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Abstract

The dog days – Elliott Erwitt as a humorist in photography

The aim of this work is to discuss humor in photography. The work of the photographer 
Elliott Erwitt illustrates theoretical investigations based on a monograph on the comi-
cal by Professor Bohdan Dziemidok. Through humorous coloring, based on our habits 
and patterns in the reception of photography and the world, Erwitt gently prompts 
the viewers to reflect on what they see. The photographer himself demonstrates the 
extraordinary ability to capture absurdities and nonsense in the most ordinary situations 
and to instant analysis of reality.

Słowa kluczowe: absurd, fotografia, humanizm, humor, komizm, sztuka, śmiesz-
ność, rzeczywistość
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Słowem wstępu

Jedną z cech wyróżniających człowieka w królestwie zwierząt jest zdolność do 
śmiechu1. Wśród ludzi również można wprowadzić podział na tych z nas, którzy 
potrafią się śmiać, i na tych, którzy posiadają poczucie humoru. Mogłoby się 
wydawać, że są to synonimy, jednakże okazuje się (w teorii i praktyce codziennej), 
że wielu z nas, mimo iż się śmieje, nie ma poczucia humoru. Poczucie humoru 
bowiem wymaga dyscypliny emocji oraz dystansu wobec świata, innych ludzi 
i przede wszystkim siebie2.

Trudno jednoznacznie ocenić, kiedy humor pojawił się na świecie. Można 
jedynie podejrzewać, że śmiech i poczucie humoru towarzyszą nam od bardzo 

1 Por. N. Carroll, Humor, krótkie wprowadzenie, tłum. J. Halbersztat, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2018, s. 15-17.

2 Por. L. Kołakowski, O śmiechu, [w:] tegoż, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2004, s. 137.
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dawna. Część badaczy przyjmuje, że śmiech pojawił się 6,5 mln lub nawet 14 
mln lat temu, z kolei humor może liczyć 350 tysięcy lub 2 mln lat3.

Komizm jest zjawiskiem powszechnym i jednocześnie trudnym do zdefinio-
wania. Z tego względu do dnia obecnego liczne grono filozofów, historyków 
sztuki, psychologów, socjologów czy badaczy literatury stworzyło mnogość 
teorii i poglądów na ten temat. Profesor Bohdan Dziemidok podjął się zada-
nia usystematyzowania i zebrania istniejących teorii humoru i komizmu, form 
komizmu oraz społecznej roli komizmu i szyderstwa, czego efektem jest praca 
nosząca tytuł O komizmie4. Walorem monografii Dziemidoka są liczne egzem-
plifikacje występowania konkretnych teorii czy form komizmu w literaturze, 
teatrze oraz filmie. Niestety, podobnie jak w innych tekstach teoretycznych 
traktujących o komizmie, sztuki wizualne są reprezentowane w mniejszości i nie 
są omawiane tak szczegółowo i dogłębnie jak pozostałe dyscypliny5. Dlatego też 
postanowiłam zadedykować profesorowi Bohdanowi Dziemidokowi niniejszy 
artykuł omawiający komizm humorystyczny na gruncie fotografii. Ilustrację 
rozważań stanowić będzie twórczość fotografa Elliotta Erwitta.

I

Istnieje wiele definicji komizmu, czasem różniących się między sobą niuansami. 
Jednak wśród badaczy pojawia się zgodność co do tego, że jednym z elementów 
komizmu jest niezgodność (inkongruencja) oraz odchylenie od normy. W naj-
prostszym ujęciu jest to sprzeczność między oczekiwaniami, przyzwyczajeniami 
odbiorcy a zastaną (zaprezentowaną) rzeczywistością. Komizm może nawiązywać 
do zdarzeń, przedmiotów oraz zachodzących między nimi stosunków w życiu 
(przestrzeń pozaartystyczna). Ale jest również kategorią estetyczną odnoszącą 
się do twórczości nastawionej na wywołanie określonych doznań i wrażeń 
(przestrzeń artystyczna).

Część filozofów w swoich badaniach stara się odróżnić kategorię śmieszności od 
kategorii komizmu, wśród nich można wyróżnić między innymi: Georga W. F. Hegla, 
Wissariona Bielińskiego, Jurija Boriewa, Bohdana Zawadzkiego, Jana Trzynadlow-
skiego, Tadeusza Peipera czy Marię Gołaszewską. Po drugiej stronie znajdują się 
badacze traktujący śmieszność i komizm jako pojęcia synonimiczne i używający 
ich zamiennie. Są wśród nich między innymi: Zofia Lissa, Marie Collins-Swabey, 
Władysław Witwicki, Juliusz Kleiner, Julian Krzyżanowski oraz Bohdan Dziemidok6.

Abstrahując od tych sporów terminologicznych, zjawisk wywołujących roz-
bawienie możemy doświadczyć zarówno w świecie artystycznym, jak i świecie 

3 Problem genezy i ewolucji humoru – por. A. Libura, Geneza i ewolucja humoru, „Język a Kultura” 
t. 27, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 103-116.

