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Od redakcji 

Szósty zeszyt „Prac Naukowych” zawiera artykuły, które w większości zapre-
zentowane były podczas XI Ogólnopolskiego Sympozjum Fotograficznego „Foto-
grafia – przedmiot i podmiot poznania” (Częstochowa 2010). Należy jednak za-
znaczyć, że zawartość tematyczna publikacji wykracza poza ten zakres, co stano-
wi konsekwencję charakteru częstochowskich spotkań, których organizatorzy od 
lat stawiali sobie za cel integrację różnych środowisk zajmujących się fotografią.  

Artykuły zamieszczone w publikacji pogrupowane zostały tematycznie i ko-
lejno dotyczą zagadnień ogólnych, historii fotografii i zagadnień technicznych. 
Do pierwszej kategorii należą artykuły: Wiesława Hudona Rzeczywistość i jej 
obraz. O obrazie, który chce być rzeczywistością, Zbigniewa Zegana, Wpływ fo-
tografii reklamowej na społeczną przestrzeń wizualną miasta jako jego eko-iko- 
nosferę oraz Zbigniewa Tomaszczuka, Fotografia rzeczywistości – rzeczywistość 
fotograficzna. Problematyka historyczna podjęta została w artykułach Ewy Hor-
nowskiej Zagubiony początek: fotografia jako przedmiot kolekcjonerski w Mu-
zeum Wielkopolskim, Kazimierza Gajewskiego Tatrzańskie panoramy dawniej  
i dziś. Porównanie panoram z przełomu XIX i XX w. ze współczesnymi zdjęciami 
Tatr i Jerzego Piwowarskiego Socjalistyczna w treści, narodowa w formie. Pol-
ska fotografia artystyczna w okresie socrealizmu na podstawie analizy prasy 
specjalistycznej z lat 1946–1955, natomiast w trzeciej grupie Dariusz Pleśniak  
i Marcin Wieczorek zaprezentowali kolejno następujące teksty: Rzeczywistość 
wirtualna w fotografii trójwymiarowej – historia i współczesność oraz Zakres 
tonalny zdjęć rejestrowanych metodą cyfrową. 

Zapraszając PT Czytelników do lektury, równocześnie informujemy o zmia-
nie formuły pozyskiwania materiałów do publikacji: oprócz artykułów do pre-
zentacji na wspomnianych sympozjach oczekujemy także innych tekstów, nad-
syłanych z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. 

 



 

 

 



PRACE NAUKOWE Akademii  im. Jana D ługosza w Częstochowie 
Seria: Edukacja Plastyczna 2011, z. VI 

Wiesław HUDON 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Rzeczywistość i jej obraz.  
O obrazie, który chce być rzeczywistością 

Umberto Eco przypomina o swoim długu  
wobec formatywności Luigi Pareysona 

Preambuła 

Ten tekst okazał się być prawie niemożliwy do napisania. Sądzę – po jego 
napisaniu – iż waga, którą przywiązuję do niego oraz osoby Pareysona, jest tak 
wielka, iż uniemożliwia zadanie. Dotyczy to ponad czterdziestu lat pracy w dzie- 
dzinie fotografii, teatru, performance i filmu, pracy, która założona została jako 
symultaniczna praktyka i refleksja teoretyczna – boję się powiedzieć „filozo-
ficzna”, która po upływie owych lat znalazła – odkryła na swój użytek – termin 
„estetyka eksperymentalna”. Mój osobisty dług wobec Pareysona, za pośrednic-
twem Fulchignoniego – profesora Sorbony, którego tamże poznałem w roku 
1971 – jest absolutnie i radykalnie istotny. Uświadomił mi Pareyson, iż początek 
moich zmagań z jedynym możliwym językiem dialogu sztuka – rzeczywistość 
(mam tu oczywiście na myśli fotografię) potrzebował umocowania filozoficzne-
go. Skromna idea usprawiedliwiała moje intuicje – czy można filozofować sztu-
ką, fotografią bez aparatu naukowego, przypisów, wnikliwością języka pisane-
go? Skoro jednak chodzi o tekst, o ten właśnie, który sprawia tyle trudności – 
ponieważ jest pierwszą przymiarką do uporządkowania owych czterdziestu lat – 
proszę wybaczyć, iż będzie on funkcjonował na zasadzie kolażu. Kolejne jego 
wersje – jak sądzę – pozwolą mi zbliżyć się do niezbędnej klarowności.  

Sądzę, iż moja praca dotyczyła zawsze ustalania niezbędnych granic między 
dyscyplinami artystycznymi, a co za tym idzie szukania istoty tych dyscyplin, 
ich czystości. Kilka przedstawionych poniżej realizacji zademonstruje, w jaki 
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sposób poruszając się ciągle na granicy rzeczywistości starałem się zatrzeć gra-
nice między nią właśnie a fotografią, teatrem sięgając za pomocą performance  
i filmu (zapisu filmowego) zgłębiając takie pojęcia jak „trwanie”, „czas”, to 
wszystko, czego nauczyłem się od Bergsona na początku drogi.  

Zanim pojawił się Pareyson 

Kiedy w okolicach 1965 szukałem oparcia w literaturze filozoficznej, nie 
miałem wówczas świadomości, iż owo szukanie jest pewnym rysem pokolenio-
wym. Niepokój szukania „prawdy nieartystycznej” wymagał decyzji o zupełnie 
innym sposobie używania narzędzi inwestygacji – narzędzi myślowych (filozo-
fia, estetyka, teoria sztuki, teoria fotografii), jak też innego zupełnie operowania 
narzędziami i aparaturą techniczną (kamera filmowa, aparat fotograficzny, in-
strumenty pomiarowe). W tym właśnie czasie Kosuth formułuje radykalną myśl 
prowadzącą prosto w kierunku rodzącego się konceptualizmu: przedmiot = jego 
obraz = jego definicja. Zapytajcie państwo, co to ma wspólnego z interesującą 
nas fotografią? Ma, tylko, że nie bezpośrednio. 

W tym miejscu należy poświęcić kilka słów sytuacji, w jakiej znalazła się 
fotografia lat pięćdziesiątych. Chorobliwa chęć uzyskania statusu sztuki wielkiej 
spowodowała szereg błędnych poczynań, które kierowały fotografię w stronę 
powszechnie uznawanej „artystyczności” plastycznej. 

Moja droga zdawała się być inna. Fascynowała mnie fotografia jako doku-
mentacja, jej dialog z rzeczywistością – posługując się w tym dialogu językiem 
zrozumiałym dla obu stron. To było poszukiwanie Pareysona, którego punktem 
wyjścia był Bergson. Mogłem już wtedy powiedzieć (może mówiła to za mnie 
fotografia?), iż „fotografia chce być rzeczywistością”. 

To ważne podkreślenie – rzeczywistością, a nie subiektywnym przekazem 
wyobraźni artysty zrealizowanym za pomocą kodów języka plastycznego. Tak 
jak potem Fotel-Louis XV chciał być rzeczywistością na tradycyjnej scenie te-
atralnej, na którą wtargnęła publiczność, która tej rzeczywistości oczekiwała,  
a nie miałaby przecież odwagi wtargnąć w przestrzeń teatralną. 

W manifeście Dokumentacja totalna (1970) mówiłem: „Jeśli sztuka polega 
na dialogu artysty z rzeczywistością, to jakże frapujące jest podjęcie tego dialo-
gu, posługując się językiem zrozumiałym dla obu stron. Tym językiem jest wia-
rygodna dokumentacja rzeczywistości wizualnej – fotografia. Myślę, że ów dia-
log może czasem zaskoczyć samą rzeczywistość. Rzeczywistość trwa w prze-
strzeni i w czasie – z przestrzenią dyskutujemy od wieków, ale czas nazywamy 
po prostu parametrem nieplastycznym. Tymczasem fakt, iż rzeczywistość 
z m i e n i a  s i ę  przede wszystkim w czasie, ma dla jej strony wizualnej naj-
większe znaczenie. Fotografia dokumentuje rzeczywistość w postaci wyciągu 
czasowego. Dzięki niej potrafimy „unaocznić” czas, rozkładać bieg zdarzenia, 
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uświadomić sobie jego wizualną dialektykę. Każdy najkrócej trwający moment 
jest w kategoriach czasu niepowtarzalny. Stąd moja idea totalnej dokumentacji 
rzeczywistości wizualnej i chęć gromadzenia tej dokumentacji. 

