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       W 1966 roku do egzaminów i sprawdzianów wymaganych regulaminem Związku 

Polskich Artystów Fotografików stanęło kilkudziesięciu kandydatów – wspomina Czesław 

Kuchta. Tak powszechne zainteresowanie fotografią artystyczną w Polsce w latach 

sześćdziesiątych można by uznać za swego rodzaju fenomen rozwoju fotografii 

artystystycznej nie tylko nad Wisłą, ale w ówczesnej Czechosłowacji, na Litwie i Łotwie. Z 

perspektywy czterdziestu lat, jakie upłynęły od tego czasu, wielu krytyków sztuki 

współczesnej widzi w ówczesnym poszukiwaniu nowoczesnej sztuki za pomocą medium 

fotografii już tylko jeden z etapów rozwoju polskiej sztuki współczesnej, prowadzący w 

stronę multimedializmu. Nie wszyscy jednak z artystów tworzących od lat sześćdziesiątych 

skłonni są uznać takie widzenie własnej drogi twórczej za uzasadnione. Nade wszystko czuli 

się fotografikami, artystyczna fotografia była dla nich dziedziną samorealizacji. Inne media 

nie dawały im już takiej satysfakcji, choć wielu poszło w stronę filmu. 

         Do nich należał z pewnością Czesław Kuchta, z dystansem a niekiedy ironią 

odpierający jednoznaczne oceny dróg rozwojowych polskiej sztuki i fotografii artystycznej 

w PRL. Należał do pokolenia, które ponad wszelką wątpliwość przekonało nas, że 

fotografika jest dziedziną sztuki współczesnej, posiadającą własną odrębność jako wytwór 

wyobraźni i wrażliwości, a nie tylko intelektu. Był przeciwnikiem każdego teoretyzowania 

na temat fotografii i sztuki, jeśli tylko wytwory artysty zaprzeczały jego teoriom. Jego 

zdaniem obraz, także obraz fotograficzny, może obyć się bez komentarza, jeśli jest wartością 

– samą w sobie.  



 

 

               Fotograficy, startujący w 1961 roku jako studencka grupa twórcza Zero – 61, z 

nieukrywanym dystansem patrzyli na realizacje swoich poprzedników, którzy dość zręcznie 

manipulowali powszechnym wówczas przekonaniem o weryzmie fotoreportażu jako 

dokumentu. Wyraziście dostrzec można to w pracach Czesława Kuchty z początków 

istnienia grupy, takich jak np. fotografie prowincjonalnego grubasa, zatytułowane: En face, Z 

profilu (1962) czy w dwóch niemal identycznych zdjęciach z tego samego roku: Skandalik: 

Kuchta wystawia fotki: „Mirek przyjaciel Bolka” i „Bolek, przyjaciel Mirka”. Grupa 

interweniuje, zaczynają się dyskusje na temat sztuki, wymiana technologii, wzajemne uczenie 

się, spotykamy się często i owocnie – tak opisuje ten etap odcinania się od propagandowej 

fotografii Czesław Kuchta.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Czesław Kuchta, Z profilu, 1962 



 

 

 

 

 

 

 

 
Czesław Kuchta, Czeladnik, 1963 

 

           



 

 

 
          Nie zamierzał kpić z ludzkich przywar, ale zanegować służebną rolę portretu 

fotograficznego, którego tajemnicę wówczas intensywnie zgłębiał, fotografując zarówno 

ludzi spotkanych na ulicy, jak i profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.         

        W 1963 roku powstaje Czeladnik – wizerunek młodego człowieka „uwięzionego” w 

małym okienku utylitarnej, przeszklonej klatki schodowej, oraz Brygada murarska – 

pozornie bliska stylistyce reportażu „epoki minionej”, gdyby nie ziarnistość obrazu, 

zacierająca indywidualne rysy murarzy, wskazująca na silne u Cz. Kuchty wpływy 

rówieśników – grafików i malarzy: Wiesława Wojczulanisa, Leona Romanowa i braci 

Kotlarczyków. Te wpływy widoczne są również w grafizowanych pejzażach z cyklu 

Chełmińskie podgrodzie, czy Portrecie z fikusem. W 1962 r. wystawia Drogowskazy – 

niemalże dwutonową fotografię krzyży cmentarnych z człowiekiem na pierwszym planie. 

Tytułem sugeruje fotografię znaków drogowych, zasypanych przez zawieję śnieżną. Tytuł 

jest na tyle sugestywny, że widzimy w nich znaki. Przestają one być symbolami, nie są 

znakami komunikacji samochodowej a stają się znakami kompozycji, w tym przypadku foto 

- graficznej.  
 

 

 

Czesław Kuchta, Drogowskazy, 1962 

 

            W 1963 roku powstaje znakomity Ojciec – pozornie jest to migawka wykonana przez 

fotografa, który zerknął przez płot na podwórko. Ale reporter z pewnością ograniczyłby się 

do „gazetowego” wykadrowania postaci, Kuchta pozostawił obraz o indywidualnej, 

przemyślanej kompozycji, gdzie portretom ojca i trzymanej na ręku dziewczynki 

odpowiadają dwie linie na ścianie budynku za ich plecami. Linie te początkowo biegną 

równolegle, a następnie  

 

 

załamują się pod kątem prostym ku górze, symbolicznie znacząc to, co wspólne i to, co 

konieczne w życiu najbliższych osób. 



 

 

 
        Czesław Kuchta, Ojciec, 1963 

 
                

            W latach 1964 – 1969 pracował w Pracowniach Konserwacji Zabytków, wykonując 

tysiące zdjęć architektury na terenie całego kraju.    

            Różnie oceniał fotoreportaż, poznał wartość dokumentu fotograficznego. Jego 

fotografie zabytków nie często pojawiają się na wystawach Zero – 61, obok portretu 



 

 

dominuje na nich krajobraz. W takich pracach jak: Strumyk (1965), Furką (1965) Czesław 

Kuchta staje się jednym z najwybitniejszych fotografów pejzażu polskiego. Nie ukrywa 

swojej fascynacji fotografią ojczystą Jana Bułhaka, krajobrazami Lubelszczyzny Edwarda 

Hartwiga, podejmuje dialog z fotografikami amerykańskimi. Na swój niepowtarzalny sposób 

penetruje tajniki przenoszenia przy pomocy fotografii obrazów niewielkich obszarów o 

zróżnicowanej rzeźbie terenu i rozległych przestrzeni. Niewiele wystawia pejzaży miejskich, 

terenem jego penetracji był obszar suburbi – fascynująca atmosfera małych miasteczek i wsi 

polskich lat sześćdziesiątych, odchodzących już wtedy w bezpowrotną przeszłość. Takiego 

krajobrazu lirycznego poszukiwać będzie zawsze i wszędzie. Nie tylko zresztą on, gdyż nie 

można zapominać o późniejszych doskonałych pejzażach fotografików świętokrzyskich, 

formacji artystycznej nazwanej bez przesady Kielecką Szkołą Krajobrazu. 
 

 

 

         Czesław Kuchta, Strumyk, 1965 

 

              

             Janusz Żernicki, przyjaciel fotografika, jeden z najwybitniejszych poetów pokolenia 

60, taki sposób postrzegania człowieka i krajobrazu, jaki odnajdujemy w fotografii 

artystycznej Czesława Kuchty nazwał realizmem uczuciowym. Artysta fotografik Czesław 

Kuchta nie oddaje się chłodnej spekulacji intelektualnej, choć jego studia niepozornych, 

płaskich i otwartych przestrzeni, bądź też niewielkich fragmentów o zróżnicowanej, 

polodowcowej rzeźbie terenu są poszukiwaniem „idealnych” podziałów i wyczekiwanego 

godzinami światłocienia. Podczas licznych podróży fotografuje pejzaże polskie i syberyjskie, 

najchętniej studiuje nadwiślański krajobraz Doliny Starogrodzkiej, okolic Skłudzewa, 