4 Pierwsze wydanie zostało opublikowane w 1967 r., drugie, zaktualizowane i wzbogacone o an-
tologię najważniejszych tekstów teoretycznych, których wybór i opracowanie przygotowała Monika 
Bokiniec, 44 lata później.

5 Między innymi por. B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2011, s. 7, 152-154 lub M. Gołaszewska, Śmieszność i komizm, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wydawnictwo PAN, Kraków 1987, s. 55-56.

6 B. Dziemidok, O komizmie..., dz. cyt., s. 9-13.
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codziennym. Maria Gołaszewska wskazuje, że śmieszność to cecha potoczności, 
codzienności i rzeczywistości, natomiast komizm to śmieszność wyspecjalizo-
wana, stworzona z intencją, zamysłem twórczym. Zdaniem filozofki źródła 
komizmu jako wartości estetycznej tkwią w rzeczywistości i każda sytuacja 
komiczna (z życia) może zostać przekształcona artystycznie7. W przypadku fo-
tografii dodatkowym walorem jest fakt wynikający z samego medium i sposobu 
powstawania obrazu fotograficznego. Fotografia nie może istnieć bez rzeczy-
wistości, jest to związek przyczynowo-skutkowy: promienie światła odbite lub 
wyemitowane przez obiekt padają bezpośrednio na błonę fotograficzną (w fo-
tografii tradycyjnej) lub na matrycę cyfrową (w fotografii cyfrowej) i dokonują 
na niej przemian, rejestrując tym samym obraz znajdujący się przed aparatem.

Jeżeli za podstawę komizmu uznamy to odchylenie od normy (lub niezgod-
ność między naszym oczekiwaniem, naszą normą), to artysta może albo stwo-
rzyć sytuację i zjawiska odbiegające od obowiązującej normy, albo (co istotne 
w przypadku fotografii reportażowej) dostrzec to odchylenie w świecie. Rolą 
fotografa może być wyłapywanie momentów komicznych, które uprzednio 
zaistniały w rzeczywistości8.

Do przeżywania komizmu istotne jest także spełnienie pozostałych warunków: 
sytuacja lub przedmiot komiczny nie mogą wzbudzać innych silnych uczuć, jak 
na przykład współczucie, strach czy wstręt oraz nie mogą godzić w indywidualne 
poczucie bezpieczeństwa podmiotu doświadczającego komizmu. W sytuacjach 
silnego wzburzenia emocjonalnego czy poczuciu zagrożenia nie potrafimy się 
śmiać i odczuwać przyjemności z walorów komicznych sytuacji czy przedmiotu. 
Powyższe kryteria umożliwiające odczuwanie komizmu realizują się w twórczości 
Elliotta Erwitta.

II

Elliott Erwitt (właśc. Elio Romano Erwitz) urodził się 26 lipca 1928 r. w Paryżu, 
w rodzinie żydowsko-rosyjskich imigrantów. Wkrótce po jego narodzinach rodzi-
na przeprowadziła się do Włoch. W przededniach wybuchu II wojny światowej 
wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Tam młody Elliott zakochał się w kinie 
i fotografii. Okoliczności życiowe sprawiły, że w wieku 16 lat musiał zacząć 
zarabiać na własne utrzymanie. Został fotografem ślubnym, zdobywając tym 
samym pierwszą praktykę zawodową. Studiował fotografię i sztukę filmową 
w Los Angeles City College oraz the New School for Social Research w Nowym 
Jorku. W latach 50. poznał wybitnych fotografów, którzy mieli wpływ na jego 
późniejszą drogę artystyczną i zawodową – Edwarda Steichena, Roberta Capę 
oraz Roya Strykera. Ten ostatni zaproponował młodemu fotografowi, w ramach 

7 M. Gołaszewska, Śmieszność i komizm, dz. cyt., s. 37.
8 „Fotografia to tekst pomiędzy rzeczywistością portretowaną na zdjęciu a subuniversum podmiotu 

fotografującego; pomiędzy tym, co wynika z samej materii rzeczywistości i zostaje jedynie pochwycone 
sprawnym, przewidującym okiem obiektywu a mniej lub bardziej jawną praktyką inscenizacyjną; między 
tzw. obiektywną rzeczywistością a rzeczywistością symulowaną”; por. A. Ogonowska, Komizm – reakcje 
i relacje, „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” nr 4, 2009, http://www.artinfo.pl/pl/publikacje/magazyny/
bf-swiatobrazu/nr-4-2009-89/?page=30 [data dostępu: 7.04.2018].
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próby, wykonanie fotoreportażu rafinerii naftowej w New Jersey. Zdjęcia musiały 
okazać się dobre, gdyż wkrótce po tym wydarzeniu Stryker zaprosił Erwitta do 
dużego projektu, zleconego przez Allegheny Conference on Community Deve-
lopment w Pittsburghu9. Później Erwitt pracował jako fotograf w Armii Stanów 
Zjednoczonych podczas stacjonowania ich oddziałów we Francji i Niemczech. 
Po demobilizacji w 1953 r. dołączył do Agencji Magnum Photos, której jednym 
z założycieli był poznany wcześniej Robert Capa.