Totalna dokumentacja jest rejestracją stanu wizualnego w wybranych odcin-
kach czasu. Totalną dokumentację rozumiem jako jeszcze jedną próbę sformu-
łowania nowego stosunku do przedmiotu, do rzeczywistości. 

Ideę totalnej dokumentacji zamykam w ciąg: informacja – wyobraźnia – 
działanie – dokumentacja. Obiektem dokumentacji może być każdy przedmiot  
i zdarzenie. Dialog z rzeczywistością rozpoczynam od totalnej autodokumenta-
cji. Sam pozostaję przedmiotem obserwacji i jednocześnie rejestruję siebie pod-
dając się mechanicznemu działaniu kamery. Zbierając te dowody o charakterze 
tautologii szukam drogi do prawdy nieartystycznej”1. 

Ta prawda nieartystyczna miała być oczywiście rzeczywistością. Nie zmie-
niłem poglądu na fotografię do dziś. Powiedziałbym może bardziej radykalnie – 
fotografia nie jest kreacją plastyczną, jest ona jako obraz rzeczywistością, opera-
cją na rzeczywistości i zapisem tej operacji, w końcu dokumentacją. Pareyson 
mówi w 1966 roku: „[…] między przedmiotem a obrazem nie ma rozdwojenia, 
lecz jedność ostateczna i definitywna. Kiedy obraz reprezentuje przedmiot, 
przedmiot się z nim utożsamia. Obraz nie jest ani kopią, ani reprodukcją przedmio-
tu, ani też przedmiot nie jest modelem obrazu, który go reprodukuje. Obraz chce być 
przedmiotem, a przedmiot jest przedmiotem, którego obraz posiadamy […]”2. 

Nie wydaje mi się, aby do wagi tych słów należało dodawać analizy i inter-
pretacje.  

Fulchignoni i Pareyson – teatr chce być rzeczywistością 

W grudniu 1974 roku, na festiwalu EXRMNTL demonstruję wszystko, co 
mam do powiedzenia na temat sztuki – przedstawienie teatralne Fotel-Louis XV 
oraz film Duree. Przestawienie albo „przedstawienie” jest niczym innym jak 
przeniesioną na scenę teatralną produkcją fotela w czasie realnym – od początku 
do końca. W programie festiwalu zamieszczam taką uwagę: „Koncepcja reżyserii: 
wykroić kawałek rzeczywistości z jej kontekstu i umieścić ją tel quel w przestrzeni 
teatralnej, bez żadnej agresji wizualnej, pretensji intelektualnej lub kreacyjnej”3. 

Po latach (2004) reakcję Fulchignoniego przedstawiłem w ten sposób:  

                                                 
1  W. Hudon, Dokumenatcja totalna, ulotka towarzysząca wystawie w Galerii Współczesnej, 

Warszawa 1970. 
2  L. Pareyson, Conversazioni di estetica, Mursia, Milano 1966. 
3  EXPRMNTL-5.International Experimental Film Competition, katalog, Brussels 1974. 
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Fulchignoni przedstawia Pareysona 

Rozmowa z Enrico Falchiginonim, nocą po przedstawieniu Fotel-Louis XV 
na festiwalu EXRMNTL w Knokke, w Belgii 28.12.1974 roku. 

Tej nocy po przestawieniu Fotel-Louis XV przyszedł Fulchignoni i w kliku słowach za-
mieszał w moich ideach. Tego nie oczekiwałem. Streścił mi teorię formatywności wło-
skiego filozofa – nieznanego we Francji – Luigi Pareysona. Według niego obraz rzeczy-
wistości może mieć ambicję być uznanym za rzeczywistość. 

Nadałoby to mojej pracy w dziedzinie fotografii – ale również w teatrze – zupełnie 
inne wytłumaczenie. Moja praca wynikała z intuicji, iż idea procesu twórczego zasadza 
się na aktywności bezpośredniego „krojenia” w rzeczywistości, bez pośrednictwa języka 
artystycznego. Oczywiście krążyłem w kółko, nie posiadając refleksji filozoficznej jako 
bazy. Pareyson dawał mi tę bazę. Istniał jednak pewien mały problem. Ta filozoficzna 
myśl burzyła zbyt mocno aktualny stan refleksji o fotografii, filmie, teatrze, a już na 
pewno w mojej teorii i praktyce. Szukałem wtedy sytuacji granicznych w istocie teatru… 
Pojechałem z Fulchignonim do niego – na ulicę Cherche Midi w Paryżu. Poprosiłem  
o tłumaczenie, bezpośrednio z włoskiego oryginału, istoty myśli Pareysona. Miałem wra-
żenie, iż przeżywam najważniejszy moment w moim życiu – hokus pokus i wszystko sta-
ło się jasne. Dyskutujemy bezpośrednio z rzeczywistością, sztuka nie ma potrzeby bycia 
„artystyczną”, ona potrzebuje tylko bezpośredniego dialogu z rzeczywistością. Chciałem 
natychmiast wsiąść w pociąg do Turynu, aby spotkać Pareysona, tak jak zrobiłem to 
wcześniej w przypadku Grotowskiego i Man Raya. Ale w końcu – po raz pierwszy w ży-
ciu napełnił mnie strach. Wisiało w powietrzu coś, co było ważniejsze ode mnie – no tak, 
ale przecież od 1970 roku używałem tych samych słów: rzeczywistość, dialog bezpo-
średni, prawda nieartystyczna, odmowa kodów, rzeczywistość jako własne przedstawie-
nie, ale sens ogólniejszy umykał.  

Nie czułem się na wysokości tej refleksji. Kilka miesięcy później napisałem do Gro-
towskiego o konieczności deteatralizacji teatru. Zaproponowałem mu rozmowę, która by-
łaby filmowana. Dyrektor szkoły filmowej przyznał mi budżet na realizację projektu. 
Grotowski nie odpowiedział. On już był w trakcie „porzucania” teatru teatralnego, ale  
w inny sposób4.  

Teatr odteatralniony, rzeczywistość rzeczywista 

Można by również, na przekór (?) Pareysonowi zadać pytanie: skoro obraz 
przedmiotu chce być rzeczywistością, to czy rzeczywistość ma prawo chcieć być 
obrazem? Zachód słońca jest fenomenem mentalnym, zauważa Pessoa5. Te wła-
śnie niepokoje zrodziły kolejne doświadczenia teatralności. Posługując się już 
własnym aparatem pojęciowym, odkrywszy po dokumentacji totalnej ideę foto-
graficzności musiałem zadać nowe pytanie: performance fotograficzna? Sztabiń-

                                                 
4  W. Hudon, Photographie, theatre, film, performance, Spirit Association, Luxemburg 2004. 
5  F. Pessoa, Le lire d’intranquilite, ed. Chr. Bourgois, Paris 1995. 
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ski nazwał to sztuką „z perspektywy fotografii”6. Trzeba dodać, iż chodzi tu  
o perspektywę praktyki artystycznej, nie dywagacji myślowych. Tak więc  
w 1979 roku w Neue Galerie Ludwig Sammlung w Aachen ma miejsce Spotka-
nie z nieznajomym i Tresura. Zwłaszcza Spotkanie z nieznajomym stawia sku-
teczniej pytanie o granice teatru i teatralności w ogóle. Performance posunęła te-
atralność radykalnie w stronę rzeczywistości, jednak teatrem nie była. Należało 
zatem zamazać tę cienką już granicę, którą performance potrafiła zlikwidować. 
To był jej myślowy i artystyczny potencjał. Zadałem więc pytanie (myślałem, że 
Pareyson byłby ze mnie zadowolony) – czy rzeczywistość może chcieć być te-
atrem? Oczywiście nie chodzi tu o tzw. teatralność życia codziennego, tak głę-
boko analizowaną przez Goffmana, ale właśnie o teatr. W podtekście całego do-
świadczenia padło tu istotne pytanie, które w domyśle skierowane było tylko  
i wyłącznie do Grotowskiego – co po teatrze teatralnym? Koniec teatru? Życie 
jako teatr? 