Nowogródka nad Wisłą i Pojezierza Brodnickiego. Powraca do tych samych miejsc w 

różnych porach roku tak długo, aż Natura ułoży mu wymarzony obraz. Fotografia 



 

 

poszukująca Cz. Kuchty niesie w sobie emocjonalny, liryczny stosunek autora do wiecznego 

mitu wędrówki w ogrodzie Natury. Fotografia krajobrazu staje się zapisem potrzeby 

przestrzeni i sztuką patrzenia na przestrzeń, bynajmniej nie trójwymiarową, zanim powstanie 

jej dwuwymiarowy, albo czarno-biały, albo barwny obraz. Fotografiki Cz. Kuchty wrastają 

w krajobraz latami, aż do pełnej satysfakcji z oddania jego rzeczywistej - kulturowej istoty. 

Wieloletnie wędrówki wytworzyły w jego świadomości obraz, wręcz model 

polodowcowego, niegdyś naturalnego, rolniczo przetworzonego, odciśniętego w gotyku, a 

zarazem postmodernistycznego krajobrazu polskiego – wizerunek stanu pod koniec XX 

wieku, fotografowany tam, gdzie wytwory natury współbrzmią z dziełami rąk ludzkich. 

Udało mu się zawrzeć w tych obrazach także powidoki utraconego raju dzieciństwa – 

Kowalewszczyzny pod Nowogródkiem, gdzie się urodził. 

           Z perspektywy realizmu uczuciowego zrozumiały staje się zwrot fotografików Zero – 

61 w kierunku fotografii kreacyjnej, gdzie realistyczne migawki stają się zaledwie 

materiałem wyjściowym do dalszych przetworzeń fotografii, głównie fotomontażu 

posługującego się cytatami z rzeczywistości, które można zestawiać ze sobą bez ograniczeń – 

hasło to staje się niepisanym zawołaniem programowym grupy Zero – 61. Jedynym 

ograniczeniem wydaje się być siła wyobraźni młodego artysty, chęć znalezienia obrazowego 

odpowiednika dla przedstawienia nurtujących pytań, indywidualnych i pokoleniowych. 

Obraz fotograficzny zostaje przez nich uwolniony od dosłowności, fotograficy posługują się 

symbolem, tworzą wieloznaczne nowe metafory obrazowe. W tym okresie powstają np.: 

Początek (1967), Pamięci J.P. (Jana Palacha, 1968). 



 

 

 
Większość fotografii Zero – 61 była efektem grupowych wypraw „poza miasto”. 

„Pejzażowanie” stanowiło jedną z niepisanych zasad istnienia grupy. Negatywy z tych 

wypraw były zaledwie początkiem procesu powstawania fotogramu – kreacji wywołanej 

zderzeniem krajobrazu wewnętrznego twórcy z krajobrazem zewnętrznym. Tak powstawała 

fotografia „więcej niż realna” – wiele mówiąca o postawach dalekich od haseł ówczesnej 

propagandy. Zerowcy poruszają się wówczas na pograniczach fotografii – odkrywają dla 

siebie na nowo zarzucone techniki, nadają artystyczny wyraz obrazom, które dotychczas 

uznawano za katalog błędów, popełnianych podczas obróbki. Cz. Kuchta głównym 

elementem kompozycji czyni np. celowo zniszczony, „podpalony” czy „ugotowany” 

negatyw, który staje się tłem Portretu secesyjnego z 1969 r. Nie ma w tej kompozycji aż tak 

wiele przypadku, jak bylibyśmy skłonni sądzić. W 1967 r. wykonuje Portret krytyka J. G.- 