Erwitt zajmował się fotografią prasową, reklamową, tworzył filmy, ale znany 
jest przede wszystkim z czarno-białych komicznych zdjęć życia codziennego oraz 
fotografii psów (które zostały wydane w kilku albumach: Son of Bitch (1974), To 
the Dogs (1992), Dog Dogs (1998), Woof (2005) i Elliott Erwitt’s Dogs (2008)). 
Dziś Erwitt ma 90 lat i wciąż jest aktywny zawodowo.

Komizm można klasyfikować według różnych kryteriów. Część badaczy dzieli 
go na komizm prosty (czysty, farsowo-wodewilowy) oraz komizm złożony (nie-
jednorodny, satyryczno-humorystyczny). Do pierwszego zaliczyć można utwory, 
które powstały, by dostarczyć lekkiej, prostej rozrywki, „czysty śmiech”. Wywołują 
one jedynie pogodny czy beztroski nastrój i nie skłaniają odbiorcy do podjęcia 
głębszej refleksji, a twórca poprzez dzieło nie wyraża sądów wartościujących. 
Mogą być to dzieła nieskomplikowane, czasem prymitywne10.

Z kolei komizm złożony wykazują utwory, które dotyczą zjawisk skomplikowa-
nych wewnętrznie. Odbiorca zostaje zachęcony do ustosunkowania się do tego, 
co przeżywa, do przyjęcia postawy wartościującej i refleksyjnej. Śmiech, który 
zostaje wywołany, jest również niejednorodny, łączy się z takimi uczuciami, jak 
żal, współczucie, smutek, gniew, oburzenie, pogarda itp. W ramach komizmu 
złożonego wyróżnia się dwie postawy, humorystyczną oraz satyryczną. Różnicę 
pomiędzy tymi stanowiskami można odnaleźć w nastawieniu twórcy. Satyrycy 
charakteryzują się bezkompromisowym, złośliwym, a czasem wręcz agresyw-
nym podejściem oraz brakiem wyrozumiałości i pobłażliwości do przedmiotu 
czy zjawiska wyśmiewanego11.

Humorystyka jest łaskawsza i łagodniejsza w osądach. Postawa humorystyczna 
jest bardziej kontemplacyjno-filozoficzna niż bezkompromisowo-agresywna. 
Wszelkie odstępstwa od normy, wady, słabostki humorysta postrzega jako ele-
ment świata, coś, co należy traktować wyrozumiale. Nie jest to jednak podejście 
naiwne czy akceptujące zjawiska odbiegające od powszechnie obowiązujących 
norm społecznych. Humorysta potrafi dostrzec piękno i dobro w zjawiskach (na 
pierwszy rzut oka) nędznych, słabych czy wadliwych (umiarkowana aprobata). 
Widzi on również wady i słabości w zjawiskach uważanych za wzniosłe czy 
wartościowe (łagodna i przyjacielska dezaprobata). Zatem komizm humory-
styczny charakteryzuje się relatywnością, zjawiska w świecie, które zajmują 
humorystę, są względnie złe lub względnie dobre12. Podobną wieloznaczność 

9 Był to pierwszy, dojrzały fotoesej Erwitta, sygnowany jego nazwiskiem. Historię projektu oraz 
zdjęcia Erwitta można obejrzeć na stronie: https://www.magnumphotos.com/newsroom/society/elliott-
-erwitt-pittsburgh/ [data dostępu: 8.07.2019].

10 Przykłady takich utworów: por. B. Dziemidok, O komizmie.., dz. cyt., s. 103.
11 Szerszą charakterystykę satyry i komizmu satyrycznego wraz z przykładami utworów: zob. tamże, 

s. 111-115, 144-146, 194-206.
12 Tamże, s. 115-117.
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można odnaleźć na fotografiach Erwitta. Fotograf-humorysta przyjmuje wobec 
fotografowanych obiektów życzliwą i łagodną postawę, nie szydzi, nie ocenia, 
jedynie bystrym okiem wyłapuje sprzeczności i je wskazuje. Zostawia widzowi 
możliwość samodzielnej oceny zjawiska i ustosunkowania się do niego.

W jego twórczości można dostrzec przejawy postawy charakterystycznej dla 
humorysty, które wyróżnia Bohdan Dziemidok13:

1. Podejście kontemplacyjno-refleksyjne – zdjęcia Erwitta są złożone i niekie-
dy nieoczywiste. Zrobienie ich wymagało przemyślenia i dostrzeżenia pewnego 
układu zjawisk. Erwitt na swoich zdjęciach pokazuje świat, który go otacza, całe 
bogactwo społecznych zachowań, norm, rytuałów oraz odchyleń od nich. Erwitt 
igra także z naszymi oczekiwaniami względem fotografii i skłania do zastanowie-
nia się. Owszem, jego zdjęcia pokazują często zabawne sytuacje, jednak humor 
w nich nie jest prosty. Rozbawieniu towarzyszą też inne emocje, jak współczucie 
czy melancholia. Niekiedy jego zdjęcia przekraczają ramy i stają się komentarzem 
ogólnym, a nie ograniczającym się do konkretnego miejsca i czasu. Przykładem 
może być fotografia wykonana w 1963 r. w Pasadenie (Kalifornia) przedstawia-
jąca kobiety na ławce pod płotem, na którym wisi szyld „Lost Persons Area”14. 
W miejscach skupisk dużej liczby ludzi (na targowiskach, koncertach, meczach 
sportowych, ale także w supermarketach) są wyznaczone punkty pierwszych lub 
kolejnych spotkań, ale czy to zdjęcie nie zyskuje nowego znaczenia w czasach 
współczesnych, gdy technologia (GPS, lokalizatory, geotagowanie) potrafi wskazać 
naszą lokalizację co do metrów, a jednak część z nas może być zagubiona w ten 
czy inny sposób, nie fizycznie, lecz raczej metafizycznie…

2. Postawę łączącą obiektywizm z umiarkowanym relatywizmem – medium, 
którego używa Erwitt, utożsamia się z obiektywizmem15 dzięki swej mechanicz-
ności. Pośrednictwo aparatu ma być gwarantem neutralności utworu. Humo-
rysta wyznaje zasadę złotego środka, a otoczenie postrzega we właściwych 
proporcjach. Podobnie jak narzędzie, którym się posługuje, fotograf-humorysta 
niczego jednoznacznie nie deprecjonuje i nie promuje, nie opowiada się za 
żadnym stanowiskiem czy oceną (aparat fotograficzny rejestruje, a nie selekcjo-
nuje). Rzeczywistość pełna jest pozytywnych i negatywnych koincydencji. Elliott 
Erwitt nie fotografuje jedynie psów i nonsensów czających się za rogiem ulicy. 
Uwieczniał trudną codzienność połowy XX w. w Ameryce i Europie. Swoimi 
zdjęciami potrafi opowiadać historie o sprawach poważnych, takich jak segre-
gacja rasowa, zimna wojna, transformacja społeczna czy obyczajowa. W 1950 r. 
w Karolinie Północnej zrobił słynne zdjęcie przedstawiające dwie umywalki 
dla ludzi o różnym kolorze skóry16. Portretował osobistości mające wpływ na 
kształt światowej historii: Nikitę Chruszczowa, Richarda Nixona, Fidela Castro, 
Che Guevarę czy Jacqueline Kennedy. 

13 Tamże, s. 118.
14 Fot. E. Erwitt, Pasadena, California (USA), 1963, © E. Erwitt/Magnum Photos. Zdjęcie wraz 

z komentarzem krytyka sztuki K. Johnsona dostępne pod adresem: https://aphelis.net/elliott-erwitt-un-
titled-pasadena-california-1963/ [data dostępu: 10.07.2019].

15 Problem subiektywności i obiektywności fotografii na przestrzeni dziejów: por. L. Lechowicz, 
Obiektywność i subiektywność w fotografii. Kilka uwag teoretyczno-historycznych, „Format” nr 37, 2001.

16  Fot. E. Erwitt, North Carolina (USA), 1950, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, 
Phaidon, London 2013, s. 10-11.
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3. Nastawienie wyrozumiałe, tolerancyjne i dobroduszne wobec bohaterów 
swoich zdjęć. Humorysta patrzy na świat i ludzi z właściwej perspektywy (ten 
dystans umożliwia aparat fotograficzny). Erwitt nie skupia się wyłącznie na 
negatywnych czy pozytywnych tematach. W każdym zjawisku stara się dostrzec 
coś dobrego i odwrotnie – w sytuacjach czy bohaterach postrzeganych jako 
wartościowe i wzniosłe potrafi zauważyć tę drugą, małą stronę. Dosyć skrajnym 
przykładem może być fotografia kobiety (prawdopodobnie matki) z Ku Klux 
Klanu tulącej dziecko17. To bystre spojrzenie przepełnione jest czułością, by 
dostrzec zalążki dobra, jest wyrozumiałe wobec ułomności czy niedoskonałości 
oraz otwarte na drugiego człowieka i świat. Jego zdjęcia mówią: tacy właśnie 
jesteśmy, tak wygląda świat.