Traktujmy – jeśli można – z wielkim podejrzeniem wszelkie akcje typu 
„śmierć sztuki”. Na ogół każda z tych śmierci wzbogacała (tylko i wyłącznie) 
język sztuki. Tak przecież było nawet z antysztuką dadaistów. Zatem – czy rze-
czywistość może chcieć być teatrem? Fotel-Louis XV stawiał już tu pytanie, py-
tanie (jednak – tylko) o granice teatru. Spotkanie z nieznajomym pytało o sens 
teatru. W zasadzie również (i tu chyba Sztabiński byłby ze mnie zadowolony) 
było to pytanie o potencjał fotografii jako metody badania rzeczywistości. To już 
nie z perspektywy fotografii, ale fotografia jako obraz, fotografia jako dźwięk, foto-
grafia jako teatr, no i oczywiście (Pareyson) fotografia jako rzeczywistość.  

Radykalizm jako napór na przedmiot 

Mimo wieloletnich poszukiwań nie udało mi się odnaleźć autora idei o ataku 
na przedmiot jako znaku radykalności w sztuce. Ta myśl rozpoczynała moją 
pracę magisterską napisaną pod opieką prof. Juliusza Starzyńskiego. Okazała się 
ona być pierwszą w Polsce pracą magisterską dotyczącą fotografii. Starzyński 
nie zgodził się na jej formułę teoretyczną, tak że proponowany przeze mnie te-
mat „Przedmiot i jego obraz” został zawieszony, co pozwoliło mi właśnie na 
czterdziestoletnią nad nim pracę. Mój dług wobec Starzyńskiego jest jednak po-
ważniejszy. To on w ramach seminarium historii sztuki nowoczesnej i krytyki 
artystycznej pokierował moimi lekturami, „upoważnił” moją chęć zajęcia się 
teorią fotografii. Do fotografii, przynajmniej tak wyrażał się na temat aktualnych 
produkcji, nie miał większego przekonania, radził mi, abym zajął się poważnie 
dadaizmem i antysztuką, ale być może, że było to właśnie to samo. To właśnie 

                                                 
6  G. Sztabiński, Z perspektywy fotografii, [w:] Wiesław Hudon – artysta w podróży, katalog wy-

stawy, Muzeum Sztuki, Łódź 2004. 
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on kazał nie czytać Bergsona, którego było w Polsce (oczywiście) mało, ale było 
na tyle (Ewolucja twórcza7), aby starczyło na całe życie, a głównie na start  
i pierwszą wystawę.  

Po roku 1970, kiedy już w Sorbonie miałem dostęp do wszystkich dzieł 
Bergsona w oryginale, cały obszar filozoficzny został zagospodarowany na na-
stępne lata. Pareyson w sposób zupełnie naturalny zajął w tym obszarze uprzy-
wilejowane miejsce. Ale właśnie Bergson zakreślał terytorium badawczej prak-
tyki artystycznej jako estetyki eksperymentalnej. 

Conversation sur l’esthetique Pareysona z 1966 roku zostały przetłumaczone 
na francuski dopiero (!?) w roku 1992, już po jego śmierci. Problematyka, którą 
odnalazłem u Pareysona – od poezji Cendrarsa (Kodak) aż do natury rzeczywistości 
w dziele sztuki, wystarczyło na następne lata praktyki artystycznej i rozmyślań. 

Obraz nie chce być przedmiotem 

Mam wrażenie, iż z pewnym opóźnieniem – widać i ja sam, wierny słowiań-
skim i europejskim globalnym refleksom, praktykuję niewytłumaczalne opóź-
nienia. Zaczynam mówić o istotnych kontekstach mojej własnej pracy, ale też 
chodzi tu – takie mam przekonanie – o pozycję pewnego, nowego problemu ba-
dawczego dotyczącego estetyki fotografii. Pojawienie się fotografii cyfrowej 
wprowadziło pewien zamęt w rozważaniach na temat istoty fotografii. Radykal-
niejsze poglądy sugerowały, iż w ogóle nie jest to fotografia, bowiem jej zależ-
ność od rzeczywistości – jak rozumiał Pearce – jest zupełnie inna. Pogląd, iż za-
pis fotograficzny – jako ślad – nie istnieje bez rzeczywistości, która go doświad-
czalnie uwiarygodnia, może zostać poddany filozoficznej wątpliwości. 

Pareyson mówi po prostu: „Obraz chce być p r z e d m i o t e m, a przed-
miot jest przedmiotem, którego mamy obraz”. Ta refleksja nosi datę 1966. 

Zapewne, gdyby Uberto Eco8, zasłużona globalna gwiazda nauki światowej, 
nie powtarzał z uporem o swoim długu wobec Pareysona, jego opóźnienie z do-
tarciem do nas mogłoby się zwiększyć lub zmniejszyć o kolejne 30 lat. Raczej 
nawet więcej. Sądzę, iż głosy Pareysona w jego Conversation sur l’esthetique, 
tak jak głos Pierra Bourdieux z Fotografia – sztuka poślednia stanowią dla foto-
grafii aktualnej istotne pojęcie myślowe. Zabierzmy się zatem za tłumaczenia, 
aby te istotne dzieła nie ukazały się ze stuletnim opóźnieniem. A tak ciągle za-
chowuje się z nimi epoka, którą właśnie opuszczamy.  

                                                 
7  Ewolucja twórcza (tłum. Florian Znaniecki) ukazała się w 1913 r. nakładem Wydawnictwa 

Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie. 
8  U. Eco, Sztuka, Wydawnictwo M, Kraków 2007. 
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Wpływ fotografii reklamowej na społeczną  
przestrzeń wizualną miasta jako jego eko-ikonosferę 

Motto: 

Kiedy fotografuję, 
to otwartym okiem patrzę na świat, 
a zamkniętym w głąb siebie. 

Henri Cartier-Bresson 

Każdy z nas jest obserwatorem życia w przestrzeni społecznej, która nas 
otacza, również tej wizualnej, która dociera do świadomości poprzez obrazy  
w przestrzeni miejskiej. Warto wtedy zastanowić się nad tym, co widzimy, jakie 
to nieznane wcześniej zjawisko wywołuje wrażenia, odczucia, jaką rolę spełniają 
te masowo upublicznione obrazy z ich różnymi przesłaniami w znaczeniu kon-
sumpcyjnym, kulturowym i cywilizacyjnym. Tego rodzaju refleksje i wnioski 
stają się interesujące, a może nawet pożyteczne, gdy zostaną poczynione w per-
spektywie wielu lat, które pozwoliły na przemyślenia w trakcie przeżywania po-
zytywnych i negatywnych skutków społecznych i osobistych tzw. transformacji 
ustrojowej, ekonomicznej i politycznej, której jesteśmy świadkami i uczestni-
kami od 1990 roku. 

W latach 1995–1999 w Katedrze Fotografii w ramach działalności statuto-
wej ASP finansowanej przez Komitet Badań Naukowych zaistniała potrzeba 
wykonania dużej fotodokumentacji do autorskiej pracy naukowo-badawczej pt. 
Oddziaływanie fotografii reklamowej, wielkoformatowej (europlakat) w eko-ikono- 
sferze miasta. Wtedy po raz pierwszy zostało sformułowane określenie „EKO- 
-ikonosfera”, dla sugestywnego i skutecznego opisania tematu i zadania we 
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wniosku do tego projektu. Trzeba tu nadmienić, że dzięki temu autorskiemu pro-
jektowi badawczemu możliwe było sfinansowanie paru znaczących inwestycji 
aparaturowych w Katedrze Fotografii. We wspomnianym okresie były rejestro-
wane i badane funkcje fotografii reklamowej w przestrzeni miejskiej Krakowa – 
ich lokalizacje, formy, treści przekazu, powstałe konteksty z otoczeniem, wpływ 
na styl i sposób życia, na psychikę odbiorców oraz technika ich wykonania  
i prezentacji. Zebrany materiał fotograficzny można było podzielić według 
trzech kryteriów takich, jak: funkcje przekazu, tematyka i treści społeczno-kon- 
sumpcyjne oraz techniczne sposoby ich eksponowania. Ze względu na funkcję, 
wówczas tzw. europlakatów – dzisiaj nazywanych fachowo reklamą zewnętrzną 
(outdoor advertising) lub potocznie billboardami1 – najwięcej spotyka się wiel-
kopowierzchniowych reklam o cechach perswazyjnych, agitacyjnych i propa-
gandowych. 