rodzaj fotograficznego żartu z tytułu książki Juliusza Garzteckiego Trzecie oko. Zanim 

powstał efekt ostateczny, poprzedziły go żmudne studia formy, którą chciał uzyskać. Dzisiaj 

już nie pamiętamy o tym, że na początku lat 60. dokonał się istotny przewrót w polskiej 

fotografii artystycznej – z sal wystawowych niemal zniknęły „miękkie” portrety i mgliste 

krajobrazy. Powszechnie zaczęto używać ostro rysujących obiektywów, urzekające głęboką 

czernią powiększenia wystawowe miały często format ponad 70 x 100 cm. Prezentowany na 

obecnej wystawie Czesława Kuchty Golem z 1962 r. ma format 140 x 70 cm. 

          Cz. Kuchta studiował chemię, jak nikt znał wszystkie tajemnice technologii 

fotograficznej. W połowie lat 60. doszedł do oryginalnej techniki reliefów fotograficznych, 

wykonywanych z negatywów czarno – białych na papierze barwnym. Przez kolegów zostały 

one, nie bez nutki ironii, nazwane Kuchtakolor – po raz kolejny zaskoczył krytyków 

malarskim potraktowaniem rzeczywistości utrwalonej na negatywach monochromatycznych, 

ukazał zawarte w nich „powidoki barwne” – np. cyklu Chełmińskie podgrodzie z 1965 r. W 

tych pracach plama barwna staje się istotnym elementem kompozycji fotogramu. Dziś jego 

odkrycia już tak nie szokują, wiele z nich weszło w skład programów obróbki komputerowej 

fotografii, umożliwiającej filtrowanie, rozwarstwianie barw, tworzenie wyciągów barwnych 

– na ekranie, bez konieczności żmudnej obróbki w ciemni fotograficznej. Między innymi 

dlatego współcześnie znacznie bardziej interesujące okazują się jego portrety i pejzaże 

wykonane w szlachetnej czarno – białej technice bromowej. Wiele wskazuje, że 

zainteresowanie to zwiastuje renesans technik klasycznych, jako reakcję na przesyt 

fotografią z komputera. 

 

 
 

 

 



 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Czesław Kuchta, Autoportret, 1966. Katedra, 1968 

                                                [analogowa technika specjalna: Kuchtakolor] 

                   



 

 

Czesław Kuchta był wnikliwym i wrażliwym, współczującym obserwatorem człowieka, 

świadomym swojej kondycji i twardych reguł teraźniejszości. Jego fotografie ukazywały 

monumentalne dzieła przeszłości, są zarazem afirmacją witalności, tego, co żywotne, 

humanistyczne. Pod koniec życia oddawał się studiowaniu – kontemplacji Natury - 

„rytuałowi krajobrazów”, który prowadził do niewyrażalnego słowami, ale zapisanego w 

fotografii, utożsamienia się z jego istotą. Odnajdywał się w krajobrazie, zapominał o 

niszczącej organizm chorobie, powracał do pejzaży dzieciństwa i pierwszych miłości, 

spełniał swoja potrzebę przestrzeni. Dziś z całą pewnością Cz. Kuchta jest klasykiem, 

pasjonatem kreacji i perfekcji technologicznej fotogramów, które wiele mówią o jego 

wewnętrznej potrzebie zharmonizowanej wizji rzeczywistości i sztuki. Takie myślenie 

tłumaczy przede wszystkim jego biografia twórcza, ale i praktyka – zderzenie z powszechną 

brzydotą minionych dziesięcioleci prowadziło do wyrazistej stylistyki jego prac. Przez 40 

przeszło lat portretował czas, ludzi i otoczenie, pozostawił wyrazisty wizerunek samego 

siebie w krajobrazie, który mamy – na wyciągniecie ręki. Nie zawsze jednak potrafimy 

obserwować jego zmiany tak wnikliwie, jak czynił to artysta fotografik Czesław Kuchta z 

Torunia. 
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