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Dziedzictwo militarne to kategoria niezwykle szeroka, 
wymykająca się prostym i jednoznacznym definicjom. 
Zjawiska tego nie należy bowiem ograniczać do śladów 
zapisanych w pamięci krajobrazu, reliktów zachowanych 
na polach bitewnych, takich jak mogiły poległych żołnie-
rzy czy fortyfikacje wojskowe. W jego ramach znajduje 
się także, często pomijany czy marginalizowany, hete-
rogeniczny zbiór artystycznych świadectw konfliktów 
zbrojnych, do którego przynależą między innymi rzeźby 
(zwłaszcza – choć nie tylko – pomniki) i obrazy.

Celem niniejszego artykułu jest krótkie zarysowanie 
problematyki związanej z bardzo specyficznym obszarem 
dziedzictwa militarnego, przynależącym jednocześnie do 
świata sztuki, choć najczęściej w świadomości społecz-
nej traktowanym w kategoriach dokumentu i świadec-
twa przeszłości. Przedmiotem studium jest mianowicie 
fotografia wojenna, której analiza zostanie przeprowa-
dzona na przykładzie twórczości Eugeniusza Hanemana 
(1917–2014), doskonale skupiającej w moim przekonaniu 
najistotniejsze zagadnienia związane z tym polem badaw-
czym.

Ranga i brzemię dziedzictwa

Na zorganizowanej w roku 2007 z okazji 60-lecia Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików wystawie Polska fo-
tografia XX wieku w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki 
zaprezentowano ponad 300 zdjęć, będących przekrojo-
wą prezentacją największych dokonań twórczych czoło-
wych polskich artystów. Ranga tej ekspozycji ostatecznie 
przypieczętowała fakt, że Eugeniusz Haneman przeszedł 
do historii jako tańczący wśród kul legendarny fotograf 
walczącej Warszawy. Dzięki towarzyszącej wystawie pu-
blikacji (wydanej również w języku angielskim w celach 
promocji w zagranicznych instytucjach kultury) to wła-
śnie zdjęcie zatytułowane Powstaniec (ryc. 1) weszło do 
kanonu historii sztuki, mimo, że dorobek Hanemana jest 
bardzo zróżnicowany. Ponadto, w albumie tym, jego pra-
ca (podobnie jak innych działających w trakcie Powstania 
Warszawskiego fotografów – Sylwestra „Krisa” Brauna 
i Eugeniusza Lokajskiego) została wyróżniona i zarazem 
wykluczona z pola realizacji artystycznych. Reprodukowa-

ne na czarnych kartkach zdjęcia nabierają odmiennego 
statusu, czytelnik interpretuje je jako materiał nieprzy-
stający do pozostałych, mających rangę pełnoprawnych 
dzieł sztuki. Z kolei w poprzedzających materiał wizualny 
tekstach teoretycznych poświęconych historii polskiej 
fotografii, akcent położono na spuściznę piktorializmu1, 
a Hanemanowi i jego kolegom nie poświęcono ani słowa 
komentarza, jako fotografom dokumentalnym. 

Tak wąska i jednocześnie krzywdząca klasyfikacja po-
woduje, że zapominamy jak bogata była twórczość Eu-
geniusza Hanemana, obejmująca przecież kilka epok2. 
Fotograf ten świadomie zaczął wykonywać zdjęcia już 
w 1931 r. i – wbrew pozorom – wraz z innymi artystami-
-fotografikami był również silnie zakorzeniony w tradycji 
piktorialnej3, do której wielokrotnie się odwoływał, este-
tyzując rzeczywistość nawet w pracach z lat 50. XX wie-
ku4. Był także uczniem jednego z najbardziej cenionych 
polskich fotografików dwudziestolecia międzywojenne-
go – Mariana Dederki. W latach 30. i 40. XX wieku pra-
cował jako portrecista w znanych, profesjonalnych zakła-
dach: „Portret przy kawie” przy ulicy Foksal oraz u „Van 
Dycka” w Alejach Jerozolimskich. Po wojnie pracował 
jako operator filmowy i poświęcił się karierze wykładow-
cy w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.