Dotyczą one najczęściej celów handlowo-konsumpcyjnych (il. 1, 2, 3, 4), 
rzadziej społecznych (np. plakaty Czerwonego Krzyża, akcje humanitarne, pro-
blematyka rodzinna, pomoc chorym dzieciom, choroby społeczne [il. 5] itp.)  
i kulturalnych (np. imprezy i wydarzenia artystyczne, wielkie rocznice histo-
ryczne [il. 6], jubileusze miast, instytucji kultury itp.) oraz politycznych i partyj-
nych, przeważnie związanych z kampaniami wyborczymi do parlamentu, władz 
samorządowych i na urząd Prezydenta RP.  

Ze względu na sposoby i formy prezentacji szczególne zainteresowanie wy-
wołują billboardy eksponowane z użyciem różnych technik oświetleniowych  
i różnych rodzajów światła – np. giga- lub megaekrany ukazujące fotografie re-
klamowe światłem (halogenowym lub jarzeniowym, fluoroscencyjnym – rtę-
ciowym i sodowym), odbitym od powierzchni obrazów oraz wielkie kasetony 
(tzw. citylighty), przeważnie dwustronne, emitujące z własnego wnętrza światło 
(z rur jarzeniowych), przechodzące do oka widza przez półtransparentne obrazy 
fotograficzne. 

Uzyskana praktyczna wiedza i wynikające z niej wnioski pozwoliły mi 
stwierdzić, że jako twórcy obserwujemy w miejskiej przestrzeni wizualnej, w jej 
ikonosferze, wszechobecność i nachalność reklamy. Jesteśmy „bombardowani” 
agresywnymi, banalnymi i anonimowymi obrazami, jakże często pozbawionymi 
dobrego smaku, interesującego wyrazu plastycznego, graniczącego często z ki-
czem, a niekiedy o bulwersujących treściach. Ikonosfera miasta nie podlega 
żadnej ochronie prawnej. Dlatego więc w wyniku zrealizowanej fotodokumetacji 
stwierdziłem konieczną potrzebę postawienia sobie pytania: co byłoby, gdyby 
pewnego dnia nagle wszystkie ekrany billboardów stały się puste, gdyby były 
pozbawione właśnie tych natarczywych obrazów reklamowych (il. 7)? Projekt 
                                                 
1  Billboard to duża, z daleka widoczna tablica reklamowa, jakie umieszcza się przy drogach  

i ulicach. „Szczęśliwa rodzina z billboardu powinna obowiązkowo pchać wózek pełen zaku-
pów”. Słownik wyrazów obcych, t. 1, PWN/BGW, Warszawa 2007; D. Bernstein, Billboard! 
Reklama otwartej przestrzeni, PWN SA, Warszawa 2005. 
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badawczy doprowadził mnie do artystycznego pomysłu na stworzenie dużego 
cyklu subiektywnej fotografii dokumentalnej, które zatytułowałem: Moja eko-
ikonosfera – pejzaże miejskie Krakowa i który warto tutaj warto przedstawić, 
aby móc podzielić się przemyśleniami i refleksjami na temat zawarty w tytule. 

Używając w tytule pracy określenia eko-ikonosfera sformułowałem ideę 
dzieła i zarazem autorskie przesłanie, które, chciałbym, aby prowokowało widza 
do zastanowienia się nad znaczeniem słów w konfrontacji z moimi fotografiami, 
zwłaszcza współcześnie, gdy bardzo często spotykamy popularne, nawet nad-
używane, modne wyrazy złożone, z pierwszym członem: ‘eko-’2 (np. ekologia, 
ekologiczny, ekosfera, ekonomia), czy ‘ikon-’, ‘ikono-’3 (np. ikona, ikonografia, 
ikonologia, ikonostas). Nie można mieć zatem wątpliwości, że obrazy – fotogra-
fie, realizowane przez kilka lat (2000–2007) – w tym projekcie są wizerunkami 
współczesnego miasta, a ściślej określając, w jego wizualnej przestrzeni komu-
nikacji społecznej – komercyjnej, ekonomicznej i politycznej. Charakterystyczną 
cechą dzisiejszej miejskiej przestrzeni jest tzw. reklama zewnętrzna na wolnym 
powietrzu (outdoor advertising), której są różne rodzaje i typy – boxlighty, city-
lighty itp., ale najpopularniejsze wśród nich są billboardy – wielkopowierzch-
niowe ekrany z własnym światłem emitowanym z wewnątrz (backlighty) lub 
odbitym światłem zewnętrznym, na które są montowane lub naklejane gigan-
tyczne plakaty reklamujące konieczność kupowania wszystkiego za „półdarmo”, 
bądź agitujące społecznie i politycznie „za..., a nawet przeciw”. 

Świat reklamy i stojący za nim wielki globalny biznes oraz globalno-lokalna 
polityka stworzyły w każdym większym i mniejszym mieście z peryferiami 
włącznie, specyficzną infrastrukturę, której elementy lokowane są wszędzie, 
gdzie uda się znaleźć kontrahenta z kawałkiem ściany lub gruntu do wydzierża-
wienia i postawienia masywnie zabetonowanej konstrukcji stalowej, gdzie jest 
choć kilka metrów wolnej powierzchni, na której można zatrzymać choćby na 
chwilę wzrok przechodnia lub jadącego autem. 

Język komunikatu reklamowego składa się z obrazów i słów, które jako 
przekaz do klienta opracowują w agencjach reklamowych zespoły twórcze, tzw. 
creative teams, w oparciu o szczegółowe analizy rynkowe i badania marketin-
gowe psychologiczno-socjologiczne. Jednym z najważniejszych członków ze-
społu, obok kierownika artystycznego – art director, jest pomysłodawca sku-
tecznych i atrakcyjnych idei reklamy – copywriter. Są jeszcze specjaliści me-
nadżerowie od spraw kalkulacji kosztów reklamy, opracowań techniczno-kons- 

                                                 
2  EKO- – z gr. oikos – ‘dom, domostwo’, tu zam. ‘środowisko’ (bytowania); pierwszy człon wy-

razów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy ze środowiskiem naturalnym lub je-
go ochroną (Słownik wyrazów obcych); – w złożeniach: ‘dom’, ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, 
‘ekonomiczno-...’, ‘środowisko’, ‘otoczenie’, zwł. jako czynnik wpływający istotnie na tryb, 
sposób życia, przebieg rozwoju (W. Kopaliński, Słowniki, t. 4, HPS/Rzplita, Warszawa 2007). 

3  ‘IKONO-’ – z gr. eikon – ‘podobizna’, ‘obraz’, ‘wizerunek’; z n.gr., ros., ukr. – ‘ikóna’  
(W. Kopaliński, dz. cyt.). 
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trukcyjnych itd. Finalnym produktem zespołu jest szczegółowy plan organiza-
cyjno-wykonawczy, w skład którego wchodzi m.in. scenopis, rodzaj szczegóło-
wej instrukcji, jak ma być wykonane zdjęcie przez fotografa, z jakimi „aktora-
mi”, z jakimi rekwizytami, w jakim otoczeniu, rodzajem oświetlenia itp. Rola 
fotografa w dużej agencji bardzo często sprowadza się do technicznego wykona-
nia zdjęcia lub kilku zdjęć, według szczegółowej instrukcji „kreatywnego zespołu”, 
które jako materiał w formie projektu do druku opracowuje w formie tzw. postpro-
dukcji grafik projektant, mający też ograniczające go wytyczne projektowe. 

