciągniecie wniosków z tego ruchu. 
 
A jeśli weźmiemy pod uwagę współczesne możliwości technologiczne? Każdy ma 
aparat w telefonie. 
 
Te możliwości się szalenie polepszyły i każdy ma teraz szansę zrobić fotografię 
decydującego momentu.  
 
Czy robiąc zdjęcie telefonem, mamy szansę zrobić coś, co będzie nazwane sztuką? 
 
Tak, oczywiście. W ciągu XX wieku nastąpił olbrzymi postęp, kiedy właśnie skrócono 
czas naświetlania, żeby ten moment można było uchwycić. Wprowadzono też 
automatykę naświetlania. Fotograf nie musiał nastawiać parametrów zdjęcia. Do tego 
jeszcze dostaliśmy w prezencie od technologii dystans, odległość, czyli focusing. 
Fotografom pozostało tylko wyszukanie momentu i odczekanie momentu, albo 
zdolność, szybkość reakcji. Wszystkie inne trudności nam zabrano. Trzeba po prostu 
tylko nacisnąć. 
 
Wyczekuje pan tego momentu, planuje Pan ten konkretny moment? 
 
Moje aparaty analogowe nie są pełnymi automatami. Przed zrobieniem zdjęcia muszę 
wykonać pewne konkretne czynności, żeby było ono technicznie poprawne.  
 
Wracając do początków pana fotografowania, pan się sam uczył? 
 
Uczyłem się sam. W moim pierwszym aparacie nie było nic do nastawiania. On był taki, 
jak mówiło się później w latach 70-tych „idiotenkamera”. Więc to był taki bardzo 
wczesny „idiotenkamera”. To był „babybox”, aparat dla dzieci. Tam tylko wystarczyło 
nacisnąć spust migawki. 
 
Teraz radzi Pan swoim studentom, żeby bardziej zająć się kształceniem techniki? 
 
Techniki uczą inni wykładowcy. My mówiliśmy o tych podstawowych sprawach, jak ten 
obraz ma powstać. 
 
A spojrzenie młodych fotografów jest teraz w jakiś sposób inne? 
 
To spojrzenie na człowieka u poważnego fotografa jest podobne. Pojawia się jednak 
sprawa obróbki. Wprowadzenie Photoshopa – jest to absolutna rewolucja, która 
chwilami poszła w bardzo złą stronę. Photoshop w fotografii portretowania kobiet, a 
szczególnie celebrytek, poszedł w fałszerstwo. Chwilami nie oglądamy pani Kowalskiej, 
o którą nam chodzi i o której czytamy tekst, tylko oglądamy jakiś manekin zrobiony w 
Photoshopie, który może ewentualnie przypominać panią Kowalską. Tutaj doszło do 
kompletnego nonsensu i zaprzeczenia zasad fotografii. 
 
Jeżeli zakładamy, że ma ona pokazywać rzeczywistość, to chyba faktycznie tak nie 
jest. Jak ogląda pan komercyjne zdjęcia i widzi chociażby rozkładówki gazet, to 



  

myśli pan sobie: „nie, to zdjęcie nie jest dobre”? 
 
Jest kilka magazynów, które publikują fotografie autentyczną, ciekawą. Natomiast są 
pisemka, które są kolekcją schematów o ludzkiej twarzy. Starszy człowiek ma 
wyretuszowane zmarszczki, obcina się figurze zarys brzucha. Robi się masowe 
fałszerstwo. Zaśmieca się te pisma. 
 
Ale ludzie w to wchodzą. 
 
Bo ludziom trzeba podać kaszkę mannę, która jest dobrze posłodzona. 

 
•Fot. Tadeusz Rolke 
No dobrze, a weźmy pod uwagę te wszystkie filtry, które pojawiają się w 
telefonach. Robimy zdjęcia chociażby z wakacji i zaraz wrzucamy jakiś filtr, na 
przykład podrasowanie kolorów. To też jest fałszerstwo? 
 
To są prywatne telefony i prywatne filtrowania. To nikomu nie szkodzi, to służy 
wyłącznie temu, kto to filtruje i tym paru osobom, które to oglądają. Natomiast 
szkodliwe jest zaśmiecanie pism fałszerstwem i to już nie są fotografie, a 
„photoshopografie” – nie umiem nawet tego nazwać. Jakaś nowa jakość, jakiś nowy 
przedmiot się znalazł.  
 
Wracając do internetu i niesamowitej liczby naszych fotografii, które się tam 
pojawiają. Kreujemy swój wizerunek na portalach społecznościowych, przez to 
jakie wrzucamy zdjęcia. Czy to fałszerstwo z gazet nie przeszło na nas samych? 
Zastanawiam się po prostu, czy my nie robimy tego samego na Facebooku, 
oczywiście na miarę naszych możliwości technologicznych. 
 
Myślę, że wiele osób bardzo pracuje nad tym, aby te zdjęcia były w pewnym sensie 
wymyślone. Znam osoby, które bardzo chętnie co parę dni wstawiają swoje zdjęcia na 
Facebooku. Myślę, że w ten sposób to jest degrengolada tych zdjęć. Ich jest coraz 
więcej, coraz częściej i to zdjęcie trwa trzy dni. Spojrzy się na nie raz i koniec. Te zdjęcia 
tracą wartość. 
 
Czyli radziłby Pan osobom, które chcą robić zdjęcia bardziej „na poważnie”, robić 
ich mniej, ale konkretne? 
 
Oczywiście. Dużo mniej. Pewnym sprawdzianem jest zdjęcie, które ukazuje się na 
papierze. To zdjęcie można odczekać, jak ono zadziała. Nieraz jak mamy jakieś ważne 



  

decyzje wizualne, to mówimy: „odczekajmy to, prześpijmy to, zobaczymy to jutro”. 
Odłóżmy je na kilka dni, albo skonfrontujmy je z poprzednimi, żeby to zdjęcie miało 
jakąś wartość, poza tą jedną chwilą kiedy pani Ania wrzuci je na Facebooka. Bo co z 
tego? Jeśli już ktoś ma taką niezwykła miłość do samego siebie, niech sobie zrobi na 
przykład wystawę własnych fotografii. Narcystyczną wystawę autoportretów. I niech 
zaprosi znajomych, żeby przynajmniej było o czym porozmawiać.  

 
•Fot. Tadeusz Rolke 
Ale Facebook jest trochę taką wystawą. 
 
Tak, tylko, że to jest bardzo wszystko szybko. Jest to ulotne i ucieka. Nikt tego nie 
pamięta za trzy dni, bo jest szalony natłok informacji. 
 
Tak jak współczesne media. Żyje się chwilą. 
 
Jesteśmy przeładowani informacją tak, że chwilami ich liczba nas ogłupia. Nie będziemy 
mądrzejsi, tylko będziemy głupsi, nie umiejąc zrobić selekcji, co jest dla nas ważne. 
 
Skupiając się na fotografii, czy jesteśmy w stanie w tym szumie informacyjnym 
wyłowić coś, co jest wartościowe? Album książkowy jest w tym kontekście 
zdecydowanie formą selekcji, tego co powinniśmy zobaczyć. 
 
Moim językiem jest fotografia i album jest tego przykładem. Ja to, co chciałem 
powiedzieć, powiedziałem. Są dziedziny fotografii, których w tym albumie nie ma, nie 
wyczerpuje on całej mojej twórczości. Tutaj koncentruje się na kobietach i na sztukach 
wizualnych. Pokazuję też pewne migawki, które zauważyłem w ciągu ostatnich 50 lat z 
ulicy, albo z galerii, albo ze sklepu. Jest tam kawałek reportażu. Opowiadam o swoim 
życiu za pomocą zdjęć reporterskich, albo opowiadam za pomocą zdjęć, które sobie 
wyreżyserowałem i w ten sposób przechodzimy przez moją twórczość. 
 
Myślę, że album trafia do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Chociażby to 
połączenie zdjęć – przeszłość, teraźniejszość. Czy myślał Pan o tym, że chce trafić 
do jakiejś konkretnej grupy, czy właśnie do szerokiego grona? A może artysta nie 
myśli w takich kategoriach? 
 
Kto kupuje albumy, to jest pierwsze pytanie. Ktoś mi niedawno powiedział, że 
częstotliwość kupowania książek w Polsce, a we Francji jest jak 1:20. Czyli patrząc na 
nasze społeczeństwo, siłą rzeczy mamy tu do czynienia z pewną elitą. 



  

 
Ale może jest tak, że rozwój internetu wpływa na to, że ludzie mają częstsze i 
większe szanse, aby się ze sztuką spotkać? Może tych możliwości nie zauważają 
statystyki? 
 
Ale internet nie zastępuje książki, niezależnie od tego czy jest to album, czy książka 
tekstowa. Na pewno internet stał się środkiem informacji nr 1. Szkoda tylko, że 
czytelnictwo książek tak bardzo spadło, bo jest czymś zupełnie innym. 

 
•Fot. Tadeusz Rolke 
Niektóre dane mówią, że w Polsce mamy czytelnictwo na poziomie 1,5 proc. 
Pytanie dlaczego i czy można coś z tym zrobić. 
 
No to róbmy książki dla 1,5 proc. Czy mamy przestać w ogóle i zamknąć wydawnictwa, 
które zajmują się tworzeniem książek?  
 
A jak Pan sądzi, czego ludzie oczekują od albumu ze zdjęciami? Co ma im on dać? 
 
Ja bym chciał o to panią zapytać. Czym jest w ogóle obcowanie ze sztuką? Są ludzie, 
którzy w ogóle się nią nie zajmują. Nie są konsumentami dzieł sztuki. Im to jest 
niepotrzebne, pomimo że mają wszystkie inne dobra. Mówię tutaj o ludziach, których 
stać jest na obcowanie ze sztuką, ale tego nie robią, bo nie mają tej wewnętrznej 
potrzeby. Jest też druga grupa. Tych, którzy chcieliby konsumować dobra sztuki, ale ich 
na to nie stać. Czyli – nie kupuję książki, bo jest za droga.  
 
A czy czeka Pan na jakiś odzew od odbiorców? 
 
On przychodzi sam.  
 
Czyli po wydaniu albumu, nie ma Pan takiego momentu: „O, to teraz się zacznie”? 
 
Już mam pewne sygnały. 
 
I jakie one są? 
 
Są pozytywne. 
 
Z tego co obserwowałam ludzie czekali na ten album. 



  

 
Tak, środowisko wiedziało, że przygotowuję album, więc skala zainteresowań i 
oczekiwań się podniosła. I temperatura tych oczekiwań też. Bardzo chętnie bym 
usłyszał, jakieś głosy krytyczne, co się w tym albumie nie podoba. 
 
Ale czy komuś wypada mówić Panu krytyczne słowa? 
 
Oczywiście. Szczególnie moim kolegom fotografom, którzy mogą znaleźć jakieś dziury, 
jakieś niedostatki. Czegoś może być za dużo, a czegoś może być za mało. Nie wiem. 
Zobaczymy. Liczę na te głosy. 

 
Tadeusz Rolke•Fot. Waldemar Gorlewski / Agencja Gazeta 

Napisz do autorki: katarzyna.milkowska@natemat.pl  



  

 

Nigdy nie przestanę tworzyć [WYWIAD]  

 
Damian Gajda, Dziennikarz dwutygodnika "Gala"  

— Czasami dziennikarze pytają mnie: "a po co pan to sfotografował". Albo: "czy ta 
kobieta zgodziła się na zdjęcia?" — mówi Tadeusz Rolke. Pierwsze zdjęcie zrobił jako 
piętnastolatek — już wtedy wiedział, że swoją przyszłość zwiąże z fotografią. Chociaż 
formalnie przeszedł na emeryturę, zapowiada, że nigdy nie przestanie pracować. 
Niedawno ukazał się jego nowy album "Rolke". 