Ceniony pedagog, człowiek związany z filmem, por-
trecista, a także autor lirycznych pejzaży i abstrakcji5 
(ryc. 2) – oto skrótowe przedstawienie zarysu sylwetki 
twórczej Eugeniusza Hanemana6. Dlaczego zatem, jak 
wykazuje analiza dotychczasowego stanu badań, tym 
różnorakim dziedzinom jego działalności nie poświęcono 
należytej uwagi, skupiając się przede wszystkim na zdję-
ciach z 1944 r.? Proces ten jest prawdopodobnie spowo-
dowany niezwykłym ciężarem gatunkowym, jakim obar-
czone są fotografie z Powstania Warszawskiego. Z jednej 
strony uzyskują one szczególne znaczenie dzięki bogatej 

1  Plater-Zyberk i Sobota 2007: 5–15.
2   Katalog retrospektywnej wystawy Hanemana w 2008 roku rozpo-

czyna się właśnie zdjęciami wojennymi, por.: Nowakowska 2008.
3   Przez Jana Bułhaka został zaliczony do grupy 27 kluczowych dla 

fotografii ojczystej autorów, por.: Bułhak 1939: 32.
4  Art & Business 2008: 18.
5  Por. opis różnorodnej twórczości Hanemana: Bojanowski  1993.
6  Szczegółowy biogram Jędrachowicz 1997: 5–15. 
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Ryc. 1. Eugeniusz Haneman, Powstaniec, 1944, fotografia – odbitka żelatynowo-srebrowa. Muzeum Historii Fotografii w Krako-
wie (za: Ziębińska-Lewandowska 2014: 28)
Fig. 1. Eugeniusz Haneman, Insurgent [Powstaniec], 1944, gelatin silver print (photograph). Museum of History of Photogra-
phy in Cracow (after: Ziębińska-Lewandowska 2014: 28)

Ryc. 2. Eugeniusz Haneman, Żaki, ok. 1965, fotografia – od-
bitka żelatynowo-srebrowa (za: Retrospektywna wystawa 1965)
Fig. 2. Eugeniusz Haneman, Fishing nets, ca 1965, gelatin 
silver print (photograph) (after: Retrospektywna wystawa 1965)

warstwie informacyjnej. Haneman zadokumentował sy-
tuację powstania w Śródmieściu i na Powiślu, zarejestro-
wał na kliszach płonący gmach PAST-y przy ul. Zielnej, 
powstańczy patrol u zbiegu ulic Widok i Brackiej oraz 
uroczysty pogrzeb przy ul. Kopernika. Odwiedził też po-
wstańców na stanowisku rkm-u, urządzonym na balkonie 
jednego z domów w Alejach Jerozolimskich. Towarzyszył 
im także w zdobytym przez nich 23 sierpnia kościele św. 
Krzyża. Fotograf ukazywał zatem konkretne miejsca walk, 
uczestników powstania (ryc. 3), przebieg i okoliczności 
poszczególnych wydarzeń. Z perspektywy historyków 
wojskowości tego typu fotografie są niezwykle cennym 
materiałem źródłowym, choćby do studiów uzbrojenia 
i umundurowania jednostek. Przede wszystkim jednak, 
fotografie te – będąc świadectwem walki, która w opinii 
Polaków miała wstrząsnąć sumieniem świata – posiadają 
rangę dziedzictwa narodowego.