W taki sposób powstają mega- lub gigaplakaty, czyli billboardy, charaktery-
zujące się anonimowością, banałem, często brakiem lub niskim poziomem eks-
presji plastycznej, graniczącej czasem z kiczem, agresywną formą i treścią, czy 
nawet prowokacją. Do powyższych wniosków doszedłem robiąc wspomnianą 
dokumentację fotograficzną, gdy wówczas instalowano lawinowo billboardy na 
terenie Krakowa. Ilość, jakość i miejsca lokalizacji tych reklam zewnętrznych  
w otwartej przestrzeni miejskiej prowokowały do stawiania sobie wielu pytań 
dotyczących sensu, celów, aspektów estetycznych i etycznych oraz społecznych 
skutków zaboru reklamą przestrzeni wizualnej w krajobrazie miejskim. Aspekt 
ekonomiczny jest raczej oczywisty – sprzedać towar lub ideę szybko i z naj-
większym zyskiem. Ale zwykłym zjadaczom chleba, czy jogurtu (oczywiście, 
reklamowanego), nie nasuwa się pytanie: kto to finansuje? oraz „odkrywcza” 
myśl, że to właśnie oni, narzekając na drożyznę różnych produktów, sowicie 
opłacają potężną reklamę zewnętrzną, reklamę prasową, reklamę telewizyjno-
radiową, reklamę bezpośrednią, którą znajdujemy codziennie w naszych skrzyn-
kach pocztowych lub pod drzwiami mieszkań.  

Odpowiedzi na szereg koniecznych do postawienia pytań, ukazujących inny 
aspekt reklamy ulicznej, należy pozostawić specjalistom – socjologom, psycho-
logom społecznym, politologom. Ja postawiłem sobie cytowane wyżej pytanie 
proste, ale i utopijne: co by się stało, gdyby pewnego dnia wszystkie ekrany bill-
boardów były puste? Moją odpowiedzią na to pytanie był pomysł, który właśnie 
polemizuje z wcześniejszym „dziełem” fotodokumentacji naukowo-badawczej. 

Idea mojego cyklu fotografii jest formą kontestacji wobec nadmiaru reklamy 
w otwartej przestrzeni wizualnej – w ikonosferze, z której docierają do patrzące-
go widoki naturalne oraz wytworzone, wyprodukowane, zapisujące się, jako ob-
razy w świadomości i podświadomości i w ogóle w pamięci. Wpływają one na 
naszą psychikę, mogą ją pobudzać, uszkadzać lub wyciszać. Wpływają też istot-
nie na tryb i sposób życia oraz przebieg jego rozwoju. Obrazy spostrzegane  
w zbiorowiskach naszych domów, ulic, placów, miejsc zamieszkania i pracy,  
a więc w miastach, czyli w środowisku wytworzonym – i środowisku natural-
nym – nie powinny nam sprawiać niepokoju, napięcia, stresu, gdyż te środowi-
ska podlegają ochronie. Dochodząc do pomysłu na robienie zdjęć pustym billbo- 
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ardom dostrzegałem stopniowo, w miarę zagłębiania się w obserwacjach, że na 
ich powierzchniach bez obrazów reklamowych „coś się dzieje” – że posiadają  
w różnych kształtach swoje barwy zależne od rodzaju oświetlenia, geometryczne 
kompozycje kwadratów, prostokątów, układy delikatnych linii, nieostre rytmy 
pasów, subtelne przejścia tonalne koloru białego lub delikatnego niebiesko-
szarego, zacienia, nasycenia i rozjaśnienia koloru (il. 8, 9). Odkryłem w tych 
wielkoformatowych powierzchniach bez komercyjnych, krzykliwych lub nud-
nych plakatów, właściwości malarstwa w konwencji abstrakcji geometrycznej. 
Odkryłem też, że w tych „obrazach” jest wyciszenie, cisza i spokój sprzyjający 
kontemplacji, podobnej do zen, zauważyłem, iż kolor jasnoniebieski lub delikat-
ny niebieskoszary, jako stale powtarzający się na tych wielkich płaszczyznach, 
może symbolizować i uwidaczniać tę ciszę. Wszak wiadomym jest, że cisza, 
pauza w dziele muzycznym, często jest ważnym elementem ekspresji w kompo-
zycjach muzycznych. Czy zatem nie można uznać, że puste billboardy o kolo-
rach jasnoniebieskich i jasnoszarych, są kompozycjami plastycznymi? 

Podobnie rzecz się ma z samymi konstrukcjami i zainstalowanymi na nich 
ekranami, na których mocowane są wielkie plakaty. Te instalacje z ekranami bez 
obrazów, oświetlone, kojarzą się z formami nowoczesnej rzeźby, z monumentalny-
mi konstrukcjami architektonicznymi w zakomponowanych przestrzeniach urbani-
stycznych dla dekoracyjnej formy samej w sobie. Wymienione cechy konstrukcji 
dla billboardów dyskretnie uwidaczniają techniczne sposoby ich oświetlenia. 

W cyklu fotografii z pustymi billboardami jawi się jeszcze problem czasu  
i przestrzeni tych obrazów. Zacząłem robić te zdjęcia wiele lat temu bez kon-
kretnego celu, dla własnej ciekawości i przyjemności, i jakby podświadomie dla 
„odreagowania”, po wykonaniu dziesiątek zdjęć dla fotodokumentacji badawczej.  

Z dość długiego okresu zdjęcia te są wycinkami czasu sekundowego w róż-
nych miejscach miasta. Spowodowane to było poszukiwaniem pustych obiektów 
w eksperymentalnie określonych sobie warunkach pory dnia, światła etc. Bardzo 
rzadko zdarzało się, że w bliskim sąsiedztwie były dwa lub więcej oświetlone 
puste ekrany (il. 10). Rzecz niemożliwa, wręcz utopijna – zobaczenie wielu pu-
stych billboardów, jako wyżej opisanych moich obiektów estetycznych, w wielu 
miejscach miasta, dzięki fotografowaniu w długim przedziale czasowym – stała 
się realna przez skomasowanie ich wizerunków jako ikon, w jednym symbolicz-
nym miejscu miasta, w galerii. W galerii, miejscu sztuki, nastąpiło połączenie 
cząstek czasu i stało się możliwe do ogarnięcia świadomością w jednym długim 
czasie wszystkich eksponowanych pustych bilbordów. 

Z założenia artystycznego zdjęcia zrealizowane na określony dla siebie te-
mat są dokumentem osobistej idei, subiektywną, czystą fotografią dokumental-
ną, która współcześnie funkcjonuje bez wątpienia w obszarze sztuki. W założe-
niu technicznym przyjąłem zasadę, że będę posługiwał się metodami zwykłej re-
jestracji, bez ingerencji po zapisie metodami cyfrowymi w treść zdjęć, w ich 
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właściwości estetyczne, kompozycyjne i graficzno-kolorystyczne. Oczywiście 
nie mogłem wykluczyć pod kątem dobrej jakości wydruków komputerowych, 
drobnych korekt technicznych metodą cyfrową, w zakresie poprawności kontra-
stu oświetleniowego (wysokie światła – głębokie cienie), dla uwidocznienia ry-
sunku szczegółu obrazu w tych partiach. 

Istotną cechą moich zdjęć jest to, że po kilku doświadczeniach dla uzyski-
wania pożądanej spójnej i zharmonizowanej kolorystyki w całym cyklu założy-
łem sobie realizację naświetleń w dość krótkim zakresie czasu kończącego się 
dnia i początku pory wieczornej (tzw. szara godzina) – w czasie tuż po zacho-
dzie słońca, gdy mogłem już równocześnie korzystać z pierwszych zapalających 
się automatycznie różnych świateł sztucznych. 