Tadeusz Rolke, fot. Tadeusz Rolke Foto: Materiały prasowe  

Pamięta Pan swoje pierwsze zdjęcie? 

REKLAMA 

Tadeusz Rolke: Tak, zrobiłem je tuż przed wybuchem powstania warszawskiego. 
Miałem wtedy 15 lat. Jest na nim służąca, która pracowała w moim rodzinnym domu na 
Kredytowej i jej znajoma. Zdjęcie zachowało się dzięki matce, która ocaliła je w czasie 
wojny. 

Czym się Pan kieruje, wybierając bohaterów swoich zdjęć? 

To zależy od adresata. W moim archiwum większość stanowią zdjęcia zrobione 
wyłącznie dla siebie. Jeśli chodzi o bohaterów — zostają narzuceni przez zleceniodawcę 
albo sam ich wybieram. Kiedy trzy lata temu miałem wystawę w muzeum w Krakowie, 
wśród dwudziestu jeden fotografii znalazły się zaledwie cztery, które wykonałem na 
zamówienie. Reszta była tym, co nazywam "fotografią nikomu niepotrzebną". 

Jest Pan uważany za artystę "trudnego do sklasyfikowania, wciąż poszukującego i 
eksperymentującego". Zgadza się Pan z tym? 



  

Wielu fotografów, którzy przez całe życie robili zdjęcia tylko na zlecenie agencji, 
ograniczyło się do jednego rodzaju zdjęć. A ja, chociaż pracę zaczynałem w tygodniku 
ilustrowanym "Stolica", dosyć wcześniej zauważyłem, że istnieją inne dziedziny tej 
sztuki. Szczególnie potem, kiedy przeszedłem na wiele lat do redakcji pisma "Polska", 
które nie potrzebowało czystego fotoreportażu, tak jak "Świat" lub "Stolica". 

fot. Tadeusz Rolke  

W jaki sposób zdjęcie staje się reportażem? 

Zdjęcie także stanowi rodzaj publicystyki i nośnik informacji. Czysty fotoreportaż ma 
obowiązek oddawać tylko istniejącą rzeczywistość. Przez lata pracy zdarzyło mi się 
naprawdę wiele sytuacji, kiedy tworzyłem eseje fotograficzne na zlecenie. 

PRL to chyba nie był najlepszy moment na debiut dla młodego fotografa? 

Kiedy miało się 20, 30 lat, dużo łatwiej było znosić niedogodności PRL-u. Cieszyliśmy 
się drobnostkami — słodyczami, plakatami, płytami, bo wszystkiego nam brakowało. 
Młodzi fotoreporterzy nie mieli identycznego podejścia do systemu. Jałosiński na 
przykład identyfikował się z władzą, był członkiem partii, dobrze czuł się w tamtym 
świecie. Moje poglądy zupełnie nie zgadzały się z proponowanymi Polakom przez rząd. 
Dlatego musiałem wyjechać z kraju. 

Podejście do pracy fotografów zmieniło się na przestrzeni lat? 

Dziś każdy posiada aparat w swoim telefonie komórkowym. Kiedyś fotografia mody 
była mało wydumana. Nie miała w sobie tych wszystkich trików, efektów świetlnych, 
które teraz można uzyskać w profesjonalnym studiu. Poza tym nasze zdjęcia nie były 
retuszowane. 



  

A co Pan sądzi o współczesnej fotografii? 

Fotografia zawodowa jest na wysokim poziomie, dopóki nie stanie się kompletnie 
zmanipulowana przez Photoshopa. Jeśli zdjęcie jakiejś aktorki zostanie poddane 
takiemu procesowi, w finalnej wersji ona zupełnie siebie nie przypomina! To nie ma nic 
wspólnego z prawdziwą fotografią, która ma być przede wszystkim rzetelną informacją. 

fot. Tadeusz 
Rolke Foto: Materiały prasowe  

Dziś wielu młodych fotografów ma status celebryty. W PRL-u też tak było? 

Fotografia prasowa miała wtedy wielką moc. Wojciech Plewiński, który sfotografował 
około 500 dziewczyn z okładek "Przekroju", nie mógł narzekać na powodzenie. 
Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy telewizja nie miała tak dużej mocy sprawczej. 
"Świat", "Stolica", "Przekrój", "Ty i Ja", "Panorama" to były tygodniki, które czytali 
naprawdę wszyscy. Jeśli powiedziało się, że pracuje się dla któregoś z tych tytułów, 
dostawało się kredyt zaufania. 

Fotoreporterzy trzymali się razem? 

Fotoreporterzy nie tworzyli wtedy środowiska, paczki. Najczęściej widywałem Janka 
Morka, bo pracowaliśmy w tym samym wydawnictwie, czyli w Interpresie. Na 
branżowych imprezach spotykałem się z Aleksandrem Jałosińskim, ale łączyła nas tylko 
znajomość zawodowa, a nie wielka przyjaźń. Najbliżej byłem z Wojciechem Plewińskim 
z "Przekroju", mimo że mieszkał w Krakowie. Zatrzymywałem się u niego, kiedy 
jeździłem tam służbowo. Romualda Broniarka w ogóle nie znałem, on był związany z 
redakcją "Przyjaźni", tubą propagandową przyjaźni polsko-radzieckiej. 

W tamtych latach widywano Pana z artystami skupionymi wokół galerii Foksal. 



  

To były cudowne lata. O każdej porze dnia mogłem iść do kawiarni SARP-u na Foksal i 
spotkać tam Wiesława Borowskiego, Henryka Stażewskiego czy Edwarda Krasińskiego. 
Nie musieliśmy się umawiać — zresztą nie bardzo było jak... Przecież wtedy mało kto 
miał telefon stacjonarny, a o komórkach jeszcze nikt nie myślał. Moje towarzystwo było 
bardziej artystyczne niż dziennikarskie. 

fot. Tadeusz Rolke 
Foto: Materiały prasowe  

Niedawno ukazał się Pana kolejny album. Nie myśli Pan o emeryturze? 

Z punktu widzenia formalnego jestem emerytem — pobieram emeryturę. Ja jednak 
cały czas pracuję. Zwłaszcza teraz, po premierze nowego albumu, ciągle mnie gdzieś 
zapraszają. 

Podoba się to Panu? 

Czasami dziennikarze pytają mnie: "a po co Pan to sfotografował". Albo: "czy ta 
kobieta zgodziła się na zdjęcia?". Oczywiście, że zgodziła, przecież nie została 
zgwałcona i zmuszona! 

A ile czasu pracuje Pan nad jedną sesją? 

Nie za długo — nie jestem takim superpedantem. Najpierw trzeba osiągnąć nastrój 
twórczy, a potem przychodzi apogeum. 

Sam Pan wywołuje swoje prace? 

Nigdy w życiu nie wywoływałem kolorowego zdjęcia! Wszystkie oddaję do opracowania 
komuś kompetentnemu. 

Jak Pan myśli, z czego wynika popularność Pana zdjęć? 



  

Przede wszystkim panuje moda na PRL i wszystko, co z nim związane. Im dalej od 
tamtej epoki, tym większe zainteresowanie wzbudza. Poza tym młodzi ludzie kochają 
fotografię analogową i czarno-białą. 

 

"Rolke" Tadeusz Rolke, Anda Rottenberg  

Rolke to fotografik niełatwy do sklasyfikowania, wciąż poszukujący i eksperymentujący, 
który jeszcze nieraz zaskoczy wszystkich wielbicieli sztuki, w tym miłośników fotografii.  

 

 



  

 

 

 

 

Ewa Koszowska 

akt. 30.10.2015, 22:34  
 
Tadeusz Rolke o Polakach: boją się wszystkiego, co jest obce 
 
Dobrze by było, żeby polski naród troszkę się ucywilizował. Nie czytają gazet ani 
książek, tylko gapią się w telewizor. Ogłupieni są serialami. I boją się wszystkiego, co 
jest obce. To jest ta swojskość. Podział na "swoi" i "obcy". Straszna prowincja! 
Gomułka musi się w grobie bardzo cieszyć. Niemyślący, leniwy tłum ludzi, patrzący 
tylko w kotlet schabowy, który jest najlepszy na świecie - mówi w rozmowie z Wirtualną 
Polską Tadeusz Rolke, jeden z najwybitniejszych XX-wiecznych fotografów. Prawie 200 
zdjęć można zobaczyć w albumie prezentującym dorobek artysty "Rolke".  

Tadeusz Rolke ( 
PAP / Andrzej Rybczyńsk 
)  
Ewa Koszowska, Wirtualna Polska: Umie pan zrobić perfekcyjne selfie?  
 
Tadeusz Rolke: (śmiech).  

Wie pan o co chodzi?  

- Jasne. To taka modna zabawa.  

 

Sprawdzimy jak wyjdzie? Proszę wziąć mój telefon.  
 
- Ja mam zrobić swój autoportret? Jestem daleki od narcyzmu. Zróbmy razem to 

 
 

 

 



  

zdjęcie.  

Dziś młodzi ludzie są w stanie zrobić coraz więcej dla ujęcia, które ich znajomi 
"polubią" na Facebooku. Wie, pan, że w tym roku więcej osób zginęło od robienia 
selfie niż od ataku rekina. Opłaca się?  
 
- A w jaki sposób się ginie?  

Spadają z wysokości, giną w wypadku drogowym, zostają porażeni prądem... W 
lipcu zginął w Warszawie mężczyzna, który chciał sobie zrobić selfie w locie.  
 
- Skoczył? Musiał być bardzo lekkomyślny.  

A co pan by poświęcił dla dobrego zdjęcia?  
 
- Poświęca się czas, energię. Można zmoknąć albo zmarznąć. Ale nie spadać z barierki.  

A panu zdarzało się długo czekać na odpowiednie ujęcie?  
 
- Oczywiście. Jeśli chodzi o architekturę, czasami trwa to kilka godzin, zanim złapie się 
odpowiednie światło na fasadzie. Podobnie czeka się przy zdjęciach pejzaży. Trzeba 
mieć dużą dozę cierpliwości.  

Jest takie zdjęcie, któremu pan poświecił bardzo dużo czasu, czekając na 
odpowiedni moment. A którego do tej pory nie udało się zrobić.  
 
- W Izraelu. Skąd pani wie?  

Obiło mi się o uszy.  
 
- Idealnie byłoby zrobić zdjęcie - zestawienie osób, które są jakby chodzącymi 
rekwizytami tamtego kraju.  

Czyli kto miałby być na tym zdjęciu?  
 
- Żołnierz z pistoletem maszynowym, piękna kobieta - Izraelka, kobieta arabska oraz 
Chasyd - ktoś wyraźnie ortodoksyjny. I chciałbym jeszcze jakiegoś mężczyznę, który 
wskazuje, że jest Palestyńczykiem.  

I to zdjęcie miałoby być naturalne, nie ustawione?  
 
- Tylko, że to jest abstrakcja. Przypuszczam, że matematyk wysnułby z tego rachunek 
prawdopodobieństwa, które miałoby bardzo nikłe szanse na realizację. Dlatego kiedyś 
pomyślałem, żeby takie zdjęcie zaaranżować. W pewnym sensie też by mnie zaspokoiło. 
Ale to już nie to samo, co fotografia momentu.  

Jak kobieta nie wyraziła zgody, to rezygnowałem. Nie było negocjacji Tadeusz Rolke  
 

Jakie kobiety pan wybierał do swoich zdjęć?  
 
- Szczupłe.  

Dlaczego?  
 
- Bo takie mi się podobają (śmiech). W zasadzie wolę ciemnowłose kobiety, ale są też 
blondynki o takim wdzięku, że mężczyźni przewracają się przed nimi. Nie chodzi mi o 
piękność rzucającą się w oczy. Żadne duże biusty, uwodzicielskie spojrzenia. Po prostu 



  

naturalne piękno. Oprócz tego kobieta musi być kontaktowa, mieć energię wychodzącą 
na zewnątrz.  