Niewinne oko nie istnieje

Joanna Lang, kierownik działu fotografii i ikonografii Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, pisała, że: „Haneman 
był fotoreporterem z powołania. Robił zdjęcia, które te-
raz są dowodem”.7 Podkreślała zatem, że siła tego ma-
teriału wizualnego leży w jego statusie wiarygodnego 

7   Uwiecznił dramat Powstania Warszawskiego. W środę pożegna-
nie Eugeniusza Hanemana Internet: https://www.rdc.pl/infor-
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świadectwa. Narracja zapisana na światłoczułej błonie 
stanowi tu potwierdzenie ważkiej przeszłości, jest spo-
sobem uobecniania historii. Zawarta w Świetle obrazu 
myśl francuskiego teoretyka Rolanda Barthesa – choć 
wielokrotnie przywoływana, dekonstruowana i odczy-
tywana na nowo8 – pozostaje wciąż aktualna: fotografia 
naznaczona jest deklaracją: „tak-było”9. Czarowi tego 
stwierdzenia ulegamy nieustannie, nawet w XXI wieku, 
mimo że ponowoczesna myśl teoretyczna wielokrotnie 
już próbowała zachwiać naszą wiarą w istnienie transpa-
rentnej, obiektywnej narracji historycznej. By zweryfiko-
wać – w jednostkowym kontekście twórczości Eugeniusza 
Hanemana – tak silnie wrośnięte w teorię obrazu foto-

macje/uwiecznil-dramat-powstania-warszawskiego-w-srode-
pozegnanie-eugeniusza-hanemana/ (wgląd 10.02.2016)

8  Pijarski 2011.
9  Barthes 2008: 138–144.

graficznego stanowisko, warto prześledzić okoliczności 
powstania jego fotografii.

Analiza źródeł i wypowiedzi artysty wskazuje, że sam 
Haneman dementował towarzyszący jego twórczości mit 
o powołaniu. Skromnie przyznawał, że powstańczym fo-
tografem został przypadkowo. Wybuch Powstania zastał 
go u zaprzyjaźnionego dentysty. Nie przynależał wówczas 
do żadnej organizacji, został odcięty od swego mieszka-
nia. Gdy odważył się wyjść na ulicę, spotkał Kazimierza 
Greigera, który prowadził duży sklep fotograficzny przy 
Nowym Świecie. Pożyczył on Hanemanowi aparat i klucze 
do magazynu z potrzebnymi materiałami oraz poradził 
mu skontaktować się z Delegaturą Rządu, mówiąc, że 
są potrzebni ludzie, którzy będą rejestrować Powstanie. 
W taki właśnie sposób Haneman został fotografem Dele-
gatury Rządu na Kraj i oficjalnym dokumentalistą Powsta-
nia Warszawskiego. O swej roli w obliczu trudnych dla 
stolicy wydarzeń opowiadał w jednym z wywiadów: „Nie 

Ryc. 3. Eugeniusz Haneman, Stanowisko 
ogniowe przy ul. Królewskiej, naprzeciw Ogro-
du Saskiego, ok. 17 sierpnia 1944, fotografia, 
odbitka żelatynowo-srebrowa. Muzeum Po-
wstania Warszawskiego (za: Haneman 2013: 
38)
Fig. 3. Eugeniusz Haneman, Firing position 
at Królewska street, circa 17th August 1944, 
gelatin silver print (photograph). The Warsaw 
Uprising Museum in Warsaw (after: Haneman 
2013: 38)
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byłem żołnierzem. Nigdy nie miałem militarnych ciągot. 
Nie umiałem strzelać, ale czułem, że do czegoś mogę się 
przydać. Zamiast karabinu miałem aparat”10.

Kluczowe w kontekście dokumentu pytanie – czy oko 
kamery mogło pozostać niewinne? – pozostaje w dal-
szym ciągu aktualne. Na ile jest możliwe by fotografie 
Hanemana bezstronnie ukazywały Powstanie? Andrzej 
Różycki, znany artysta i kurator wystaw fotograficznych, 
zauważył, że zdjęcia Hanemana są pogodne, a niekiedy 
wręcz przypominają realizacje upozowane w atelier11. 
Haneman wyjaśnił to zjawisko w sposób następujący: 
„To efekt zalecenia Delegatury Rządu, której zależało na 
pozytywnym obrazie powstania. Chodziło o to, żeby po-
kazywać powstańcze akcje i ulice Warszawy cywilom, któ-
rzy koczowali w piwnicach. [...] Trzeba było im pokazać, 
że nie jest tak źle, a walczący nie upadają na duchu. Co 
kilka dni zanosiłem zdjęcia do Delegatury, a oni umiesz-
czali je w gazetach, które rozwieszano w bramach i na 
ścianach”12.

Haneman intencjonalnie odrzucał zatem tematy, które 
nie miały romantycznego potencjału podnoszenia naro-
dowego ducha. W jednym ze wspomnień przyznaje, że 
był na przykład świadkiem wychodzenia żołnierzy z na-
szywkami „Parasola” z kanałów na rogu Nowego Światu 
i Chmielnej. Obserwował ludzi wyczerpanych, o ubru-
dzonych szlamem ubraniach i zgorzkniałych sercach. Nie 
zarejestrował jednak tej znaczącej z perspektywy czasu 
sytuacji, programowo nie chcąc demitologizować boha-
terów13. Fotografowanie konających również nie było 
zgodne ze standardami moralnymi Hanemana. Po latach, 
kiedy było już jasne, jak wielką historyczną rolę spełniły 
zdjęcia Powstania, artysta żałował swego umiarkowania 
w naciskaniu spustu migawki. O swoich zdjęciach i po-
stawie sprzecznej z postępowaniem klasycznego fotore-
portera (którego celem jest przecież zadokumentowanie 
każdego, potencjalnie interesującego wydarzenia) wy-
powiadał się bardzo samokrytycznie: „Nie miałem sił na 
wiele rzeczy patrzeć, więc ich nie fotografowałem. Teraz 
myślę, że to była głupota. Do dzisiaj sobie pluję w bro-
dę. A wtedy uważałem, że utrwalenie człowieka w takim 
stanie, prawie agonalnym, uwłacza jego godności”14. Nie 
mógł odżałować swej powściągliwości, która doprowadzi-
ła go do autocenzury.

10   Magdalena Rigamonti, Zmarł Eugeniusz Haneman, legendarny fo-
tograf Powstania Warszawskiego. Wywiad z Eugeniuszem Hane-
manem. „Newsweek Polska”. Internet: http://polska.newsweek.
pl/zmarl-eugeniusz-haneman--legendarny-fotograf-powstania-
warszawskiego,107264,1,1.html (wgląd: 10.02.2016)

11  Gronczewska 2012: 11.
12  Haneman 2013: 35.
13   Swoje stanowisko Haneman zaprezentował m.in. w wywiadzie 

telewizyjnym Haneman. Fotoreporter powstania (Realizacja Da-
riusz Zawrotny, Lake Love Productions dla TVP Historia, 2013). 
Internet: http://vod.tvp.pl/12288621/haneman-fotoreporter-
-powstania (wgląd: 10.02.2016)