Gdy zaczynałem robić zdjęcia, posługiwałem się wyłącznie klasycznymi 
filmami, tzw. analogowymi, dobierając materiały (negatywowe lub diapozyty-
wowe) odpowiednio do przewidywanych warunków oświetleniowych światłem 
dziennym lub sztucznym i uwzględniając temperaturę barwową danego rodzaju 
światła zastanego lub wprowadzanego na plan, zazwyczaj odpowiednio: 5500 K 
lub 3200 K. 

Od roku 2004 posługiwałem się wyłącznie aparatami cyfrowymi, które wy-
łączając z opracowania zdjęć do wydruków skaner do analogowych filmów, po-
zwalają kontrolować obraz na bieżąco w trakcie naświetlenia oraz pozwalają 
swobodnie posługiwać się skalą temperatury barwowej przy użyciu opcji stero-
wania tzw. balansem bieli, czyli manualnym wyborem światła dziennego, błysko-
wego, żarowego, dwóch rodzajów światła jarzeniowego – rtęciowego i sodowego. 

W zakończeniu pragnę podzielić się konkluzją ogólną, że społeczną prze-
strzeń wizualną musimy chronić, tak jak staramy chronić nasze naturalne oto-
czenie – przyrodę i krajobraz. Ale jest to bardzo trudne, bo za różnymi formami 
reklamy, a zwłaszcza za reklamą zewnętrzną stoi bezwzględny, potężny kapitał 
globalny i wielki przemysł reklamowy.  

Post scriptum  

Samo życie dopisało epilog do mojego „dzieła”, postawiło po jego zakoń-
czeniu przysłowiową kropkę na „i”. W ostatnich paru miesiącach zauważyłem, 
że w nieprzypadkowych punktach miasta – przy Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie (il. 11, 12) oraz przy kilku okazałych biurowcach, gdzie mieszczą 
się ośrodki globalnej księgowości i zarządzania wielkich światowych koncernów 
– pojawiały się systematycznie przed zbliżającymi się kampaniami wyborczymi 
podświetlane billboardy tekstowe (liternicze) następującej treści:  

„Bez nas politycy są bez szans! outdoor.info.pl” 
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Warto w tym miejscu i w takim kontekście przytoczyć jedną z ciekawszych 
złotych myśli Billa Gates’a, którego współcześnie nie trzeba przedstawiać, wy-
powiedzianą bez osłonek w jednym z jego licznych wywiadu prasowych: 

„Kto rządzi obrazami, ten rządzi umysłami” 

Myślę, że przy takim podejściu do tematu, który sobie postawiłem, intuicja 
mnie nie zawiodła. Myślę też, że przywołane tu cytaty końcowe nie wymagają 
komentarza, tylko powodują potrzebę głębszej refleksji, racjonalnej odpowiedzi 
oraz naszych stosownych zachowań społeczno-politycznych w dzisiejszych czasach. 

 
Kraków, marzec–październik 2010 r. 



 
 
 
 

 



 

 
Il. 1. Billboardy handlowo-konsumpcyjne Il. 2. Mobilny billboard handlowy 
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Il. 7. Puste billboardy przy ul. Lublańskiej Il. 8. Ul. T. Bora-Komorowskiego 
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PRACE NAUKOWE Akademii  im. Jana D ługosza w Częstochowie 
Seria: Edukacja Plastyczna 2011, z. VI 

Zbigniew TOMASZCZUK 
Wydział Sztuki Mediów i Scenografii 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytet Warszawski 

Fotografia rzeczywistości –  
rzeczywistość fotograficzna 

Na uniwersytecie stanowym w Austin w Teksasie znajduje się pieczołowicie 
przechowywany pierwszy zachowany do naszych czasów obraz powstały  
i utrwalony na materiale światłoczułym. W każdym podręczniku historii świa-
towej fotografii znajduje się reprodukcja i opis tej pracy, której autorem jest 
Niecephore Niepce, francuski oficer, litograf i jeden z prekursorów wynalazków 
z dziedziny fotografii, który latem 1827 roku uzyskał bezpośredni obraz pozy-
tywowy lustrzany o rozmiarach 16,5 × 19,7cm. 

Dla mnie praca ta przedstawiająca widok z okna w Le Gras ma niezwykle 
intrygujący wymiar związany z efektem wielogodzinnego naświetlania mało 
czułego asfaltu syryjskiego, który tworzył na metalowej powierzchni światłoczu-
łą warstwę. Ponad 8-godzinna ekspozycja zarejestrowała nie tylko widok z pra-
cowni Niepce’a na sąsiadujące z nią dachy, ale również dziwny układ cieni 
związany z tym, że słońce w ciągu tak długiego czasu oświetlało domy z kilku 
stron. Dlatego to, co zarejestrowała światłoczuła powierzchnia asfaltu syryjskie-
go, nie jest tożsame z tym, co widział autor obserwując codzienne widok ze 
swojego okna. Oczywiście zastosowałem tu pewien skrót myślowy. Gdyby bo-
wiem autor siedział nieruchomo przez 8 godzin, to byłby świadkiem tego same-
go procesu, ale ludzka percepcja nie jest wykształcona tak, aby dostrzegać zmia-
ny kierunku światłocienia i autor zmian tych by nie zauważył! To jest dowód na 
to, że fotografia to inny obraz świata. 

Z punktu widzenia celów, jakie przyświecały Niepce’owi, długi czas ekspo-
zycji stanowił dopiero punkt wyjścia do dalszych eksperymentów z materiałem 
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światłoczułym. To doprowadziło go do współpracy z paryskim malarzem i auto-
rem dioram Louisem-Jacques-Mande Daguerre’em, który kontynuując już sa-
modzielne badania doprowadził do wynalazku dagerotypii. Od momentu ogło-
szenia i przekazania światu tego wynalazku mówimy o narodzinach fotografii, 
mając ciągle na uwadze, że rzecz dotyczy unikalnej technologii opartej na pro-
cesie wywoływania obrazu w parach rtęci. Na jednym z dagerotypów powsta-
łych prawdopodobnie w 1838 r. przedstawiającym Boulevard du Temple widać 
sylwetki dwóch postaci: osobę stojącą nieruchomo z nogą wysuniętą do przodu  
i będącego w ruchu pucybuta. Mamy więc stosunkowo ostro zarejestrowany na 
dagerotypii pierwszy fotograficzny wizerunek człowieka1. Dla innych będących 
w ruchu przechodniów, jak też dla przejeżdżających karet i wozów konnych 
czas ekspozycji był za długi, aby mogli być uwiecznieni. To, co widział obser-
wator – fotograf, nie pokryło się z tym, co zostało zarejestrowane na światłoczu-
łej powierzchni jodku srebra. Przywołana praca to kolejny obraz wpisujący się 
swoją warstwą estetyczną w moje zainteresowania. Oczywiście, dla pierwszych 
wynalazców długi czas naświetlania był faktem niekorzystnym, z którym sku-
tecznie się zmierzyli, najpierw wprowadzając do światłoczułej warstwy inne 
(bardziej czułe) halogenki srebra2, a następnie opracowując nową technologię, 
tzw. mokrą metodę kolodionową3, której poziom światłoczułości wzrósł na tyle, 
iż umożliwiał wykonanie zdjęć migawkowych. Fotografowanie obiektów w ru-
chu stworzyło nowe zastosowanie dla fotografii i odkryło nowe widoki, dotąd 
dla oka niewidoczne. 

W historii fotografii do najważniejszych osób prowadzących doświadczenia 
nad fotograficzną analizą ruchu należeli: Amerykanin Eadweard Muybridge4  
i francuski fizjolog Jules-Etienne Marey. W 1884 roku pracami Muybridge’a za-
interesował się amerykański malarz Thomas Eakins. W wyniku współpracy tych 
dwojga powstał album zawierający tysiące zdjęć przedstawiających poszczegól-
ne fazy ruchu ludzi i zwierząt. Zatrzymane na fotografii sekwencje ruchu od-
działywały bardzo wszechstronnie na artystów XX wieku5. 