Było kiedyś tak, że spotkał pan na ulicy kobietę i pomyślał, że musi ją 
sfotografować?  
 
- Tak.  

Jak się takiej kobiecie składa propozycję?  
 
- Mój kolega, Eustachy Kossakowski, podszedł kiedyś do dziewczyny na ulicy, 
przedstawił się i powiedział: "Zapraszam panią na kawę. Usiądziemy i porozmawiamy". 
Ona spytała: "A o czym?". I zdaje się, że na tym skończyła się ich znajomość. Natomiast 
moja znajomość nie skończyła się na tym etapie.  

Gdzie pan ją spotkał?  
 
- To było w Krakowie. Kręciliśmy zdjęcia z ekipą. Mieliśmy samochód i kierowcę. Było 
lato, upał. Postanowiliśmy pojechać się wykąpać za miasto. Zobaczyłem dziewczynę na 
ulicy, podszedłem do niej i spytałem: "Może ma pani ochotę na kąpiel za miastem?". 
Ona na to: "Dobrze, ale musimy pojechać po kostium". Pojechaliśmy po kostium, 
potem nad rzekę. Zawarliśmy znajomość i były z tego piękne zdjęcia. Odwiedziła mnie 
jakiś czas później w Warszawie i wtedy ją sfotografowałem. Zdjęcie tej dziewczyny 
znajduje się w albumie "Rolke".  

Na fotografii jest dziewczyna w bieliźnie odbita w lustrze, przed którym stoi 
figurka Matki Boskiej. Można powiedzieć, że zdjęcie jest kontrowersyjne.  
 
- Jest trochę szokujące. Wydaje mi się, że może urazić czyjeś uczucia religijne.  

Dlatego tyle lat czekał pan z pokazaniem go światu?  
 
- Ja w ogóle jako pierwszy w Polsce wszedłem do Muzeum Narodowego z nagością. 
Zapytałem wicedyrektora, czy mogę przeprowadzić tam sesję, a on się zgodził.  

Wiedział, że kobiety na tych zdjęciach będą rozebrane?  
 
- Nie pytał o to.  

Musiał pan czasami namawiać dziewczyny do tego, żeby się rozebrały?  
 
- Pytałem o zgodę. Jak kobieta nie wyraziła zgody, to rezygnowałem. Nie było 
negocjacji.  

Mówi się o fotografach, którzy obiecują modelkom kariery, a chcą je wykorzystać.  
 
- Nie miałem takich przygód. Ale jeden z moich kolegów odkrył Polę Raksę. Zaraz, 
żebym nie skłamał... Którąś ze znanych modelek lat 60.  

Też do niej tak po prostu podszedł?  
 
- Zobaczył ją w kinie w kolejce do kasy.  

To chyba nie była Pola Raksa. Młodą aktorkę wypatrzył reporter w barze 
mlecznym.  
 
- Mówiłem wcześniej, że to mogła być inna modelka. W każdym razie poprosił ją o 
pozowanie do zdjęć. Potem te zdjęcia zobaczył jakiś reżyser i zaczęła robić karierę. To 
był taki klasyczny przykład.  



  

Wiązał się pan ze swoimi modelkami?  
 
- Miałem dziewczynę, która była modelką.  

Tylko jedną?  
 
- Jedną. Jest w albumie z pieskiem na smyczy w płaszczu Barbary Hoff.  

A kim była Beatrycze?  
 
- Prawdziwa Beatrycze czy kobieta, która odegrała Beatrycze?  

Kobieta ze zdjęć.  
 
- Była moją znajomą. Odegrała rolę osoby, z którą się rozstałem. W ten sposób 
odreagowałem jej bolesne odejście.  

Dla kogo zrobił pan te zdjęcia? Dla siebie, czy dla tej kobiety, z która się pan 
rozstał?  
 
- Natychmiast je wystawiłem. Co prawda, w bardzo niewielkim gronie, bo to była 
prywatna galeria Andrzeja i Emilii Dłużniewskich. Jedyna tego typu w Polsce galeria 
działająca w prywatnym mieszkaniu, powiedzmy sobie - nielegalnie. 

Myślał pan, że po zobaczeniu tych zdjęć, wróci?  
 
- Nie. Psychologowie i psychiatrzy twierdzą, że jak boli, trzeba to uzewnętrznić. Trzeba 
mówić, pisać, rysować, fotografować. Tak chciałem odreagować.  

I co? Pomogło?  
 
- Pomogło.  

Wiedziała o tej wystawie?  
 
- Poinformowałem ją o tym. Przyszła na wystawę. I powiedziała: "Zobaczyłam siebie".  

W 1970 roku wyjechał pan do RFN. Istnieje stereotyp, że Niemki są brzydkie. 
Zdjęcie w albumie "Rolke" ten stereotyp potwierdza.  
 
- Ale to nie są modelki. To publiczność "Fischmarktu".  

Co to jest "Fischmarkt"?  
 
- Targ rybny w Hamburgu. Odbywa się w niedzielę rano, więc pojawiają się tam ludzie, 
którzy całą noc imprezowali. Tam się lud bawi. Wszystko jest bardzo tanie. Skrzynka 
pomarańczy kosztuje tyle, ile kilogram pomarańczy w sklepie. Ogromna roślina kosztuje 
jedną trzecią tego, co w kwiaciarni. To jest świat niemieckiej klasy średniej. Tam się 
przychodzi po to, żeby wypić piwo (na kaca) i ewentualnie zjeść świeżą rybę. Kobiety na 
zdjęciu nie zwracały na mnie uwagi. Prawdopodobnie nawet nie zauważyły, kiedy je 
fotografowałem.  

Ale chodzi właśnie o zwykłe kobiety z ulicy, nie modelki. W dalszym ciągu nie 
odpowiedział pan na pytanie, czy Polki są ładniejsze od Niemek.  
 
- W tym albumie są ładniejsze. Ale kiedy mieszkałem w Hamburgu, to dopóki 
zawodowo nie zająłem się modą, nie miałem do czynienia z modelkami.  



  

Ale chodził pan na ulicy, bywał na imprezach...  
 
- W Hamburgu nie zaczepiałem kobiet na ulicy.  

Dlaczego? Nie było kogo?  
 
- Krępowałbym się. To były czasy zupełnie innej obyczajowości niż w Polsce. Czasy 
niesłychanego rozkwitu tego, co my nazywamy feminizmem. Nie było żadnego trendu 
na to, żeby się malować, żeby podkreślać urodę swoich piersi czy nóg. Dziewczyny 
chodziły w rozciągniętych swetrach. Miały niekoniecznie czyste paznokcie i zajmowały 
się teorią maoistyczną. I wszyscy palili haszysz. I był wolny seks. To tam dowiedziałem 
się, co to jest pigułka antykoncepcyjna Anty-Baby-Pille. Seks stał się taką koleżeńską 
funkcją. W Hamburgu zrozumiałem, co to jest demokracja.  

Wspominał pan o paleniu haszyszu. Próbował pan?  
 
- Oczywiście.  

Robił pan też reportaż o narkomanach.  
 
- Tak. Fotografowałem ludzi, którzy zebrali się razem w celu odwyku. Mieli ogromny 
dom na wsi, wynajęty od jakiegoś rolnika. Na Zachodzie działały wtedy organizacje 
pozarządowe, które zajmowały się ludźmi uzależnionymi. I oni żyli sobie w takiej 
komunie z dziećmi, muzyką. Sami się pilnowali, nikt nad nimi nie stał i nie pilnował. 
Czasami przyjeżdżali psycholodzy.  

Nie jestem apologetą powstania. Uważam, że to był koszmarny błąd Tadeusz Rolke  
 

W Niemczech poznał pan żonę.  
 
- Poznaliśmy się na imprezie. Była lewicującą - na szczęście umiarkowanie - córką 
pastora. Pracowała jako fotoedytor w redakcji niedaleko mojego miejsca pracy.  

Lepiej się fotografuje miłe czy straszne rzeczy?  
 
- Jestem tzw. estetą i to widać po moich fotografiach. Fotografuję także resztki kultury 
żydowskiej - budynki i synagogi. Fotografuję mnóstwo ruin. Brzydota też ma swoją 
estetykę. Destrukty często są bardziej fotogeniczne niż konstrukty. Bieda jest bardziej 
fotogeniczna niż bogactwo. Dzieci umazane błotem, siedzące w kałuży na szarej ulicy są 
bardziej fotogeniczne niż "wylizane" dzieci w luksusowym przedszkolu.  

Pierwsze zdjęcie zrobił pan w czasie wojny jako młody chłopiec. Co pan wtedy 
czuł?  
 
- Miałem 14 lat, jak kupiłem kodak baby box za swoje pieniądze od kolegi. 
Postanowiłem, że muszę mieć aparat. Sfotografowałem gosposię i jej koleżankę. 
Zrobiłem zdjęcia naszego domu. Kiedy go zburzyli w czasie wojny, sfotografowałem 
ruinę po nim. Fotografowałem ją dopóki nie zniknęła zupełnie.  

Kiedy wybuchło powstanie, działał pan w szarych szeregach. Powstanie było 
potrzebne?  
 
- Nie jestem apologetą powstania. Uważam, że to był koszmarny błąd.  

Miasto zostało zniszczone. Ponad 80 proc. budynków zmieniło się w ruiny.  
 
- Warszawa była nieprawdopodobnie zrujnowana. To była też taka moja pretensja do 
tych, co wydali rozkaz.  



  

A co pan myśli o współczesnej Warszawie? O architekturze?  
 
- Miasto jest pełne zamętu, brakuje mu charakteru. Przestrzeń jest chaotyczna. Jest 
dużo architektury niedobrej albo bardzo średniej. A bardzo mało - dobrej. Nie jest to 
miasto, które bym zachwalał, namawiał do jego zobaczenia. Ale słyszałem, że młodym 
cudzoziemcom podoba się w Warszawie.  

Należy pan do przeciwników Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  
 
- Nie lubię tej budowli.  

Ale zdjęcia pan robił.  
 
- Musiałem go fotografować. Pracowałem w tygodniku o Warszawie "Stolica", więc 
zdarzał się i pałac. Ale to była straszliwa pieczęć stalinizmu nad miastem. Żeby go 
wybudować, zniszczono mnóstwo domów, które były w dobrym stanie w tamtej części 
Śródmieścia. Setki mieszkań poszło pod kilof. I to w mieście, gdzie na izbę mieszkało 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób. Ja zamieszkiwałem z ponad dwudziestoma 
osobami czteropokojowe mieszkanie z jedną toaletą. A w tym samym czasie burzyło się 
dziesiątki domów, tylko po to, żeby pan Stalin mógł królować optycznie nad miastem.  

Co się panu jeszcze nie podoba w Warszawie, który z budynków by pan zmienił, 
odnowił?  
 
- Jest taki straszliwy budynek na Placu Zamkowym, po lewej stronie ulicy, jak się idzie w 
stronę Związku Polskich Artystów Fotografików. Natychmiast bym go rozebrał. Rażąca 
brzydota jest też na Placu Teatralnym. Po prawej stronie znajduje się dom, postawiony 
w latach 60. Straszliwie razi w stosunku do architektury naokoło.  

A co pan myśli o kolorowych blokach na Chomiczówce na przykład?  
 
- Za te same pieniądze można było wybudować coś ładniejszego. Kolor ma troszeczkę 
złagodzić brzydotę. Natomiast nie uznaje tłumaczenia, że było to tanie, więc musi być 
brzydkie. Za te same pieniądze można zrobić cos ładniejszego. Zresztą, Polska jest 
zaśmiecona prywatnymi domami, które ludzie sami sobie budują. A one mogłyby być 
ładne. Polska ma straszliwie brzydkie budownictwo. Najbrzydsze, powiedziałabym, 
spośród sąsiadów. Nie byłem na Białorusi. Ale w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech 
jest dużo ładniej.  