14  Gronczewska 2012: 11.

Powstaniec

Najbardziej rozpoznawalnym w dorobku Hanemana jest 
zdjęcie zatytułowane Powstaniec. Fotografia ta, stano-
wiąca niejako antycypację wypracowanej przez Henriego 
Cartiera-Bressona (1908–2004) koncepcji „decydującego 
momentu”15, oprócz waloru polegającego na uchwyceniu 
kwintesencji danej chwili, posiada wyjątkową konstrukcję 
kadru, przykuwającą wzrok widza. Pochylone plecy żoł-
nierza i jego broń wyznaczają diagonalne linie dynamizu-
jące zdjęcie. Fragment muru po prawej stronie znajduje 
się na siatce tak zwanego „trójpodziału fotografii”, dzięki 
czemu stanowi on ważny – plastycznie zamykający kom-
pozycję – element. Zaaranżowanie obrazu według znanej 
klasycznej zasady powoduje, że plastyczny efekt obrazu, 
zgodnie z fizjologią widzenia, zostaje spotęgowany i wy-
wiera na odbiorcę tym większy wpływ. Niemniej ważna 
w tym przypadku jest również zręczna gra planami i ich 
niuansowanie. Na tle jasnych, niemal osnutych wojennym 
pyłem ruin Warszawy, sylwetka powstańca silnie się od-
znacza, czyniąc zeń formalne i znaczeniowe sedno dzieła. 
Przyrównując tę fotografię do pozostałych powstańczych 
zdjęć Hanemana i skupiając się na ich warstwie artystycz-
nej, należy stwierdzić, że bynajmniej nie charakteryzują 
się one tak przemyślaną konstrukcją ani tak wysublimo-
waną grą szarości i dopracowaniem rozpiętości tonalnej, 
z jakimi mamy do czynienia w przypadku Powstańca. Spo-
sób komponowania kadrów wydaje się być pośpieszny, 
bądź zupełnie przypadkowy (co sprzyja tezie o „auten-
tyczności” uchwyconych chwil). Zdjęcia te zwykle szpeci 
też wzmożona ziarnistość oraz niepożądane szumy, które 
są wynikiem mechanicznego uszkodzenia błon oraz bar-
dzo wysokiej wrażliwości materiałów światłoczułych, sto-
sowanych w trudnych warunkach oświetleniowych. Nie-
kiedy nawet trudno było fotografikowi zachować ostrość 
wszystkich kluczowych dla obrazu elementów. To czas 
i tradycja nadały zdjęciom Hanemana charakter symbo-
licznej pamiątki narodowego bohaterstwa i poświęcenia. 
Wartości te rekompensują, czy też w ich obliczu nieważne 
stają się, kwestie czysto formalne, takie jak choćby kom-
pozycja czy jakość warsztatowa tych prac.

Co wiemy o okolicznościach powstania opisanego 
powyżej ikonicznego wizerunku ubranego w „panterkę” 
i niemiecki hełm powstańca, który z karabinem w ręku 
wychyla się na Krakowskie Przedmieście przez wyrwę 
w ścianie kościoła św. Krzyża? Haneman przybył na to 
miejsce na drugi dzień po zdobyciu świątyni. Zastał szczę-
śliwych powstańców, którym zaczął robić portrety. Wszy-
scy żołnierze chcieli „dobrze wypaść”, a więc dla lepszego 
zbalansowania świateł w kadrze fotografik upozował ich 
w drzwiach kościoła. Naprzeciwko znajdował się zniszczo-
ny niemiecki czołg, a tuż za nim, od strony bramy Uniwer-
sytetu Warszawskiego od czasu do czasu strzelali Niemcy. 
W momencie gdy portretowani przekazywali fotografowi 

15  Kosidowski 1984: 28–31.
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adresy, na które po wojnie prosili by im przesłać zdję-
cia, padł strzał. Jeden z żołnierzy pochylił się i w tym 
nieoczekiwanym momencie Haneman zrobił zdjęcie. Ta 
spontaniczna chwila, pełna napięcia, która jednak nie 
miała dalszych konsekwencji w postaci dramatycznego 
rozwoju wydarzeń, urosła do rangi symbolu16. Haneman 
z pozoru wydaje się tu realizować dewizę Roberta Capy 
(1913–1954), jednego z najsłynniejszych fotografów wo-
jennych, który zwykł mawiać, że „Jeśli twoje zdjęcia nie 
są dobre, to nie znalazłeś się dostatecznie blisko”17. Dzię-
ki małej odległości fotografa od modela i zastosowaniu 
średniego planu zdjęcie stało się wizualnym pomnikiem 
wystawionym powstańcom, ikoną heroicznych czynów. 
Zdjęcie Hanemana pozornie jest uchwycone w samym 
sercu walki. Odbiorca zakłada, że fotografia powstała 
w czasie wymiany ognia, ale okoliczności jej powstania 
temu zaprzeczają. Nie mamy tu do czynienia z postępo-
waniem zgodnym z mottem Capy, ale raczej z egzemplifi-
kacją tezy, jaką postawił badacz twórczości tego węgier-
skiego fotoreportera, Richard Whelan: „Wielkość zdjęcia 
wojennego polega na jego symbolicznych implikacjach, 
a nie literalnej dosłowności”18. Słowa teoretyka przy-
pominają nam fakt, o którym często zapominamy – że 
w historii fotografii wojennej często mamy do czynienia 
z przypadkiem, inscenizacją, a nawet – mistyfikacją.

Za przykład tej ostatniej posłużyć może legendarne 
zdjęcie ukraińskiego fotografa Jewgienija Chałdeja, uka-
zujące żołnierzy Armii Radzieckiej wznoszących flagę pań-
stwową na ruinach budynku Reichstagu w Berlinie – ów 
symboliczny gest miał miejsce 30 kwietnia 1945 roku, ale 
żaden fotograf nie zdążył go uwiecznić. Chałdej pragnął 

16   O powstaniu tego zdjęcia Haneman opowiadał m.in. w programie 
Haneman. Fotoreporter powstania (Realizacja Dariusz Zawrotny, 
Lake Love Productions dla TVP Historia, 2013). Internet: http://
vod.tvp.pl/12288621/haneman-fotoreporter-powstania (wgląd: 
10.02.2016)

17  Koetzle 2008: 22.
18  Koetzle 2008: 27.

wykorzystać możliwość stworzenia wizualnego ekwiwa-
lentu tego historycznego wydarzenia i spreparowania 
unikatowej, patetycznej fotografii-ikony: zdecydował 
się zaaranżować tę sytuację później, 2 maja. Jego ob-
raz, o niebywałej sile propagandowej, powstał jednak 
nie tylko w wyniku wyreżyserowania określonej sceny 
(do której konieczne było między innymi zatrudnienie 
statystów), ale też silnej ingerencji twórczej w materiał 
fotograficzny. Czerwona flaga na Reichstagu jest efektem 
wielu ręcznych manipulacji, dokonanych w toku pracy 
w ciemni fotograficznej – jest fotomontażem. Składa-
ło się nań kilka zdjęć, które Chałdej wykonał z różnymi 
czasami ekspozycji, a następnie scalił i silnie przetworzył 
(na przykład wkopiował dym z zupełnie innej realizacji)19. 
W historii fotografii militarnej nie jest to jednak przypa-
dek odosobniony. Równie kontrowersyjne historie kryją 
się za procesami powstawania takich zdjęć jak Zatknięcie 
flagi amerykańskiej na górze Suribachi, na wyspie Iwo 
Jima Joego Rosenthala (ryc. 4) czy Śmierć hiszpańskiego 
republikanina wspomnianego Roberta Capy (ryc. 5).

Podsumowanie

Pragnąc podsumować zasygnalizowaną w tym krótkim 
eseju problematykę, należy podkreślić, że pomimo faktu, 
że w powszechnym przekonaniu fotografia wojenna naj-
częściej jest utożsamiana z obiektywnym dokumentem 
i wiarygodną relacją, to podchodząc do analizy tego typu 
źródeł należy zawsze uwzględnić kontekst i dotrzeć do 
okoliczności ich powstania, zanim uznamy je za prawdo-
mównych, naocznych świadków wydarzeń i obierzemy za 
podstawę naszych wniosków faktograficznych.

Ponadto, ta sfera wizualnego dziedzictwa porusza 
całą gamę dylematów natury moralnej: czy fotoreporter 
wojenny powinien fotografować, bez względu na cenę, 