Można by na przykład odwołać się do studiów tancerek i dżokejów Edgara 
Degasa. Sam Eakins wykorzystywał zamrożony krótką migawką aparatu ruch do 
malowania obrazów, na których często głównym motywem byli sportowcy  
z wyeksponowanym napięciem mięśni uchwyconym w ekstremalnym momencie 

                                                 
1 W sierpniu 1998 roku na stronie internetowej francuskiego „Collodions & Clopinettes” opubli-

kowano portret Nicolasa Hueta wykonany przez Daguerre’a i datowany na rok 1837. Byłby to 
w takim razie pierwszy zachowany na dagerotypie portret człowieka. http://www.midley.co.uk/ 
articles/Huet.htm [dostęp: 20.10.2008]. 

2 Bromek i chlorek srebra. Już w 1840 roku dokonał tego Anglik John Frederick Goddard – na-
świetlanie skróciło się do 5–8 sekund. 

3 Metodę opracował w 1851 r. Gustave Le Grey, a udoskonalił Frederick Archer. 
4 Prawdziwe nazwisko Edward James Muggeridge. 
5 Eksperymenty z przedstawianiem faz ruchu na fotografii prowadził od 1872 r. 
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ruchu. Również chronofotografie drugiego z wymienionych eksperymentatorów: 
Mareya odnoszące się do fotografii naukowej wyszły poza wyłącznie techniczne 
ich odczytywanie.  

Eksperymenty ww. twórców zweryfikowały poglądy na mechanikę ruchu 
ciał i sposobów przedstawiania go w sztuce. Słynny obraz Marcela Duchampa  
z 1912 roku pt. Akt schodzący po schodach inspirowany był zarówno kinem jak  
i pracami Mareya i Muybridge’a. 

Zacytujmy w tym miejscu Naomi Rosenblum, która w swojej historii foto-
grafii światowej pisze:  

Do transformacji pozującej nagiej modelki, tradycyjnie przedstawianej statycznie, fran-
cuski malarz Marcel Duchamp wykorzystał fotografie Mareya, tworząc dzieło pełne wy-
jątkowej energii. Obraz ten ma modernistyczny charakter, przy równoczesnym zachowa-
niu ciągłości tradycji. Ze wszystkich, którzy usiłowali oddać witalnego ducha epoki, Du-
champ był tym, który najlepiej zdawał sobie sprawę, iż fotografia we wszystkich swych 
dziedzinach, całkowicie zmieniła tradycyjny stosunek pomiędzy artystami i tradycyjnym 
malarstwem6.  

W 1952 roku, czyli w 40 rocznicę powstania Aktu schodzącego po schodach, 
czasopismo „Life” opublikowało stroboskopowe zdjęcie Marcela Duchampa 
schodzącego po schodach7. 

Od strony artystycznej ideą ruchu i próbami przedstawienia go na płasz-
czyźnie obrazu zajęli się futuryści. W tym kontekście niezwykle istotnym wyda-
je się przywołanie ogłoszonej w 1911 r. przez Antona Guilio Bragaglię koncep-
cji fotodynamizmu, która opierała się na syntetycznym przedstawieniu śladu po-
ruszającego się obiektu zarejestrowanego na fotografii podczas długiej ekspozycji. 

W zredagowanym przez siebie w 1911 r. manifeście autor pisał:  
Na początku trzeba podkreślić, że fotodynamizm nie może być interpretowany jako in-
nowacja, dająca się tak zastosować w fotografii, jak chronofotografia. […] Jeśli w ogóle 
może być kojarzony z fotografią, filmem czy chronofotografią, to jedynie dzięki faktowi, 
że jak one ma swe źródło w szerokim polu wiedzy fotograficznej, jej środków technicz-
nych, będących wspólną podstawą. Wszystkie oparte są na fizycznych własnościach apa-
ratu fotograficznego. […] Film nie znaczy kształtu ruchu, lecz dzieli go bez żadnych za-
sad, z mechaniczną dowolnością, dezintegrując i rozbijając go, bez jakiegokolwiek este-
tycznego zainteresowania rytmem. W naturze jego zimno mechanicznej siły nie leży za-
spokojenie takich zainteresowań. Ponadto film nigdy nie analizuje ruchu. Rozbija go na 
taśmie filmowej zupełnie inaczej niż fotodynamizm, który analizuje precyzyjnie frag-
menty ruchu, a także nigdy nie dokonuje jego syntezy. On po prostu rekonstruuje frag-
menty rzeczywistości w chłodny sposób rozbitej, tak jak wskazówka zegara odnosi się do 
czasu, chociaż ten przepływa ciągłym i stałym strumieniem. […] Także chronofotografie 
Mareya, będąc formą ruchomego filmu przeniesionego na zwyczajną płytę lub film foto-
graficzny, nawet jeśli nie korzysta z filmowych kadrów rozbijających ruch, który jest tu 
pokawałkowany na krótkotrwałe błyski, i tak ciągle jeszcze rozbija akcję. Każdy taki 
wyodrębniony obraz jest bardziej autonomiczny i rozrzedzony niż obrazy filmowe, co 

                                                 
6 N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, wyd. Baturo, Bielsko-Biała 2005, s. 255. 
7 Autorem zdjęcia był Eliot Elisofon. 
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jeszcze bardziej wyodrębnia go z akcji, tak iż on także nie może być analizą. […] Mogli-
byśmy dokonać pospolitego porównania chronofotografii z zegarkiem, na tarczy którego 
zaznaczone zostały jedynie kwadranse, filmu z tarczą zegarową, na której zaznaczono 
tylko minuty, zaś fotodynamizm do takiego zegara, który wskazuje nie tylko sekundy, ale 
wszystkie momenty czasu znajdujące się pomiędzy sekundami. Jest to prawie nieskoń-
czona kalkulacja czasu. […] Fotodynamizm zatem, wedle życzeń i z wielką skuteczno-
ścią analizuje i syntetyzuje ruch, a to dlatego, że nie musi się on uciekać do dezintegro-
wania ruchu w celu prowadzenia obserwacji, lecz posiada wystarczającą siłę, aby noto-
wać ciągłość akcji w przestrzeni, aby znaczyć nie tylko ekspresję mijających stanów 
umysłu, czego na przykład fotografia i film nie są w stanie uczynić, lecz także, aby notu-
jąc szybkie następowanie brył, tworzyć błyskawiczną transformację ekspresji8. 

Fotodynamizm Bragaglii stanowił spójną koncepcję artystyczną. Po raz 
pierwszy pojawiła się propozycja rezygnująca z mimetycznych właściwości fo-
tografii na rzecz poszukiwań innych właściwości tego medium. Fotografia stała 
się przedmiotem zainteresowania artysty jako tworzywo sztuki.  

Bragaglia rozpoczął od podkreślenia, że jego fotodynamizm przeciwnie niż chronofoto-
grafie Mareya, nie był tylko nowym technicznym osiągnięciem w fotografii, lecz nową 
sztuką, której idee nie miały odpowiednika wśród istniejących sposobów wyrazu. 
Utrzymywał, że jedyną wspólną rzeczą między fotodynamizmem, chronofotografią i fil-
mem była zależność od fizycznych uwarunkowań kamery. Nade wszystko zaś pragnął 
uwolnić się od tego ograniczenia, jakim była koncepcja dokładnego odtworzenia ruchu9. 

Jak widzimy w futurystycznej koncepcji fotografii nie chodziło o realistycz-
ne przedstawienie świata, lecz o tworzenie autonomicznych obrazów rządzących 
się własną wizualnością.  

Obraz fotodynamiczny miał charakter nierealistyczny, ponieważ ukazywał to, co nigdy 
nie zaistniało w rzeczywistości w takim kształcie, w jakim zostało przedstawione, a co 
ponadto znajduje się poza naszym poznaniem zmysłowym. Ani doświadczenie zmysło-
we, ani wysiłek umysłu nie są w stanie wytworzyć w nas takiego wrażenia ruchu, ciągło-
ści, jakie daje obraz fotodynamiczny10. 