Chce pan powiedzieć, że Polacy nie mają gustu?  
 
- Polacy mają fatalny gust. Niech pani spojrzy na polskie kościoły. Przecież to jest 
katastrofa. Absolutna katastrofa!  

A jedna z najdroższych inwestycji sakralnych na świecie - Świątynia Opatrzności 
Bożej w Warszawie?  
 
- Straszna bryła, odrażająca. Gust pana Glempa... nie daj Boże nikomu. Zaśmiecił całą 
dzielnicę, która też nie jest zbyt piękna. Tak to jest dać władzę ludziom 
niekompetentnym. Zemści się to potem na wizualizacji miasta.  

Dla mnie nie ma uprzywilejowanych narodów. W ogóle pojęcie narodu jest bardzo 
przeterminowane Tadeusz Rolke  
 

W czasie pobytu w więzieniu, w latach 50., nie miał pan aparatu. Gdyby go pan 
miał, co by pan sfotografował?  
 
- Moich kolegów z celi, spacer na dziedzińcu. Życie więźnia bym sfotografował.  



  

A jakie to życie było?  
 
- Ponure. Siedziałem w trzech więzieniach. W Warszawie, gdzie razem ze mną w celi 
mieszkało siedem osób. Potem w Barczewie - tam nas było sześciu, ale pomieszczenia 
były mniejsze. W tym więzieniu czekał na wyrok śmierci zbrodniarz wojenny Erich Koch. 
W Iławie natomiast sale były duże. W jednej przebywało kilkanaście osób.  

Co jest najgorsze w pobycie w więzieniu?  
 
- Samo zamknięcie. Ale potem są inne rzeczy. Przede wszystkim straszliwy smród. Tym 
się właśnie różnią więzienia między sobą. W Iławie nie czuło się fetoru, bo nie było tzw. 
kibla w celi. Toalety były na zewnątrz. A w tradycyjnym więzieniu - starym, nękającym - 
jest ten straszny smród. Nigdy go nie zapomnę. Przytłaczający jest też brak intymności, 
zawsze ktoś znajduje się obok.  

Na jakich więźniów pan trafił?  
 
- To był przekrój społeczeństwa: od inteligencji do żołnierza, który strzelał po pijanemu. 
Byli też więźniowe polityczni.  

Za co trafił pan do więzienia?  
 
- Za "działalność antypaństwową". Przypadkiem poznałem Władysława Jaworskiego, 
który robił spotkania dyskusyjne na KUL-u. Szybko się z zebrań wypisałem, bo 
"przynudzali" o ekonomii. Niestety, jeden z referatów, które odczytywał Władysław, nie 
spodobał się władzom. Każdego, kto miał z nim styczność, uważano za członka 
nielegalnej organizacji. Dostałem siedem lat więzienia. Rok czekałem na proces, potem 
rok przesiedziałem. Ocaliła mnie śmierć Stalina, po której w ramach amnestii 
wypuszczano wielu więźniów politycznych.  

Po latach wrócił pan do więzienia przy Ratuszowej.  
 
- Tak. Moje warszawskie więzienie fotografowałem już jako dziennikarz pisma "Stolica". 
W tym czasie było to już więzienie dla kobiet. Za wiele się tam nie zmieniło. Te same 
odrapane ściany, to samo wyposażenie.  

Jak się wraca po latach do takiego miejsca?  
 
- Targała mną ciekawość. Udało mi się nawet zajrzeć do mojej celi.  

PRL pan nie wspomina najlepiej. Po co pan wrócił do Polski w czasie stanu 
wojennego?  
 
- Dla dwóch kobiet wróciłem. Dla mojej mamy i dla kobiety, w której byłem zakochany.  

Ale zdjęć podczas strajków sierpniowych pan nie robił?  
 
- Nie. Jakoś mnie to nie kręciło.  

Nie żałował pan później?  
 
- Nie. Podczas strajków sierpniowych przyjechałem do Polski z pewną kobietą. I tylko 
dochodziły mnie echa tego, co tam się dzieje.  

Czyli kobieta zawróciła panu w głowie?  
 
- Nawet nie. Po prostu chciałem mieć fajne wakacje, a nie przebywać znowu w tłumie 
ludzi.  



  

Przyglądał się pan Polsce przez kilka dekad. Co pan myśli o niej dzisiaj?  
 
- Parę lat temu miałem wystawę pt. "Jutro będzie lepiej"; w galerii przy Widok 8. 
Znajdowały się na niej moje zdjęcia z lat 1989-1992. Był to czas przemian, w którym 
współistniały dwa porządki: stara kultura PRL i nowe, otwierające szanse życie. Na 
wystawie było bardzo dużo ludzi. Nie przypuszczałem nawet, że wzbudzi aż takie 
zainteresowanie. Okazuje się, że ten moment przełomu był ważny dla wielu Polaków.  

Jest pan zadowolony z kraju, w którym żyje?  
 
- Nie uważam, by Polacy byli najmądrzejszym narodem na świecie. Daleki jestem od 
tego mniemania. Zresztą nie jestem patriotą. Absolutnie nie! Jestem wobec Polski 
krytyczny tak samo, jak wobec innych społeczeństw i narodów. Dla mnie nie ma 
uprzywilejowanych narodów. W ogóle pojęcie narodu jest bardzo przeterminowane.  

Jest pan krytyczny wobec całego narodu czy polityków, którzy nas reprezentują?  
 
- Dla mnie nadużywanie słowa "naród" jest nie do zniesienia! Jest to mentalność 
sięgająca jeszcze XIX wieku. A już wiek XX tak skompromitował pojęcie "narodu" i 
przynależności do niego - czego byliśmy przecież świadkami - że stało się to dla mnie 
całkowicie obce.  

Nie czuje się pan Polakiem? A kim?  
 
- Jestem Europejczykiem.  

Fala uchodźców, z którą w ostatnim czasie mamy do czynienia, na pewno zmieni 
Europę. Także Polskę. To dobrze czy źle?  
 
- Dobrze by było, żeby polski naród troszkę się ucywilizował. Ta straszliwa konserwa, ci 
ludzie, których obchodzi tylko własna rodzina i własna uliczka. I nic więcej. Nie czytają 
gazet ani książek, tylko gapią się w telewizor. Ogłupieni są serialami. I boją się 
wszystkiego, co jest obce. To jest ta swojskość. Podział na "swoi" i "obcy". Straszna 
prowincja! Gomułka musi się w grobie bardzo cieszyć. Bo osiągnął swój ideał, ideał 
państwa komunistycznego, a właściwie ideał hitlerowski. "Ein Volk, ein Reich, ein 
Führer", czyli "jeden naród, jeden kraj, jeden przywódca". I to się mści do dzisiaj na 
tym koszmarnie nieruchliwym społeczeństwie. Niemyślący, leniwy tłum ludzi , patrzący 
tylko w ten kotlet schabowy, który jest najlepszy na świecie.  

Należy pan do tej małej grupy Polaków, która nie ma nic przeciwko uchodźcom. 
Nie podziela pan obaw naszego społeczeństwa?  
 
- Niech przyjeżdżają. Oczywiście, trzeba ich selekcjonować, bo wśród nich są też 
pewnie wysłannicy Państwa Islamskiego. Ale myślę, że nasze służby sobie z tym 
świetnie poradzą.  
 
Rozmawiała Ewa Koszowska, Wirtualna Polska 

 



  

 

Tadeusz Rolke: Dziś jeździłbym z aparatem po świecie [WYWIAD] 
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Tadeusz Rolke (ot. Albert Zawada / Agencja Gazeta) 

Piękne modelki rzeczywiście istniały w szarej PRL-owskiej rzeczywistości. Ale nie mogły 
odwrócić uwagi od tego, że nie było cytryn czy chrupiącego chleba. 
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  
 
 
Dariusz Bartoszewicz: Nostalgia za PRL narasta. Dlaczego? 
 
Tadeusz Rolke: Nie wiem i tego nie rozumiem. 
 
Było tak ładnie jak na czarno-białych zdjęciach? 
 
- Była niewola. Młody człowiek nie potrafi już sobie nawet wyobrazić, że nie może 
pojechać np. do Berlina, bo nie ma paszportu w domu. 
 
Dostęp do lekarza był łatwiejszy. 
 
- Może i tak, ale zawsze działały prywatne praktyki lekarskie. Były drogie. 



  

 
Dentysta był w szkole. 
 
- Ale słaby. 
 
I piękne modelki na tylu zdjęciach. Miały odwrócić uwagę od szarości i biedy? 
 
- Nie, one istniały w tej szarej rzeczywistości. Nie mogły jednak odwrócić uwagi od 
tego, że nie było cytryn czy chrupiącego chleba. 
 
To skąd ten uśmiech na twarzy na widok zdjęć z lat 50., 60., 70.? 
 
- Tęskni się za młodością, a nie za PRL. Trzeba to oddzielić od systemu, który wtedy 
panował. Ja nie tęsknię, to nie był mój ustrój. 
 
Młodzi płaczą teraz po znikających budynkach z PRL. 
 
- Szkoda Supersamu, na jego przykładzie widać z całą ostrością okrucieństwo 
kapitalizmu, liczy się tylko zysk. Znikła dobra i funkcjonalna architektura. Ale dlaczego 
20-letni człowiek ubolewa nad zniknięciem pawilonu Chemii, broni Emilii? Nie 
rozumiem, może to sprzeciw wobec różnych globalizmów i unifikacji. 
 
60. urodziny Pałacu Kultury trwały kilka tygodni. Tłum prawie nie mieścił się 
między teatrami Dramatycznym i Studio, kiedy Michał Ogórek opowiadał o swoim 
równolatku. 
 
- Wiem, byłem, widziałem. 
 
Młodzi pokochali Pałac. 
 
- To wielkie nieszczęście, które spotkało Warszawę. Symbol sowietyzmu. 

Nie podoba się panu ani trochę? 
 
- Jestem uczulony na sprawy wizualne. Mam starszego brata, który, kiedy budowali 
Pałac Kultury, studiował architekturę. Zawsze wiedziałem, co jest kiczem i ohydą. 
 
Zrobił pan takie zdjęcie: ruiny i resztki po biedadomach, a w tle majaczy 
olśniewająco jasny Pałac Kultury, niczym przybysz z innej planety. 
 
- Kiedy wyszedłem z więzienia i zobaczyłem ten koszmar, pomyślałem: ohyda! Omijałem 
z daleka. Zacząłem pracować w tygodniku "Stolica", dostawałem czasem zlecenia, by 
fotografować Pałac. Nie miałem już wyjścia, musiałem do niego podejść. Nie mogłem 
odżałować, że zniszczyli tyle kamienic, które można było odbudować, by zrobić miejsce 
na plac Defilad i Pałac. 
 
Trafił pan za kraty oskarżony o udział w nielegalnym Ruchu Uniwersalistów, 
związanym z Władysławem Jaworskim, autorem pracy "Uniwersalizm 
gospodarczy". Bili? 
 
- Nie bili. Najpierw od czerwca do sierpnia 1952 r. siedziałem w więzieniu śledczym 
przy Ratuszowej. Nie ma już po nim śladu. W stronę bramy szło się wzdłuż murów 
koszar. Tam mnie zastała śmierć Stalina, strażnicy wydali rozkaz, że kiedy usłyszymy 
wycie syren, mamy się natychmiast położyć. 
 
Padnij i głowa w dół? 
 
- Taki hołd sobie wymyślili. Z Ratuszowej wysłali mnie do więzienia w Barczewie. 
Siedział tam z wyrokiem śmierci zbrodniarz wojenny Erich Koch. Nie zabili go, umarł 



  

śmiercią naturalną w 1986 r. w tym samym więzieniu. Władze liczyły, że wie, co się stało 
z Bursztynową Komnatą, i kiedyś zdradzi tę tajemnicę. Jeśli ją znał, to zabrał ją ze sobą 
do grobu. 
 
Skąd są te ponure zdjęcia z kratami? 
 
- Właśnie z więzienia przy Ratuszowej. Kiedy pracowałem w "Stolicy", 
podpowiedziałem, że można tam zrobić fotoreportaż. Wróciłem do celi, ale na oddział 
kobiecy. 
 
A te dziwne białe linie na posadzce, które wyznaczają jakieś pole w kącie i pasek 
pod ścianą? 
 
- Linie porządkowe. Wie pan, co żołnierz ma pod łóżkiem? 
 
Porządek. 
 
- Właśnie. W więzieniu chodzi mniej więcej o to samo. 
 
Jaką zapamiętał pan Warszawę przedwojenną? 
 
- W momencie wybuchu wojny miałem dziesięć lat, moja Warszawa rozciągała się na 
dość ograniczonym obszarze. Mieszkałem przy Nowym Świecie. Tęsknię za tramwajem, 
który wtedy tam jeździł. Do szkoły chodziłem na Czackiego, skręcałem więc w 
Świętokrzyską i szedłem w stronę Traugutta. Przy Kredytowej mieszkała ciocia z 
wujkiem. Moja Warszawa kończyła się przy pl. Unii Lubelskiej, gdzie mama miała biuro. 
Bywałem też na Mokotowie czy Żoliborzu. 
 
A żydowska Warszawa? 
 
- Nie znałem Dzielnicy Północnej. Nie chodziłem tam, bo nie miałem rodziny czy 
kolegów. Kiedy na samym początku wojny spalił się nasz dom, zostaliśmy bez ubrań 
zimowych. Wtedy pojechaliśmy na Nalewki po palta. 
 
Jak pan zapamiętał Nalewki? 
 
- Było dokładnie tak jak na zdjęciach Romana Wiśniaka [Vishniaca], rosyjsko-
amerykańskiego fotografa - podwórka pełne sklepów. Nalewki bardzo mi się wtedy 
spodobały, ruch, zgiełk, różnorodność, piekarnia, zaraz obok pralnia, sklepiki. Długie 
podwórka stanowiły przedłużenie ulicy i handlu. 

Władysław Szpilman w "Pianiście" pisał, że na początku wojny w Warszawie 
toczyło się w miarę normalne życie. Tylko nagle zaczęło się zalepianie okien 
taśmami na krzyż. 
 
- Miało je to chronić przed zniszczeniem w czasie bombardowań. Śmieszne. 
 
Klęska wrześniowa? 
 
- Straszne! Upadła nasza wspaniała, ukochana Polska, która miała być niezwyciężona. 
Przecież mieliśmy okręty, czołgi, samoloty, byliśmy zwarci i gotowi. Tak to 
przedstawiała nacjonalistyczna propaganda lat 30., którą nas karmiono. To wszystko 
była lipa. Czuliśmy się oszukani. 
 
W czasie okupacji kupował pan niemieckie magazyny "Die Wehrmacht" i "Der 
Adler". Dlaczego? 
 
- Dla zdjęć, bo były znakomite. Jak większość chłopców interesowałem się techniką 
wojskową: znaliśmy na pamięć modele samolotów, typy czołgów. I kiedy nad Warszawą 



  

nurkowały samoloty, by zrzucić bomby, to wiedziałem, że to bombowiec Junkers Ju 87 
(Stuka) o skrzydłach w kształcie litery W. Byłem uczulony na obraz. Jakkolwiek to 
dziwnie zabrzmi: niemieckie fotografie robiły piorunujące wrażenie. Proszę sobie 
wyobrazić - piękny czołg jedzie przez okropne błoto, a obok płonie biedna chałupa. 
 
Jedno z pana pierwszych zdjęć aparatem Kodak Baby Box to ulica z dorożką na 
Kredytowej. 
 
- Tam mieszkaliśmy pod numerem 10 mieszkania 13, pamiętam telefon: 501 74. To 
zdjęcie zrobiłem przed powstaniem. Kobieta stoi na parapecie i myje okna, jest wiosna 
1944 r. Kilka miesięcy później zostanie tylko wspomnienie po kamienicy. 
 
Wybucha powstanie warszawskie. Ma pan 15 lat, od dwóch lat działa w Szarych 
Szeregach. Jak wyglądała Godzina W? 
 
- Powstanie było kompletnie bez sensu, wiedziałem to od początku, od godziny 17. 
Dostałem rozkaz, by udać się pod adres w Wilanowie, gdzie miał powstać punkt 
łączności z pocztą polową. Tam nie było nikogo, panował nieprawdopodobny bałagan. 
Dopiero wieczorem w miejscu zbiórki pojawiło się kilku powstańców. Na pięciu mieli 
jeden rewolwer. Farsa. I ci "uzbrojeni" powstańcy po chwili znikają. Podejmujemy 
decyzję: wracamy do Śródmieścia. 3 sierpnia zostaję lekko postrzelony w udo na polu 
niedaleko Sadyby. Trochę kulałem. Do 14 sierpnia granica Wilanowa i Sadyby to była 
ziemia niczyja, wtedy dopiero nadciągnął uzbrojony oddział powstańców. I zrobiła się 
wolna Polska. Na dwa tygodnie. 
 
Krótko. 
 
- 2 września Niemcy zajmują Sadybę. Prowadzą nas z ewakuowaną ludnością przez 
miasto, wypaloną Grójecką na Dworzec Zachodni. Potem pociąg i obóz w Pruszkowie. 
 
I wywózka na roboty. Frau Gensch, u której pan pracował, pyta: "Co ty będziesz w 
życiu robić, jesteś taki leniwy i słaby?". A pan na to: "Będę jeździć po świecie i 
fotografować". 
 
- Ale najpierw trafiłem do budowania fortyfikacji, które miały powstrzymać pochód 
Armii Czerwonej: na ziemi lubuskiej, w Sierpcu na północ od Płocka, potem w rejonie 
Gdańska. Wreszcie koniec wojny. Czułem radość: jestem wolny! Mogę robić, co chcę, 
wracam do Warszawy. 
 
Raczej do tego, co z niej zostało. 
 
- Wiedziałem, czego się spodziewać, że nie ma już Starówki, że Dzielnica Północna jest 
starta z powierzchni ziemi. Z pociągu wysiadłem we Włochach, szedłem od zachodu. 
Zajrzałem na Chmielną, blisko Żelaznej zastałem mamę kolegi z powstania. O dziwo, 
wśród ruin zachował się piętrowy drewniany budynek od frontu i oficyna. Swoją mamę 
odnalazłem w Brwinowie, wtedy odzyskałem aparat fotograficzny. Przenieśliśmy się do 
mieszkania przy Śniadeckich. Spaliśmy w jednej izbie - mama i krawcowa pani Ferenc na 
łóżkach, ja na podłodze. W sąsiednich pokojach mieszkały wieloosobowe rodziny, w 
sumie z 13 osób. I jedna ubikacja. 
 
Fotografował pan ruiny? 
 
- Trochę. Potem z bratem chodziliśmy w niedziele obserwować postępy w odbudowie 
Starego Miasta. Tempo było pocieszające. 
 
Po więzieniu, w czasie odwilży, pracuje pan w "Stolicy". Fotografuje gwiazdy ze 
świata sztuki i kultury. Wybór czy zlecenie? 
 
- To był mój pomysł - wizyty u artystów plastyków. Robiłem im portret i zdjęcie 



  

wskazanej pracy, do tego kilka zdań komentarza. Tak poznałem Henryka Stażewskiego, 
Mariana Bogusza, Zbigniewa Dłubaka. Nie istniało wtedy pojęcia "gwiazd sztuki". Nikt 
prawie nie wiedział, kto jest ten Stażewski i jak wygląda, gusta szerokiej publiczności 
kończyły się na Matejce. 

Gdzie pan utrwalił wygłupy Romana Polańskiego z Bogumiłem Kobielą? 
 
- To był czysty przypadek, poszedłem na imprezę do klubu na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Interesowali mnie głównie plastycy. Popularni i 
rozpoznawalni byli tylko aktorzy. 
 
A przy stoliku w Czytelniku... 
 
-...siedzą naturalnie Gustaw Holoubek, Tadeusz Konwicki, na moim zdjęciu jeszcze Jan 
Pietrzak. Szkoda, że na stare lata tak mu odbiło, forsuje budowę wielkiego łuku 
triumfalnego na pamiątkę Bitwy Warszawskiej. 
 
SPATiF w Alejach Ujazdowskich? 
 
- Był międzydyscyplinarny, chodziło się tam na wódkę. Artyści związani z teatrem, 
estradą, radiem, telewizją, filmem, różne dyscypliny sztuki plus trochę hochsztaplerów, 
którzy zawsze kręcą się w takich miejscach. Toczyło się tam dużo interesujących 
rozmów. Pamiętam, jak w latach 60. Janusz Minkiewicz, pisarz i satyryk, szybko wyłapał 
nowe reklamy w "Życiu Warszawy" - prezerwatyw. I napisał wierszyk opublikowany w 
"Szpilkach": 

Patronuje temu also znany dziennik "Life of Warsaw" 
Inną nazwę bym tu wniósł: Ilustrated Condom News. 

 
 
"Życie Warszawy" pozwało Minkiewicza do sądu. I on wygrał. 
 
Kiedy miał pan tak dość PRL, że postanowił wyjechać? 
 
- Najpierw kampania antysemicka 1968 r., potem "bratnia pomoc", jakiej udzieliło 
Wojsko Polskie w inwazji na Czechosłowację. Naturalnie nie chcieli mi dać paszportu. 
Udało się w 1970 r., to był tzw. paszport popierany przez redakcję "Stolicy". Dostałem 
stypendium artystyczne w Wolfsburgu. 
 
Potem Hamburg. Sukces? 
 
- No cóż, jest gospodarka rynkowa, zarabiam robieniem zdjęć, a nie zmywaniem 
naczyń. Ale było trudno. Współpracowałem z takimi tytułami, jak "Stern", "Die Zeit", 
"Der Spiegel". Zrobiłem cykl "Velgen" o ludziach na odwyku od narkotyków czy 
"Fischmarkt" o targu rybnym w Hamburgu. 
 
Skąd decyzja, by wracać do Polski w stanie wojennym? 
 
- Małżeństwo z Niemką się rozpadło, była nowa kobieta w Polsce, no i mama na mnie 
czekała. Wróciłem we wtorek lub środę, stan wojenny wprowadzili z soboty na 
niedzielę. Zdjęć z tego okresu mam mało, m.in. te z rozpędzania demonstracji na 
Marszałkowskiej w kłębach gazu łzawiącego. 
 
Kiedy robił pan zdjęcia Tadeuszowi Konwickiemu, jak szuka butów w Domach 
Towarowych "Centrum"? 
 
- W 1982 r. redaktor ze "Sterna" zachwycił się przetłumaczoną na niemiecki książką 



  

Konwickiego "Wniebowstąpienie" i zamówił te zdjęcia. 
 
Konwicki kupił wtedy buty? 
 
- Tylko oglądał. Nie miał talonu. Drogie były, całą scenę zaaranżowaliśmy. 
 
Nie uwiecznił pan symbolu przemian po 1989 r.? Pytam o Jarmark Europa. 
 
- Wiem, powinienem to zrobić. Żałuję. Ale w latach 1989-93 zrobiłem sporo zdjęć, które 
dokumentowały przejście od PRL do gospodarki rynkowej. Pokazałem je na wystawie 
"Jutro będzie lepiej" w galerii przy Widok 8. 

To jeszcze kilka pytań o ocenę budynków: wotum narodu za wolność - Świątynia 
Opatrzności Bożej w Miasteczku Wilanów? 
 
- Katastrofa, dezorganizuje i szpeci osiedle, które też nie jest piękne. Straszna bryła, 
przytłaczająca. 
 
Inny symbol - "orzeł wzbijający się do lotu, znak nowej Polski", mówiąc słowami 
Daniela Libeskinda, autora Złotej 44. 
 
- Podoba mi się. Lubię skręcenie jego bryły i ten zadziorny dziób. 
 
Muzeum Historii Żydów Polskich? 
 
- Ma świetną architekturę. Szkoda, że jest jej tak mało w Warszawie. 
 
Sąd Najwyższy, symbol państwa prawa? 
 
- Przytłacza. Coś architektom nie wyszło. 
 
To jaką mamy Warszawę po ćwierćwieczu wolności? 
 
- Młodzieży z zagranicy miasto się podoba, bo lubi chaos i różnorodność. Perspektywa 
z kładki dla pieszych w rejonie Biblioteki Narodowej może fascynować. Nakładają się na 
siebie przedwojenne ministerstwo komunikacji projektu Rudolfa Świerczyńskiego i 
powojenna rozbudowa Bohdana Pniewskiego, PRL-owskie bloki, pierwsze wysokie 
budynki z Marriottem i najnowsze wieżowce. 
 
Gdyby był pan młodszy i nadal pracował, biegałby pan teraz za celebrytami świata 
sztuki i kultury? Uwieczniał zmiany miasta? 
 
- Jeździłbym po świecie. Nie byłem w Azji, obu Amerykach. Świat jest taki ciekawy, a ja 
nie byłem nigdzie poza Europą. Jestem zasiedziałym kosmopolitą europejskim. 

Tadeusz Rolke 
Ur. w 1929 r. w Warszawie. Artysta fotografik, prekursor polskiej fotografii 
reportażowej. Studiował historię sztuki na KUL w Lublinie, potem na Uniwersytecie 
Warszawskim. Uwieczniał, jak zmieniało się miasto. Robił portrety znanym artystom 
plastykom, ludziom ze świata filmu i teatru, pisarzom, a także np. Korze Jackowskiej i 
grupie Maanam (współtworzył okładki ich płyt). Pracował lub współpracował m.in. z 
takimi tytułami, jak "Stolica", "Polska", "Świat", "Przekrój". W latach 70. wyjechał do 
Niemiec i spędził tam ponad dziesięć lat. Robił zdjęcia dla tygodników "Stern", "Der 
Spiegel" i gazety "Die Zeit". 



  

 

Tadeusz Rolke: Bohema z niemiecką wizą [ROZMOWA] 

Agnieszka Kowalska 
15.05.2015 00:58  

 

Fotografia Tadeusza Rolkego z wystawy "Checkpoint Rolke" (Fot. Tadeusz Rolke) 

 

 

 



  

Fotograf opowiada tu osobistą historię, ale też historię uniwersalną - o granicach wciąż 
dzielących Europę. W galerii Obserwacja w Warszawie otworzył wystawę "Checkpoint 
Rolke". 
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

 

Agnieszka Kowalska: Ten paszport jest autentyczny, czy go pan spreparował? 
 
Tadeusz Rolke: Oczywiście, że autentyczny. 
 
To jak to się stało, że ma pan na tym zdjęciu zamknięte oczy? 
 
- Nie wiem. Był rok 1972. Byłem w Hamburgu i skończył mi się polski paszport. 
Wystąpiłem tam więc o nowy. W Polsce nie miałbym na to szans, bo przekroczyłem 
miesięczny czas pobytu za granicą. 
 
Do wniosku musiałem dołączyć fotografię. Na parterze w urzędzie znalazłem automat, 
taki sam, jakie pamiętałem z dzieciństwa w okupowanej Warszawie. 
 
Były takie już wtedy? 
 
- Nam, chłopakom, to się strasznie podobało. Nie mieliśmy pieniędzy, ale na to zawsze 
wysupłaliśmy. 
 
Wracając do Hamburga, wziąłem ten pasek kilku zdjęć i cały dołączyłem do wniosku. 
Odbierając dokument, z rozbawieniem spostrzegłem, że urzędnik wybrał właśnie to z 
zamkniętymi oczami. 
 
Symbolicznie. Czego pan wtedy wolał nie widzieć? 
 
- Miałem tak dosyć PRL-u, że wiedziałem, że po prostu muszę dłużej pobyć za granicą. 
Nie byłem jedyny, i to nie była emigracja zarobkowa, tylko stricte polityczna. Nie 
spieszyło mi się z powrotem. Zresztą, jakbym wrócił, to na pewno nie wypuściliby mnie 
przez kilka lat. 
 
Nie były to łatwe decyzje, pana rodzina została tutaj. 
 
- Ostatecznie wróciłem właśnie ze względu na mamę. Mój brat przez to, że byłem za 
granicą nielegalnie, nie mógł wtedy wyjechać. 
 
Sam paszport nie upoważniał do pobytu w Niemczech, prawda? Trzeba było mieć 
w nim jeszcze wizę. 
 
- Na szczęście dostałem taką na rok. Na tej wystawie pokazuję reprodukcje wiz w 



  

paszporcie, żeby przypomnieć, jakie miały wtedy znaczenie. To były stemple, od 
których bardzo często zależały ludzkie losy. Powiększone do wielkości plakatu są też po 
prostu ciekawe graficznie. To są elementy wizualnego kodu XX wieku. Chociaż może i 
XXI, bo wciąż są kraje, do których obowiązują wizy. Nas może już na Zachód nie, ale już 
na Białoruś musimy je mieć. 
 
Do tych dokumentów dodałem na wystawie zdjęcia, które zrobiłem kilka lat temu. 
Byłych przejść granicznych w Berlinie. 
 
Pamięta pan ten moment, kiedy pierwszy raz dostał pan ten paszport i wyjechał za 
granicę? 
 
- Tak. To był 1965 rok. Wyjechałem na zaproszenia do Francji i Szwecji. Oczywiście 
fotografować. W Paryżu zrobiłem dla "Ty i Ja" materiał o kulisach sesji modowej "Elle". 
 
Ale ostatecznie na dłuższe pobyty wybrał pan Niemcy. Dlaczego? 
 
- W Niemczech zachodnich miałem wielu znajomych, znałem język. Tam też dostałem w 
1970 roku rezydencję artystyczną - miesięczny pobyt w zamku w Wolfsburgu. I Niemcy 
mnie bardzo interesowali, jacy są obecnie, ileś lat po przegranej wojnie. Spędziłem tam 
w sumie dziesięć lat. 
 
Po stypendium trochę jeździłem - Monachium, Berlin, Frankfurt. Pracowałem też dla 
agencji Internations zajmującej się PR-em Republiki Federalnej. 

Czyli nawet tam dopadła pana propaganda? 
 
- Tak, byłem propagandystą Polski Ludowej, pracując w piśmie "Polska", więc mogłem 
też być propagandystą Republiki Federalnej. Niestety, oni nie wydawali tak ładnego 
magazynu (śmiech). 
 
Pojechałem do Hamburga, bo był wówczas w Niemczech stolicą prasy drukowanej. 
Najwięcej fotografów, ale też najwięcej możliwości. Stałe zatrudnienie miałem tylko 
przez pół roku, ale zleceń było dużo. Pamiętam, jak naczelny, nie przedłużając ze mną 
umowy, użył argumentu, że do nich nie pasuję, bo "oni są burżuazją, a ja jestem 
bohemą". 
 
Komplement. 
 
- Właśnie. I bohema zajęła się freelanserką (śmiech). 
 
Co pan tam fotografował? 
 
- Ludzi, sztukę, to co zawsze. Ciekawym tematem był Fischmarkt w Hamburgu - jak w 
soczewce skupiał to miasto, szalenie interesujące zbiorowisko ludzi. Niezmiennie, od 
średniowiecza, niedzielny targ rybny. 
 
Fotografowałem też młodych na narkotykowym odwyku. Wtedy, po 1968 r., narkotyki 
opanowywały europejskie miasta, wszędzie czuć było zapach trawy, paliło się ją jak 
papierosy. Dwa razy pracowałem jako fotosista na planie filmowym i cały zespół był od 
rana na haju. To było genialne. 
 
A Berlin z lat 70. pan zapamiętał? 
 
- Tak, przechodziłem przez te punkty graniczne wielokrotnie, przez Checkpoint Charlie 
również. Znałem rodziny, przyjaciół rozdzielonych przez mur. I tak krążyłem. To były 
dramatyczne historie. Wschodni Niemcy wsadzali do więzienia za próbę przekroczenia 
granicy, a zachodni wykupywali takich młodych więźniów. To był niezły biznes. 40 tys. 
marek za głowę. 



  

 
Był pan w Berlinie w momencie upadku muru? 
 
- Tuż przed. Niezwykłe emocje. 
 
A teraz, co pana zajmuje? Co chciałby pan jeszcze zrobić? 
 
- Kończę autorski album dla wydawnictwa BOSZ. Robiłem do niego też ostatnio sporo 
nowych zdjęć kobiet, bo one są głównym tematem. Chciałbym umieścić też gdzieś w 
dobrym muzeum mój cykl "Tu byliśmy" o śladach żydowskiej kultury, nad którym wciąż 
pracuję. 
 
Artystyczna emerytura? 
 
- Nigdy! Starość jest trudna, ale artystyczna emerytura to będzie w raju. 
 
Wystawę "Checkpoint Rolke" można oglądać w galerii Obserwacja w Warszawie, ul. 
Tarczyńska 3, wstęp wolny. 
 
Cały tekst: 
http://wyborcza.pl/1,75475,17909021,Tadeusz_Rolke__Bohema_z_niemiecka_wiza__R
OZMOWA_.html#ixzz3yMEJtzfr 



  

 

Cztery tysiące zdjęć Tadeusza Rolke dostępnych w Internecie 

3 kwietnia 2014, 14:44  

 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie uruchomiło internetowe archiwum Tadeusza 
Rolke. Składa się ono z 62 000 negatywów i 4 000 slajdów, uzupełnionych przez 42 000 
negatywów cyfrowych udostępnionych przez Agencję Gazeta. Ogromny dorobek 
fotograficzny Tadeusza Rolke opiera się na fotografii o charakterze humanistycznym, w 
centrum jego zainteresowań jest zawsze człowiek i jego otoczenie zarówno w sferze 
życia publicznego, jak i prywatnego. Na polu fotografii artystycznej ważnym 
dokonaniem jest seria portretów ludzi sztuki, kultury i polityki.  

 
 
"Najtrudniejszym gatunkiem jest fotografia momentu - mówi Rolke. - Jej mistrzem był 
Cartier-Bresson. W Lublinie miałem aparat, ale nie byłem sam, a to utrudnia 
fotografowanie. Naprzeciwko mnie szły cztery osoby w płaszczach, bardzo 
mieszczańskie. I każda z nich coś jadła - jakieś kanapki czy zapiekanki w papierze. Nie 
zdążyłem tego zrobić. Zabrakło mi refleksu. Minęła mnie fotografia. Tak myślę często o 
rzeczywistości. To jakaś obsesja" - mówił Rolke w "Gazecie Wyborczej". 
  
Kolejne cykle i projekty fotograficzne Tadeusza Rolkego, to jak kolejne rozdziały historii 
Polski. Mimo że fotograf zajmował się  i do dziś zajmuje - najróżniejszymi dziedzinami, 
od reportażu, przez fotografie mody, po osobiste, autorskie projekty, we wszystkich 
pojawiają się, może nawet czasem w nieświadomy dla samego autora sposób, elementy 
historii naszego kraju. Jakkolwiek patetycznie to brzmi - to chyba właśnie ta cecha jest 
największym fenomenem twórczości Tadeusza Rolkego. Niezależnie od tematyki, jaką 
porusza, a nawet kraju, w którym tworzy, w większości jego fotograficznych cykli 
znajdują odzwierciedlenie zdarzenia i przemiany szczególnie ważne czy 
charakterystyczne dla kraju nad Wisłą. Gdyby chcieć poszukać przyczyny takiego 
właśnie spojrzenia na rolę fotografii, czy też sposobu postrzegania świata, można by 
przytoczyć życiorys fotografa, który w dużej mierze został ukształtowany przez ważne 
wydarzenia historyczne. Gdy wybucha wojna, Rolke ma 10 lat. Niedługo później - w 
czasie wojny - kupuje pierwszy aparat fotograficzny, Kodak BabyBox i zaczyna robić nim 
zdjęcia okupowanej Warszawy. I tu już pojawia się pierwszy paradoks. Rolke jest 



  

nastolatkiem, dzieckiem, lubi więc robić zdjęcia i kolegom, i zwyczajnym, otaczającym 
go zdarzeniom. Nie można jednak powiedzieć, że to, co działo się wtedy w stolicy, było 
czymś "zwyczajnym". Tym samym wśród zachowanych z tamtych lat fotografii są i 
portrety rówieśników fotografa, i obrazy wojny - np. transporty czołgów, wiezionych na 
front.  
  
Bezcenny zbiór prac fotografa, pracującego w Polsce i w Niemczech, można podzielić 
na kilka kategorii. Pierwsza grupa to prace z okresu, gdy Rolke współpracował z 
pismami takimi jak "Stolica", "Polska", "Ty i Ja" i specjalizował się w fotografii 
reportażowej, szczególną uwagę poświęcając swojemu miastu rodzinnemu, Warszawie. 
Druga część to bezcenna dla Muzeum dokumentacja różnych aspektów życia 
artystycznego w Polsce od połowy lat 50. Osobne miejsce zajmuje wizualna historia 
polskiej mody sięgająca również lat 50. oraz zbiór fotografii z lat 70., gdy Rolke 
przebywał na trwającej 10 lat emigracji w Republice Federalnej Niemiec i 
współpracował z pismami "Die Zeit", "Der Spiegel" i "Stern". Ponadto archiwum 
zawiera prace autonomiczne Tadeusza Rolke jak na przykład Fischmarkt (1978), Ślady 
(1984-1995), Remake (1983/2009) czy Tu Byliśmy (od 2008). 
  
Opublikowana część dorobku artysty będzie na bieżąco uzupełniana, zaś kolejna 
odsłona Archiwum Tadeusza Rolke nastąpi 23 maja 2014 roku, w przeddzień 85. 
urodzin fotografa. 
  
Archiwum znajduje się pod adresem: www.artmuseum.pl/rolke. 
  

 
Joseph Beuys, Düsseldorf, 1971 

fot. Tadeusz Rolke 
  
  
  

 
Lucy, Al. Jerozolimskie, Warszawa, 1967 

fot. Tadeusz Rolke  
  



  

 
Hania, Mazury, 1989 
fot. Tadeusz Rolke 

  
  

  

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl 



  

 

TADEUSZ ROLKE: FOTOGRAF MUSIAŁ BYĆ WSZECHSTRONNY  

Damian Gajda, 04.10.2013  

Dziś każdy ma aparat w swoim telefonie komórkowym. Kiedyś fotografia mody była 
mało wydumana. Nie miała w sobie tych wszystkich trików, efektów świetlnych, które 
teraz można uzyskać w profesjonalnym studio.To była fotografia zbliżona do prawdzi-
wego życia, w odróżnieniu, od tego, co dziś widzę w magazynach modowych, tych ko-
smicznych, zmanipulowanych zdjęć, na których nie ma właściwie prawdziwej modelki, 
tylko jakiś konstrukt - mówi Tadeusz Rolke, jeden z najważniejszych polskich fotogra-
fów. 

Agencja Forum  

 

Damian Gajda / VU MAG: W książce „Fotobiografie PRL” Łukasza Modelskiego wystę-
pujesz obok Romualda Broniarka, Aleksandra Jałosińskiego czy Bogdana Łopieńskiego 
jako jeden z pięciu najważniejszych fotoreporterów PRL-u. Przyjaźniłeś się z pozostały-
mi? 

Tadeusz Rolke: Fotoreporterzy nie tworzyli wtedy środowiska, paczki. Najczęściej widy-
wałem Janka Morka, bo pracowaliśmy w tym samym wydawnictwie, czyli w Interpresie. 
Na branżowych imprezach spotykałem się z Aleksandrem Jałosińskim, ale łączyła nas 
tylko znajomość zawodowa, a nie wielka przyjaźń. Najbliżej byłem z Wojciechem Ple-
wińskim z „Przekroju”, mimo że mieszkał w Krakowie. Zatrzymywałem się u niego, kiedy 
jeździłem tam służbowo. Romualda Broniarka w ogóle nie znałem, on był związany z re-
dakcją „Przyjaźni”, tubą propagandową przyjaźni polsko-radzieckiej. 

VU MAG: W tamtym czasie najczęściej widywano cię z artystami skupionymi wokół ga-
lerii Foksal. 

To były cudowne lata. O każdej porze dnia mogłem iść do kawiarni SARP-u na Foksal i 
spotkać tam Wiesława Borowskiego, Henryka Stażewskiego czy Edwarda Krasińskiego. 
Nie musieliśmy się umawiać. Zresztą nie bardzo było jak. Przecież wtedy mało kto miał 
telefon stacjonarny, a o komórkach jeszcze nikt nie myślał. Moje towarzystwo było bar-
dziej artystyczne niż dziennikarskie. Wystawa „Czas wolny” w Zachęcie to właściwie 
pierwsza okazja, kiedy nasze zdjęcia pokazano obok siebie. 



  

VU MAG: Obecnie twoje fotografie są niezwykle popularne – wystawa w MOCAKU w 
czasie Miesiąca Fotografii, w Le Guern, Zachęcie. Teraz zaangażowałeś się w projekt 
Agaty Ubysz. Jak myślisz, z czego to wynika? 

Przede wszystkim panuje moda na PRL i wszystko co z nim związane. Im dalej od tamtej 
epoki, tym większe zainteresowanie wzbudza. Poza tym młodzi ludzie kochają fotogra-
fię analogową i czarno-białą. 

 
Tadeusz Rolke, Ania i Lucyna, 2013 (C) Tadeusz Rolke  

VU MAG: PRL to chyba nie był najlepszy moment na debiut dla młodego fotografa. 

Kiedy miało się 20, 30 lat dużo łatwiej było znosić niedogodności PRL-u. Cieszyliśmy się 
drobnostkami – słodyczami, plakatami, płytami, bo wszystkiego nam brakowało. Młodzi 
fotoreporterzy nie mieli równego podejścia do systemu. Jałosiński na przykład identyfi-
kował się z władzą, był członkiem partii, dobrze czuł się w tamtym świecie. Moje poglą-
dy zupełnie nie zgadzały się z tymi, które proponowała Polakom rządząca partia, dlate-
go musiałem wyjechać z kraju. 



  

 
Agencja Forum  

VU MAG: Mimo cenzury i zamkniętych granic mieliście dostęp do zagranicznej prasy. 
Co czuliście, oglądając zdjęcia waszym kolegów z zachodu? Mieliście powody do kom-
pleksów? 

To na pewno nie były kompleksy w sensie osobistym, bo znaliśmy wartość swojej pracy. 
Największą i najbardziej bolesną różnicą była jakość druku. Nasze szarobure gazety dru-
kowane na złej jakości papierze nie umywały się do choćby francuskiego „Paris Match”. 
Poza tym byliśmy niewolnikami własnej ojczyzny, nie mieliśmy paszportów, nie wolno 
nam było podróżować. Kiedy wyemigrowałem do Niemiec, chciałem pracować w re-
dakcji „Tween”, ciekawego pisma dla młodzieży. Udało mi się nawet umówić na spo-
tkanie z redaktorem naczelnym. Zamówił u mnie reportaż o słynnych polskich artystach 
mieszkających za granicą – Alinie Szapocznikow, Romanie Cieślewiczu, Józefie Czap-
skim. Niestety, nigdy nie doszło do jego realizacji. 

 
Agencja Forum  
 

VU MAG: Duża część twojej fotografii to fotografia mody. Jak trafiłeś do tego biznesu? 



  

Przyjaźniłem się z Barbarą Hoff, fotografowałem jej kolekcje dla „Przekroju”. Zmorą 
była oczywiście jakość druku kolorowego, ale mimo to nasza kolumna, jak zresztą cały 
„Przekrój”, cieszyła się niezwykłym powodzeniem. W tamtych czasach cały nakład tygo-
dnika rozchodził się pierwszego dnia! Robiłem te zdjęcia z wielką przyjemnością, dlate-
go, że sesje z Basią były jak spotkania towarzyskie. Zawsze współpracowaliśmy ze znajo-
mymi modelkami. Fotografowałem Małgorzatę Braunek, Barbarę Wachowiak, tancerza 
Gerarda Wilka. 

VU MAG: Większość sesji przygotowywaliście w domu Barbary Hoff. 

Wnętrza robiliśmy niemal wyłącznie u niej, natomiast na plenery jeździliśmy w różne 
miejsca. To nie miało nic wspólnego z wielkimi planami zdjęciowymi, jak to się dziś od-
bywa. Było nas tylko troje: Basia, modelka i ja. Żadnego sztabu wizażystek, fryzjerów, 
kierowników planu, oświetleniowców, cateringu, 25 asystentów itp. Czasem sesja trwała 
kilka godzin, innym razem cały dzień. Pracowaliśmy dopóty, dopóki nie byliśmy w pełni 
zadowoleni ze zdjęć. 

VU MAG: Ale to znaczy, że nie byłeś tylko fotografem. Musiałeś pomagać Hoff w przy-
gotowaniu modelki? 

Byłem współtwórcą zdjęcia, miałem wpływ choćby na miejsce, w którym pracowaliśmy. 
Na planie panowała zawsze miła atmosfera. Mieliśmy bardzo niskie honoraria, ale nikt z 
nas nie myślał o pieniądzach. Chcieliśmy wykonać wartościową robotę. 

VU MAG: Kiedy oglądasz wydawane obecnie magazyny modowe, widzisz, jak zmieniło 
się podejście do pracy fotografów na przestrzeni lat? 

Dziś każdy ma aparat w swoim telefonie komórkowym. Kiedyś fotografia mody była 
mało wydumana. Nie miała w sobie tych wszystkich trików, efektów świetlnych, które 
teraz można uzyskać w profesjonalnym studio. Poza tym nasze zdjęcia nie były retuszo-
wane. Teraz połowa pracy to postprodukcja przy pomocy Photoshopa. To była fotogra-
fia zbliżona do prawdziwego życia, w odróżnieniu, od tego, co dziś widzę w magazy-
nach modowych, tych kosmicznych, zmanipulowanych zdjęć, na których nie ma właści-
wie prawdziwej modelki, tylko jakiś konstrukt. Nie kreowaliśmy celebrytów, przede 
wszystkim pokazywaliśmy model sukienki, który potem nosiły tysiące Polek. Nasza 
praca naprawdę zmieniała obraz polskiej ulicy. Barbara Hoff była pod tym względem 
cudotwórczynią. 

VU MAG: Nie czułeś się wtedy celebrytą? 

Nie, choć moje nazwisko było znane. Najpopularniejszym fotografem w Polsce był Lu-
cjan Fogiel, z którym się przyjaźniłem. Lucjan pracował w „Życiu Warszawy”, miał tam 
swoją kolumnę. Jego nazwisko otwierało wtedy wszystkie drzwi. 

VU MAG: Robiąc zdjęcia, korzystasz z nowych technologii czy jesteś wierny tradycji? 

Nie, ale zdarzyło mi się ostatnio znowu realizować sesję mody. Założeniem było nawią-
zanie do moich starych projektów. Zrobiłem powiększenie zdjęcia z kolekcji Barbary 
Hoff z lat 60. i użyłem go jako tła do modelu współczesnego, który sfotografowałem na 
wybranej przez siebie modelce. 

VU MAG: Dlaczego zacząłeś fotografować modę. To był twój wybór? 

Fotograf, który pracował w tygodniku, musiał być wszechstronny. Już w „Stolicy” robi-
łem malutką modę, tak samo w „Polsce”, dla której przygotowywałem materiał o Mo-
dzie Polskiej. W ten sposób poznałem dyrektorkę Mody Polskiej, Joannę Grabowską. 
Potem fotografowałem jeszcze dla „Ty i Ja”. Nie zabiegałem o te zlecenia, raczej zlece-



  

niodawcy prosili redakcję o to, bym pojawiał się na sesjach. Krok po kroku wszedłem w 
ten świat. 

VU MAG: Dziś wielu młodych fotografów ma status celebryty. W PRL-u też tak było? 

Fotografia prasowa miała wtedy wielką moc. Plewiński, który sfotografował około 500 
dziewczyn z okładek „Przekroju”, nie mógł narzekać na powodzenie. Pamiętajmy, że to 
były czasy, kiedy telewizja nie miała tak dużej mocy sprawczej. „Świat”, „Stolica”, 
„Przekrój”, „Ty i Ja”, „Panorama” to były tygodniki, które czytali naprawdę wszyscy. 
Jeśli powiedziało się, że pracuje się dla któregoś z tych tytułów, dostawało się kredyt 
zaufania. Wielu osobom zależało na zaistnieniu, sesja w „Stolicy” mogła zmienić karierę. 
Szczególnie zabiegali o to artyści. Który z nich nie chciał mieć kolorowej rozkładówki w 
poczytnym tygodniku? „Polska” była tłumaczona na sześć języków, taka publikacja 
oznaczała przepustkę do lepszego świata. 

VU MAG: Jak traktowali fotografów inni artyści? Te środowiska się przenikały? 

Nie, w ogóle, oprócz słynnej sesji Edwarda Hartwiga z obrazami Henryka Berlewiego te 
dwa środowiska żyły obok siebie, ale się nie przenikały. Malarze mieli o sobie wysokie 
mniemanie. Fotografia nie była też uważana za sztukę, artyści traktowali nas jak rze-
mieślników. Nie było mowy o zrównaniu statusów tych dwóch mediów. 

VU MAG: Pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie? 

Tak, zrobiłem je tuż przed wybuchem powstania warszawskiego. Miałem wtedy 15 lat. 
Jest na nim służąca, która pracowała w moim rodzinnym domu na Kredytowej i jej zna-
joma. Zdjęcie zachowało się dzięki matce, która ocaliła je w czasie wojny. 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 



  

 



  

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  



  



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  



  

 



  

 



  

 



  

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 
 
WYSOKIE OBCASY, 18 września 2010



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 



  

 

Tadeusz Rolke. Fotografie 1944-2005 , Majchrowska, Beata 

Dorota Jarecka 
06.11.2006 19:13  
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Tadeusz Rolke jest zdziwiony albumem swoich zdjęć, który się właśnie ukazał. Nigdy by 
ich nie ułożył w ten sposób 
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  
Album jest przekrojem twórczości wybitnego fotografa. Na pozór chaotycznym. 
Wydaje się, że zdjęcia zostały wrzucone w maszynę do losowania. Tadeusz Rolke zwykł 
zdjęcia w swoich portfolio układać inaczej, na zasadzie skojarzeń tematycznych. 
Wybrałby też pewnie inne zdjęcia - lepsze formalnie. To nie jest album typu "the best 
of", to układanka subiektywna, podporządkowana innym kryteriom. A więc nie 
perfekcyjne "okładkowe" zdjęcie, ale zdjęcie, które dzisiaj najwięcej mówi, nawet jeśli 
wydaje się dziwaczne lub marginalne. Rolke, który może i wolałby, żeby najpierw 
ukazała się jakaś rzetelna jego monografia, a dopiero potem książka artystyczna, wcale 
jej nie odrzuca. - Imponuje mi, kiedy ktoś ma taką wyobraźnię, jakiej ja nie mam - mówi. 
 
Na jednej stronie fotografia z końca lat 50. przedstawiająca sklep z zabawkami: lalki 
siedzą rzędem jak w hurtowni. Kiedyś przedmioty nie musiały zalecać się do klientów. 
Zdjęcie ma wartość historyczną, a do tego uniwersalny egzystencjalny smutek. Na 
sąsiedniej stronie zdjęcie, o którego wyjaśnienie proszę autora: "Rynek w Bolesławcu", 
rok 1967. Dlaczego grupa dzieci chodzi dookoła po rynku w miasteczku gęsto 
zalepionym śniegiem? 
 
- Byłem na Śląsku dla redakcji miesięcznika "Polska" - opowiada Rolke. - Propaganda 
robiła wszystko, żeby pokazać, jak te ziemie są świetnie zagospodarowane. To był 
proces mówienia częściowej prawdy w procesie zakłamania. Było minus 20 stopni. 
Miałem sfotografować szkołę. Dla fotografa zdjęcie klasy z nauczycielką to klęska. 
Pokazałem dyrektorowi szkoły legitymację prasową i poprosiłem, by wyprowadził szkołę 
na rynek. Wyszli w czasie dużej przerwy. 
 
Dziś to zdjęcie może być metaforą życia w socjalizmie. Milicyjne suki, które pilnują tej 
dziecięcej procesji, dodają jej tylko kolorytu. Na sąsiedniej stronie zdjęcie lalek na 
wystawie. To zestawienie podważa jednoznaczność zarówno pierwszego, jak i drugiego 
zdjęcia. Nie tylko socjalizm jest więzieniem, dzieciństwo także. - Ten wybór - mówi 
Rolke - pokazał mi, że moje zainteresowanie światem jest bardziej wielostronne, niż mi 
się wydawało. 
 
Album ma kilka aspektów. Pierwszy jest historyczny. 
 
Tadeusz Rolke, który przez dekadę lat 70. mieszkał w Niemczech i od zawsze 
interesował się światem, nie jest tylko dokumentalistą PRL-u. A jednak to, co w Polsce 
wykonał, jest ważne. I ma szczególną wymowę właśnie dzisiaj. Rolke jako fotograf pism 
"Stolica" i "Polska" pokazywał codzienność, normalność życia w Polsce. Ta normalność 
dziś się zatarła w zdemonizowanym obrazie kraju zamieszkanego przez OZI i ubeków. 
To może dziwne, ale tam żyli też zwykli ludzie. 
 
Na stronie 111 jest kolorowa fotografia zrobiona w komorze kopalni w Wieliczce. 
Astmatyczne dzieci leżą tam na metalowych łóżkach ze swoimi matkami pod kocami w 
kratkę. Tak mogło być wtedy i w Czechach, i we Francji. 
 
Z drugiej strony codzienność fotografowana przez Rolkego za granicą ma też w sobie 



  

zgrzebność i prostotę. Zdjęcia z targu rybnego we Frankfurcie z 1978 r. pokazują folklor 
lokalnego handlu, są tam baby w chustach jak na każdym targu, jest taki sam brud i 
zamieszanie. Ten album świetnie pokazuje tę cechę Rolkego, która zresztą otworzyła 
mu drogę do zachodnich magazynów takich jak "Zeit", "Stern" czy "Art". To nie jest 
fotograf ani "polskiej nędzy", ani "barwnego i szczęśliwego Zachodu". To jest fotograf 
ludzkiej prowincji, gdziekolwiek by się ona znajdowała. Potrafi znaleźć ten sam nastrój 
na weselu na Mazurach w 1979 r. i na Sycylii w 1975 r. 
 
Drugi aspekt tej książki jest czysto artystyczny. 
 
Są tu zdjęcia robione na marginesie pracy reportera i zleceń dla magazynów i gazet. 
Niezwykłe, jak np. robiona wspólnie z pisarką Beatą Krupską seria inscenizowanych 
fotografii zatytułowanych jak jej wiersz "Lalki z mięsa" (1984). Nagie ciała młodych osób 
splatają się tam dziwnie. Czy to nie antycypacja nieco późniejszej sztuki warszawskich 
młodych (Kozyra, Żmijewski) dobierającej się do ludzkiego ciała i mięsa? Równie 
ciekawa jest seria "Gnioty" wykonana na początku lat 80. w Niemczech. Fotograf 
układał na różne sposoby kawał materiału z nadrukowanym kobiecym aktem. Obok 
takich zdjęć - z założenia będących "projektem artystycznym" - są w albumie prace też 
poboczne, ale w inny sposób: takie, które sam Rolke traktował jako rzemiosło, nic 
więcej. To np. fotografie z planu filmowego, których autor nigdy by nie włączył do 
swojego albumu, bo ich wysoko nie ceni - dla niego to zwykłe fotosy. 
 
Zdjęcia w albumie działają na siebie, bywa, że wzmacniają nawzajem swoją wymowę. 
Czy dopiero kontekst robi z fotografii dzieło sztuki? Czy bez odpowiedniej manipulacji i 
narracji zdjęcia byłyby tylko zwykłymi fragmentami reportaży? Częściowo tak, ale są 
takie, których sens jest niezależny od kontekstu. 
 
Jako przykład wybieram zdjęcie z 1956 r. W Warszawie już stoi Pałac Kultury. Tadeusz 
Rolke idzie go sfotografować z perspektywy tzw. dzikiego zachodu, zburzonego 
centrum w stronę Woli. Dziesięć lat po wojnie prawie nic się tam nie zmieniło. Ulice są 
czarne i rozwalone. To zdjęcie uświadamia rzecz oczywistą: Pałac powstawał kosztem 
odbudowy miasta, w czarnej dziurze. Zdjęcie uwydatnia upiorny sens tej totalitarnej 
budowli. 
 
Album pokazuje Rolkego wielostronnego: artystę, dokumentalistę, portrecistę i 
świetnego fotografa miast i architektury. To nie tylko Warszawa, także Lwów z 
nieskończonym budynkiem domu partii w 1990 r., także monumentalny i kiczowaty 
Licheń w 2000 r. W pamięci pozostają obrazy: zadziwiająca dziewczynka z pistoletem w 
ręku gdzieś w Polsce w połowie lat 50. Sprzedawca mięsa na Ukrainie, któremu głowę 
przysłonił wiszący na haku łeb świni. Tragicznie smutna twarz chłopca w czasie dożynek 
w roku 1959 w Warszawie. I para całująca się w katakumbach w Palermo. 
 
- Najtrudniejszym gatunkiem jest fotografia momentu - mówi Rolke. - Jej mistrzem był 
Cartier-Bresson. W zeszłym roku w Lublinie miałem aparat, ale nie byłem sam, a to 
utrudnia fotografowanie. Naprzeciwko mnie szły cztery osoby w płaszczach, bardzo 
mieszczańskie. I każda z nich coś jadła - jakieś kanapki czy zapiekanki w papierze. Nie 
zdążyłem tego zrobić. Zabrakło mi refleksu. Minęła mnie fotografia. Tak myślę często o 
rzeczywistości. To jakaś obsesja. 
 
Album kończy się pierwszą fotografią, jaka go nie minęła. Niemiecki czołg jedzie na 
odkrytej platformie kolejowej. Jest rok 1944, kilka dni przed wybuchem Powstania, 
Tadeusz Rolke ma 15 lat, jest w Szarych Szeregach. Tego dnia na ćwiczenia wziął ze 
sobą swój pierwszy aparat Kodak Baby Box. 
 
 
 
Tadeusz Rolke. Fotografie 1944-2005 
 
red. Beata Majchrowska 
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Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75475,3722034.html#ixzz3yMItTDOk 



  

 