19  King 2014: 319.

Ryc. 4. Joe Rosenthal, Zatknięcie flagi ame-
rykańskiej na górze Suribachi, na wyspie Iwo 
Jima, 1945, fotografia, odbitka żelatynowo-sre-
browa. The National Archives, nr 520748. In-
ternet: https://catalog.archives.gov/id/520748 
Fig. 4. Joe Rosenthal, Flag raising on Iwo 
Jima, 1945, gelatin silver print (photograph). 
The National Archives, no. 520748. Internet: 
https://catalog.archives.gov/id/520748 
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każde wydarzenie? Granice wypowiedzi twórczej – czy 
istnieją, a jeśli tak, to jak je wyznaczać? Czy fotograf, 
uczestnicząc w określonych, dramatycznych sytuacjach, 
ma prawo pozostać bierny, czy też winien się w nie bez-
pośrednio angażować? Niezależnie od odpowiedzi, jakich 
udzielimy na powyższe pytania, zdjęcia militarne, takie 
jak te autorstwa Eugeniusza Hanemana, stanowią przy-
kład materialnego przywracania pamięci o trwającej 63 
dni walce Warszawy. Realizacje te ocalały zaś dlatego, że 
artysta przezornie ukrył 15 rolek negatywów, zakopując je 
w piwnicy jednego z położonych w stolicy domów. Prze-
widział, że schowanie ich, zabezpieczenie i przeczekanie 
wojennej zawieruchy może stanowić jedyną skuteczną 
metodę ich ocalenia. Oczekiwanie na koniec działań wo-
jennych i bieżąca sytuacja polityczna miały tu znaczenie 
kluczowe, ale nie były to jedyne czynniki, jakie wpłynę-
ły na decyzję Hanemana, by poczekać z wywoływaniem 

części filmów. Można odważyć się na stwierdzenie, że 
nieświadomie podążał on za rozwijaną przez profesora 
Andrzeja Tomaszewskiego ideą konserwacji zapobiegaw-
czej: fotografik przewidział, że przyszłe pokolenie muze-
alników i konserwatorów, dysponując doskonalszymi me-
todami diagnostycznymi i technicznymi będzie w stanie 
uratować zabalsamowane na kliszy dziedzictwo20.

20   Opracowanie powstało w ramach programu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwo-
ju Humanistyki” – projekt badawczy Historia wystaw w Zachęcie 
– Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970 
(nr 0086/NPRH3/H11/82/2014) realizowany był w Instytucie Hi-
storii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Za-
chętą – Narodową Galerią Sztuki. Chciałabym bardzo podzię-
kować kierowniczce tego grantu – Pani dr hab. Gabrieli Świtek 
– za możliwość zapoznania się z niepublikowanymi archiwaliami 
przechowywanymi w Zachęcie.

Ryc. 5. Robert Capa, Śmierć hiszpańskiego 
republikanina, 1936, fotografia – odbitka żela-
tynowo-srebrowa. Magnum Photos. Internet: 
http://pro.magnumphotos.com/Asset/-2S5RY-
DO52FJR.html © Robert Capa © International 
Center of Photography/Magnum Photos
Fig. 5. Robert Capa, Death of a loyalist 
militiaman, 1936, gelatin silver print (photo-
graph). Magnum Photos. Internet: http://pro.
magnumphotos.com/Asset/-2S5RYDO52FJR.
html  © Robert Capa © International Center 
of Photography/Magnum Photos
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Weronika Kobylińska-Bunsch

War photography as military heritage: 
Eugeniusz Haneman’s visual testimony of the Warsaw Uprising

Summary

The legacy of the military heritage is a very broad category, 
that is difficult to close in a simple definition. This phenom-
enon cannot be limited on the relics preserved battlefields, 
such as graves of the fallen soldiers or the military fortifica-
tions. This category also includes a heterogeneous collection 
of artistic testimonies of armed conflicts, such as sculptures 
and images.

The purpose of this article is to briefly outline the problems 
associated with a very specific area of military heritage, which 

is in the same time a part of the world of art. It is extremely 
important due to the fact that mostly it is treated just in the 
terms of a simple document that testifies the past. The object 
of the study is war photography, where the analysis will be car-
ried out on the example of Eugeniusz Haneman’s (1917–2014) 
oeuvre, which is in my opinion an excellent lens, focusing the 
most important issues related to this field of research.

Translated by Weronika Kobylińska-Bunsch
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