Chciałbym w tym miejscu przedstawić własny projekt pt. Paralaksa czasu. 
Pisząc w skrócie stanowi on zestaw prac dotyczący moich zainteresowań pro-
blemem rejestracji czasu w fotografii w odniesieniu do czasu otwarcia migawki 
oraz specyfiki warstwowej budowy materiału barwnego i prób przełożenia tych 
eksperymentów w ideę artystyczną, a co za tym idzie przesunięcie akcentu z do-
kumentalnej funkcji fotografii w stronę jej wartości symbolicznej i artystycznej. 

Czas otwarcia migawki jest rejestracją pewnego trwania i w przypadku mo-
ich prac utożsamiany jest z ruchem obiektu. Tytuł: Paralaksa czasu jest metafo-
rą. Jednym z wątków prowadzących do mojego projektu jest różnica pomiędzy 
naszym widzeniem a widzeniem aparatu. Cechą wielu aparatów celownikowych 
                                                 
8 L. Brogowski, Sztuka w obliczu przemian, WSiP, Warszawa 1990, s. 197–198. 
9 C. Tisdall, A. Buzzola, Futurystyczny dynamizm Bragagli, „Obscura” 1984, nr 5, s. 21. 
10 L. Lechowicz, Awangarda wobec statyczności obrazu fotograficznego, „Rocznik Historii Sztu-

ki” 2006, s. 26. 
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jest paralaksa, czyli różnica w widzeniu celownika i obiektywu. Jeżeli takim 
sprzętem fotografujemy obiekt zbyt blisko położony względem aparatu, to uzy-
skany obraz nie pokrywa się z obserwowanym przez celownik. Tak samo dzieje 
się w moich pracach, istnieje różnica pomiędzy tym, co widzi oko i tym, co zo-
staje zarejestrowane przez aparat. Jeżeli upraszczając przyjmiemy, iż materiał 
światłoczuły rejestruje rzeczywistość, tworzy ją i przekształca, to prace te ilu-
strują cały ten proces.  

Od strony wizualnej fotografie te przedstawiają naturalny, niezniekształcony 
obraz elementów nieruchomych, natomiast elementy ruchome (ludzie, pojazdy) 
zarejestrowane są jako swoiste barwne fantomy i to one mogą być argumentem 
upływającego czasu.  

Moja strategia artystyczna opiera się na wykorzystywaniu cech fotografii 
ujawnionych dopiero w procesie autorskiej interpretacji technologii materiału 
światłoczułego. 

Przyjmujemy w uproszczeniu, iż barwny materiał fotograficzny zbudowany 
jest z trzech warstw światłoczułych uczulonych na podstawowe barwy światła 
tzn. niebieską, zieloną i czerwoną. W wyniku naświetlania i wywołania powstają 
więc w poszczególnych warstwach obrazy barwnikowe. Obrazy te nakładają się 
na siebie tworząc wielobarwną fotografię.  

W swoich pracach wykorzystuję to zjawisko, ale niejako wbrew „instrukcji 
obsługi” materiału barwnego. Podczas mojego fotografowania z użyciem selek-
tywnego filtrowania, obraz rzeczywistości zostaje zarejestrowany tylko w jednej 
warstwie. Na całość składa się naświetlenie trzech osobnych obrazów (zareje-
strowanych w poszczególnych 3 warstwach). Istotne jest to, że czas rejestracji 
poszczególnych obrazów jest praktycznie dowolny. Różne części obrazu odpo-
wiadają różnym odcinkom czasu. Fotografia ta stanowi więc swoiste rozwar-
stwienie czasu.  

W pracach tych nie chodzi o odzwierciedlenie rzeczywistości, lecz o nada-
wanie jej określonych znaczeń.  

Moje fotografie bliższe są realizacjom Mareya niż Muybridge’a. W przy-
padku Muybridge’a powstają pojedyncze fotografie wykonane z różnych punk-
tów widzenia. Marey w chronofotografiach nakładał sekwencje ruchu fotografu-
jąc z jednego punktu widzenia. Można powiedzieć, że Muybridge poruszał się 
wokół swoich obiektów, natomiast u Mareya obiekty poruszają się przed obiek-
tywem. Stały punkt widzenia aparatu jest również podstawą mojej pracy Para-
laksa czasu. Dla mnie istotne jest, że właściwości fotografii do rejestracji i wi-
zualizacji różnorodnych zjawisk mogą być wykorzystywane w idei artystycznej. 
Dzisiaj, po upływie wieku od momentu ich powstania, patrzymy na fotografie 
Mareya jak na fantastyczne obrazy potwierdzające siłę fotografii w pobudzaniu 
naszej wyobraźni. „Dzieje się tak, mimo że twórca tych fotogramów sporządzał 
je wyłącznie dla celów badawczych, dokumentując zaplanowane i przeprowa-
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dzone przez siebie doświadczenia naukowe”11. Przywołany powyżej cytat z tek-
stu Grzegorza Banaszkiewicza towarzyszy jego refleksji nad pracami Mareya, 
które stały się inspiracją do jego własnych fotografii z wykorzystaniem specyfiki 
aparatu Horyzont z ruchomym obiektywem zataczającym podczas fotografowa-
nia kąt 120 stopni. Prace wpisują się w estetyczny problem, który nazwałem 
„widzeniem aparatu”.  

Również i inne zestawy prac polskich fotografów w sposób szczególnie dla 
mnie istotny podejmowały temat „widzenia aparatu” i w mojej refleksji nad tym te-
matem znajdują ważne miejsce. Na pewno należy do nich praca Wojciecha Bru-
szewskiego z 1979 roku, również z wykorzystaniem aparatu Horyzont. Autor pisze:  

W 1979 roku zadałem sobie pytanie: jak wygląda świat myślącej istoty, której oko funk-
cjonuje na innych zasadach. Jedną z takich „istot” mógłby być aparat fotograficzny 
HORYZONT. Widzenie tej „istoty” w dramatyczny sposób uwikłane jest w pojęcie con-
tinuum czasu, w przeciwieństwie do „mgnieniowego” widzenia, typowego dla istoty 
ludzkiej. HORYZONT nie zna pojęcia Augenblick. Przedmioty w ruchu rejestruje w cał-
kowitej niezgodzie z ludzką logiką, a fotografuje przecież materialny świat, wspólny dla 
wszystkich myślących istot. Na podstawie teoretycznych dociekań, doszedłem do wnio-
sku, że obiekt jadący z szybkością 432 km/godz., poruszający się z zachodu na wschód  
(z lewej na prawo), mijający aparat HORYZONT w odległości 6 metrów, zostanie zare-
jestrowany jako jadący w przeciwnym kierunku, ze wschodu na zachód (z prawej w le-
wo), a wszystkie elementy obiektu zostaną odwrócone jak w lustrzanym odbiciu. Odwró-
cony będzie tylko obiekt w ruchu. Nieruchome tło zarejestrowane zostanie zgodnie z rze-
czywistością ludzkiego oka12.  

Podobnie w moich pracach tylko elementy nieruchome zarejestrowane są 
bez zniekształceń barwnych, w przeciwieństwie do obiektów poruszających się, 
które zostały zarejestrowane w kolorach arbitralnych. 

Innym autorem, którego prace stały się dla mnie w swoim czasie źródłem 
przemyśleń nad rejestracją czasu w fotografii jest Krzysztof Pruszkowski. Na 
początku lat 80. ubiegłego wieku uzyskiwał obrazy poprzez wielokrotne naświe-
tlenie jednej klatki negatywu. Fotografie te nazwane przez autora „fotosyntezą” 
uwypuklały ciągłość czasu, jednocześnie zacierały granice pomiędzy tym, co in-
dywidualne podkreślając cechy wspólne13. 

W 1986 roku Stefan Wojnecki zaprezentował wystawę pt. Wpisuję swoje 
uporządkowanie świata. Autor wykorzystując kilkuminutowe ekspozycje foto-
grafował scenę rozgrywającą się przed aparatem. Wokół stojących nieruchomo 
postaci poruszały się inne osoby trzymające w ręce zapalone pochodnie. