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Johan Sebastian Welhaven 

(fragment) 

Bezgłośnie zatem ucieka 
we fiordu mroczną głębinę. 
Fala się nad nią zamyka 
ślad kaczki na zawsze ginie. 

Na morza mulistym dnie 
plenią się bujnie morszczyny. 
Tam biedna spocząć chce, 
gdzie zyją nieme ryby. 

„ 

„Pod pewnymi względami nowa sztuka zajmuje osobne mleJsce w mojej 
twórczości dramatycznej; w wielu aspektach metoda odbiega od 
poprzedniej" pisał Ibsen do swojego wydawcy, kiedy we wrześniu 1884 
roku wysyłał manuskrypt „Dzikiej kaczki" (Vlldanden). Przepowiedział 
też, że „studium i odtworzenie tych ludzi" na scenie nie przyjdzie łatwo. 
( •.. ) Jego przewidywania okazały się słuszne. (.„) Najodważniejszą 
cechą sztuki jest konsekwentne łączenie tragizmu z komizmem. („.) 
Nigdy Ibsen nie był takim realistą Jak tu. Jednak w samym sercu 
rzeczywistości Istnieje symbol. To właśnie subtelne połączenie 

scenicznego realizmu I poetyckiej symbolild należy do najistotniejszych 
Innowacji w sztuce. 



A propos, panie Werle junior, niechże pan nie używa słowa ,.Ideały". Prz 
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Poznawajcie czar światła - wy go nie znacie. 
nie podejrzewacie nawet jego istnienia. 
Fotografujecie wszystkie rzeczy takimi. 
Jakimi one są na co dzień, zamiast 
pokazać je tak, jak wyglądają 
w ozdobie światła I atmosfery. 
Sam motyw jest niczym 
- wszystkim jest oświetlenie. 

Leonard Mlssonne 
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Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świe::: 
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.!J jest śmiertelnie kruche. Zbigniew Herbert 



Fotograti 
Jeżeli nie jesteś zdolny 
widzieć więcej ponadto co 
widzialne, nie możesz zo-

- baczyć niczego. RuthB~r~hard 

· - Fotografowanie - .podobnie, jak stoso
wanie wszelkich innych środków wyra
zu - nie jest wymyślaniem, lecz odkrywa
niem. Fotografia, to możliwość krzyku, 
wyzwolenia, a nie próba udowodnienia 
własnej oryginalności. To sposób życia. 
Henri Cartier-Bresson 

Fotograf musi strasznie walczyć, aby fotografia nie 
Stała Się Śmiercią, Roland Barthes 

Fotografowanie -to w gruncie rzeczy akt nieinterwencji. susan Sontag 

Chociaż fotografie nie mogą kłamać, kłamcy mogą fotografować . Lewis Hlne 



Dawno zrezygnowałem z wystawiania żądań o wartości uniwersalne, 
ponieważ już nie wierzę, że ktokolwiek może mieć prawo do ich wysu
wania. Uważam, że najlepszą I jedyną rzeczą, którą możemy czynić to w 
prawdzie reallzować samych siebie. Henryk Ibsen 
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