4. Postawa zdystansowana do samego siebie i autoironiczna – wyżej omó-
wiona relacja humorysty i świata jest możliwa dzięki podejściu, jakie przyjmuje 
humorysta wobec samego siebie. Uświadamiając sobie swoje wady i słabości, 
hipokryzją byłoby krytykowanie i osądzanie innych. Erwitt jest najbardziej zna-
nym fotografem psów i zdaje sobie z tego sprawę. Chociaż niektórzy mogliby 
uznać bycie fotografem tych zwierząt za mniej prestiżowe niż fotografowanie 
kobiet, gór czy chociażby koni, Erwitt akceptuje swój tytuł oraz w charakterystycz-
nym dla siebie stylu to komentuje. Dowodzą tego jego liczne psie-autoportrety 
(z wymalowaną twarzą jak dalmatyńczyk lub pozując na podium dla zwycięzcy 
w psich zawodach). Zabawa z konwencją portretu widoczna jest także na jego 
autoportretach, gdzie dłubie w nosie, nosi perukę, czapkę błazna, czapkę z rybą 
lub ubiera biały ochronny kombinezon. Ponadto, fotograf wykreował swoje fo-
tograficzne alter ego – André S. Solidor, w skrócie ASS. Nie jest to wyłącznie żart, 
ale forma jego sprzeciwu wobec oszustw i nadużyć programów graficznych, które 
wykorzystywane są w branży. André S. Solidor grany przez Erwitta to egoistyczny 
fotograf mody, który lubi nagość, martwe zwierzęta i swój własny obraz18. W tym 
przypadku można doszukiwać się postawy satyrycznej, bardziej prześmiewczej19.

Postawie humorystycznej przypisywane bywają aksjologiczne i światopoglą-
dowe znaczenia20. I rzeczywiście, związek pomiędzy postawą życiową autora 
oraz odzwierciedleniem tego w jego twórczości, w przypadku humorystyki, jest 
częstsze niż w przypadku satyry. Dostrzeganie dobrych stron zjawisk, dobra 
w tym, co mizerne, ale także wyrozumiałość do słabości i wad, życzliwość. Po-
nadto dystans, w tym dystans do własnej osoby oraz zdolność do śmiania się 
z siebie, swoich słabości i małości zdaje się przekraczać artystyczne ramy. Taki 
sposób życia odnajduje odzwierciedlenie w twórczości. To postawa estetyczna 
(wrażliwość na bodźce wywołujące doznania komizmu) i jednocześnie pogląd 
na świat, które następnie przejawiają się w twórczości21. Biografia Erwitta, 

17 Fot. E. Erwitt, Klu Klux Klan Meeting, Baton Rouge, Louisiana (USA), 1976, © E. Erwitt/Magnum 
Photos, zob. E. Erwitt, Regarding Women, teNeues, Kempen 2014, s. 198.

18 Krótki wywiad z Elliottem Erwittem, w którym artysta opowiada o swoim alter ego, przeprowadziła 
Natalie Lasance, https://www.dazeddigital.com/photography/article/9687/1/the-art-of-andre-s-solidor-
-aka-elliott-erwitt [data dostępu: 10.07.2019].

19 O takim chwilowym przejściu humorysty do obozu satyrycznego wspomina Bohdan Dziemidok, 
zob. B. Dziemidok, O komizmie…, dz. cyt., s. 122.

20 Czynili tak między innymi: H. Höffding, S. Szuman, S. L. Rubinsztejn. Por. B. Dziemidok, O ko-
mizmie…, dz. cyt., s. 117.

21 Tamże, s. 102-103.
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częste przeprowadzki do innych krajów w dzieciństwie, ale także późniejsze, 
zawodowe miały wpływ na jego sposób patrzenia. Postawa artystyczna Erwitta 
zdaje się zgodna z jego postawą światopoglądową i aksjologiczną.

Bohdan Dziemidok wyróżnił kilkanaście sposobów osiągnięcia efektów ko-
micznych, które ogólnie można określić jako przekształcanie i deformowanie 
zjawisk22. Filozof dopuszcza możliwość wytworzenia zdarzeń odbiegających 
od normy lub nadanie istniejącemu zjawisku takich cech. Poglądy te nawiązu-
ją do wcześniej zasygnalizowanej możliwości kreowania sytuacji komicznych 
przez fotografa (postawa aktywna) lub dostrzeżenia ich w rzeczywistości 
i uchwycenia aparatem fotograficznym (postawa bierna)23. U Erwitta można 
odnaleźć następujące chwyty dające efekt komiczny: parodia, niespodzianka, 
zaskakujące zbliżenia i porównania zjawisk różnych lub wykluczających się (psy 
i ludzie, ludzie i inne zwierzęta, ludzie i rzeczy, zwierzęta i rzeczy), obdarzanie 
zwierząt cechami ludzkimi, wydobywanie kontrastów poprzez zestawienie 
przeciwieństw podkreślających różnice, zestawienia ujawniające zaskakujące 
zbieżności i podobieństwa między tym, co uznane za normalne i powszechne 
a tym, co absurdalne i niedorzeczne (demaskowanie bezsensu uznawanych 
powszechnie za rozsądne normy obyczajowe i etyczne, panujących poglądów 
i postaw życiowych, wzorców i kryteriów wartościowania – między innymi na 
fotografiach poważniejszych tematów), naruszanie kolejności zjawisk w zasadzie 
nieodwracalnych, konstruowanie zjawisk w sposób rzeczywisty lub pozorny, 
odbiegających od norm logicznych i prakseologicznych (w seriach fotograficz-
nych, np. pan rzucający psu patyk, osoby na leżakach). Bardzo często motywy 
te występują jednocześnie na fotografiach.

Styl Elliotta Erwitta bywa porównywany do stylu Woody’ego Allena, jednak 
sam fotograf za swojego idola uznaje Charliego Chaplina24. I podobnie jak brytyj-
ski komik, stara się w swojej twórczości wykorzystywać upodobanie publiczności 
do kontrastów i niespodzianek25. Wszystko to, co jest wbrew oczekiwaniom 
odbiorcy lub niezgodne z jego przyzwyczajeniami, będzie niespodzianką26. 
Każde zdjęcie to historia. Erwitt często fotografował w cyklach lub seriach, 
tworząc w ten sposób krótsze lub dłuższe narracje. Opierając się na pierw-
szym spojrzeniu lub pierwszej fotografii w serii, odbiorca tworzy wyobrażenie 
na podstawie tego, co aktualnie widzi, konstruuje pewną opowieść zdjęcia. 
Później pole widzenia zwiększa się (albo na podstawie ponownego oglądu 
zdjęcia, albo na podstawie kolejnych zdjęć) i okazuje się, że rzeczywistość jest 
zaskakująco odmienna od wyobrażeń odbiorcy. Istotą komizmu jest zatem ujaw-
nienie zaskakującej sprzeczności, kontrastu pomiędzy oczekiwaniami odbiorcy 

22 Maria Gołaszewska dokonała syntezy pracy Dziemidoka i wyróżnia za nim 17 takich sposobów, 
por. M. Gołaszewska, Śmieszność i komizm, dz. cyt., s. 24-25. Por. B. Dziemidok, Formy komizmu, [w:] 
tegoż, O komizmie…, dz. cyt., s. 65-92.

23 Por. B. Dziemidok, O komizmie…, dz. cyt., s. 67.
24 A. Kowalska, Wystawa Elliotta Erwitta w Yours Gallery, „Gazeta Wyborcza”, 6.09.2005, dostępne 

pod adresem: http://fototapeta.art.pl/2005/eer.php [data dostępu: 12.07.2019].
25 Por. B. Dziemidok, O komizmie…, dz. cyt., s. 73.
26 Interesującym przykładem niespodzianki jest... brak niespodzianki. W szerszej perspektywie takim 

przejawem niespodzianki w dorobku artystycznym Erwitta mogą być jego nie-humorystyczne zdjęcia. 
Doświadczyć można tego na przykład podczas oglądania jego albumów fotograficznych lub zdjęć 
w galerii na stronie Magnum Photos.
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a sfotografowaną sytuacją czy bohaterami. Erwitt bazuje na naszym przyzwy-
czajeniu. Spodziewamy się, że serie obrazów tworzą logiczną całość, a każda 
kolejna fotografia została wykonana w chronologicznym odstępie czasowym. 
Erwitt łamie ten schemat i konstruuje opowieść fotograficzną wbrew normom 
logicznym i prakseologicznym. Wnioski wyciągnięte na podstawie tego, co widzi-
my są zabawne. Przykładem może być fotografia właściciela rzucającego patyk 
psu. Na pierwszym zdjęciu widzimy mężczyznę z psem i patykiem przy jeziorze, 
na następnym mężczyzna robi zamach i rzuca patyk do wody, a na ostatnim 
widzimy samotnego psa na brzegu i krąg na jeziorze powstały po wpadnięciu 
czegoś lub raczej kogoś – co sugeruje brak partnera psa przy brzegu27. Inny 
dyptyk przedstawia osoby wypoczywające na leżakach (pierwsze zdjęcie) oraz 
puste leżaki, których materiał jest nadęty od wiatru (drugie zdjęcie)28. Czyżby 
osoby, które przed chwilą na nich wypoczywały, odfrunęły z wiatrem?

Zestawienie tego, co powszechne i codzienne z tym, co niedorzeczne i ab-
surdalne również może zaowocować efektem komicznym. Erwitt często foto-
grafuje na ulicy, a ma przy tym niezwykłą zdolność do wyłapywania absurdów 
i nonsensów w (pozornie) najzwyklejszych i dobrze nam znanych sytuacjach. 
Jest to humor oparty na zasadzie kontrastu i odejścia od normy (do której 
przywykliśmy, patrząc na ulice i fotografie uliczne). Dodatkowym walorem 
(i czynnikiem potęgującym komizm jego fotografii) jest właśnie fakt, że fotograf 
nie zainscenizował tych zdjęć. Nie wykonał ich w studiu, z odpowiednimi rekwi-
zytami i wyposażeniem, z komfortem powtórzeń. Śmieszność owych fotografii 
nie była ich pierwotnym celem (wynikiem bezpośredniej aktywności fotografa). 
Śmieszność owych fotografii niejako objawiła fotografowi sama rzeczywistość, 
dając niekiedy ułamki sekund, by to uwiecznić na materiale światłoczułym. 
Widać to chociażby na zdjęciu kobiety zza regału, na którym stoją dwa dorod-
ne dyniowate29. Przeglądając jego albumy, można więc zastanawiać się, czy 
fotograf ma niezwykłe szczęście do bycia w odpowiednim miejscu i czasie, czy 
też żyje w mieście, w którym poziom niedorzeczności jest statystycznie znacz-
nie wyższy niż w pozostałych miejscach. Łatwo znaleźć absurd, jeżeli wie się, 
czego szukać. Erwitt niewątpliwie jest uważnym obserwatorem otaczającej go 
rzeczywistości, dodatkowo nie rozstaje się z aparatem, więc szansa sfotogra-
fowania zaskakującej, nonsensownej sytuacji jest duża. Erwitt pokazuje znany 
nam świat w nieznany sposób.

Inną formą komizmu są zaskakujące zbliżenia i porównania zjawisk różnych 
lub nawet wykluczających się. Efekt komiczny można uzyskać, wydobywając 
wychodzące poza utarty schemat podobieństwa, na przykład między człowiekiem 
i przedmiotem lub zwierzęciem. Takie podobieństwo uchwycił fotograf między 

27 Fot. E. Erwitt, New York City (USA), 1990, © E. Erwitt/Magnum Photos. Podobnie kobieta z psem 
na cmentarzu w Saint Tropez (na dwóch pierwszych zdjęciach widzimy kobietę czyszczącą nagrobek, 
pies czuwa przy niej, a na ostatniej fotografii pozostał sam pies beztrosko tarzający się na plecach na 
cmentarzu), fot. E. Erwitt, Saint Tropez (France), 1979, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Elliott 
Erwitt’s Dogs, teNeues, Kempen 2017, s. 71, 72-73.

28 Fot. E. Erwitt, Cannes (France), 1975, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. okładka albumu fotografa, 
E. Erwitt, Sequentially Yours, Elliott Erwitt, teNeues, Kempen 2011.

29 Fot. E. Erwitt, Managua (Nicaragua), 1957, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Regarding 
Women, dz. cyt., s. 107.
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czaplą i kranem30, między dziewczynką a posągami w Metropolitan Museum 
of Art31, między dziewczętami i gęsiami32.

Erwitt bardzo często kierował swój aparat na psy. W ich portretach widać 
niezwykłą miłość i sympatię, jakimi fotograf darzy te zwierzęta. Sam swoją pasję 
komentował w charakterystycznym dla siebie tonie: „Naprawdę lubię psy: to 
niezwykle przyjazne zwierzęta. Psy są bardzo podobne do ludzi, tylko mają więcej 
włosów. Ale nie narzekają i nie proszą cię o pieniądze lub odbitkę dla siebie”33. 
Wykonywanie portretów psów w konwencji portretów ludzkich jest dowcipne, 
a Erwitt w swoim dorobku ma bardzo wiele takich egzemplifikacji34. Potrafi on 
uchwycić niezwykłe relacje, jakie łączą właścicieli z ich czworonogami. I jeżeli 
prawdą jest, że pies upodobnia się do człowieka (albo odwrotnie), to Erwitt, 
jak nikt inny, potrafi to pokazać35. Dostrzec można nie tylko zbieżność wyglądu, 
lecz także charakteru, co czasami zbliża jego zdjęcia do parodii czy karykatury36. 
Na niektórych fotografiach kontrast pomiędzy właścicielem a psem wywołuje 
efekt komiczny, np. malutka chihuahua ubrana w sweterek obok samych nóg 
w eleganckich butach właścicielki37. Jeżeli bohaterami jego fotografii są tylko 
psy, to wówczas fotograf obdarza je ludzkimi cechami38. Potrzeba niezwykle 
silnej woli, aby patrząc na te zdjęcia, nie uśmiechnąć się.

Bohdan Dziemidok zwraca uwagę na społeczny wymiar komizmu i  jego 
doniosłą rolę w życiu publicznym. Erwitt na swoich fotografiach także dotyka 
poważnych problemów społecznych (np. wspomnianą wcześniej segregację 
rasową), ale również stylu życia, obyczajów, poglądów, wzorców i kryteriów 
wartościowania. Fotograf demaskuje bezsens uznawanych powszechnie za 
rozsądne norm obyczajowych i etycznych, panujących poglądów i postaw 
życiowych, wzorców i kryteriów wartościowania, pewnego automatyzmu 
działania w społeczeństwie, braku krytycyzmu, bezrefleksyjności, pokazuje 
prawdziwe treści za fasadą zjawisk. Ale też jego fotografie zmuszają widza do 
myślenia, podważają nasze wyobrażenia i stereotypy (również o fotografii), 
ujmują dobrze znaną nam rzeczywistość (np. wizyty w muzeum w Wersalu, 
Prado39) w nowym świetle lub w nowej formie, bardziej ekspresywnej. W ten 

30 Fot. E. Erwitt, Florida Keys (USA), 1968, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, 
Phaidon, London 2013, s. 149.

31 Fot. E. Erwitt, The Metropolitan Museum of Art, New York City (USA), 1988, © E. Erwitt/Magnum 
Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, dz. cyt., s. 238-239.

32 E. Erwitt, Hungary, 1964, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, dz. cyt., s. 128-129.
33 Wywiad z Elliottem Erwittem: „Wolę, by moje fotografie były śmieszne niż tragiczne”, zob. https://

digitalcamerapolska.pl/inspiracje/2171-elliott-erwitt-wole-by-moje-fotografie-byly-smieszne-niz-tragiczne 
[data dostępu: 9.07.2019].

34 Zob. E. Erwitt, Elliott Erwitt’s Dogs, dz. cyt., s. 10-11.
35 Fot. E. Erwitt, Kyoto (Japan), 1977, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Elliott Erwitt’s 

Dogs, dz. cyt., s. 41.
36 Fot. E. Erwitt, New York City (USA), 1973, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Regarding 

Women, dz. cyt., s. 218-219.
37 Fot. E. Erwitt, New York City (USA), 1946, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Elliott 

Erwitt’s Dogs, dz. cyt., s. 16-17.
38 Fot. E. Erwitt, New York City (USA), 1999, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Snaps, 

dz. cyt., s. 173.
39 Fot. E. Erwitt, Louvre Museum, Paris (France), 1975, © E. Erwitt/Magnum Photos, zob. E. Erwitt, 

Regarding Women, dz. cyt., s. 128, fot. E. Erwitt, Museo de Prado, Madrit (Spain), 1995, ©, E. Erwitt/
Magnum Photos, zob. E. Erwitt, Regarding Women, dz. cyt., s. 131.
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sposób komizm i fotografia spełniają funkcje epistemologiczne i są źródłem 
satysfakcji poznawczej.

Nie można pominąć jeszcze jednego, ważnego zadania komizmu w życiu 
jednostki i społeczeństwa. Komizm może być źródłem higieny psychicznej, wy-
woływać dobry nastrój, rozluźnienie, ale może także przekazywać istotne treści 
oraz zawierać elementy wartościująco-refleksyjne. Poprzez pokazanie śmiesznych 
treści wprowadzają one w dobry humor, a to prowadzi do zewnętrznej dobroci. 
Gdy jesteśmy w przyjaznym nastroju, łatwiej nam się żyje w społeczeństwie, 
znosi drobne przykrości. I odwrotnie: komizm może być lekarstwem na niepo-
wodzenia, zranienia i przykrości już nam zadane40.

Na zakończenie

Bohdan Dziemidok w definiowanym pojęciu komizmu zwraca uwagę na to, co 
umożliwia jego wydobycie, czyli na kontrast, sprzeczność, niewspółmierność 
i odbieganie od normy. Filozof podkreśla, że komizm nie może być powodem 
cierpień przedmiotu. Zdjęcia Erwitta nie zapowiadają złego zakończenia sytuacji 
lub nieszczęścia bohatera. Twórczość Elliotta Erwitta cechuje się błyskotliwym 
poczuciem humoru, a sam fotograf wykazuje się niesamowitym refleksem 
i zdolnością do dostrzegania absurdów i komicznych zestawień rzeczywi-
stości. Jednak jego fotografie są zabawne w ciepły, łagodny, ludzki sposób. 
Fotograf nigdy nie próbował nikogo ośmieszyć ani poniżyć, a zamiast tego 
chce zaskakiwać i wywoływać pozytywne emocje u widzów. Sam w jednym 
z wywiadów przyznał, że woli, aby jego fotografie były śmieszne, niż tragicz-
ne41. Erwitt nie boi się jednak poruszać w swej twórczości tematów trudnych 
(np. segregacja rasowa) czy portretować znane osobistości (np. prezydentów, 
polityków, gwiazdy Hollywood). We wszystkich tych rodzajach zdjęć można 
dostrzec charakterystyczny styl Erwitta – humanistyczną fotografię połączoną 
z poczuciem humoru: otwartość na świat, czułość wobec drugiego człowieka, 
intuicja i autentyczność. Jeżeli poprzez swoje fotografie chciał zmienić czyjąś 
postawę, to raczej poprzez łagodne upomnienie, sugestie, skłonienie do refleksji, 
a nie narzucający się nakaz, surową krytykę czy wyszydzenie. Zdjęcia Erwitta 
nie są kontrowersyjne i raczej nie wzbudzają u widzów negatywnych emocji. 
Nawet w przypadku fotografii przedstawiającej czarnoskórego mężczyznę przy 
umywalce z napisem „colored” można wyczuć pewną przestrzeń do własnych 
przemyśleń, którą Erwitt pozostawił odbiorcy. W tej wolności wyraża się rów-
nież wiara w człowieka i przekonanie, że jest on najwyższą wartością. Fotograf 
wierzy w człowieka, którego fotografuje, i wierzy w człowieka, który będzie 
fotografie oglądał.

40 Por. B. Dziemidok, O komizmie…, dz. cyt., s. 157-175.
41 Wywiad z Elliottem Erwittem: „Wolę, by moje fotografie były śmieszne, niż tragiczne”, zob. https://

digitalcamerapolska.pl/inspiracje/2171-elliott-erwitt-wole-by-moje-fotografie-byly-smieszne-niz-tragiczne 
[data dostępu: 9.07.2019].
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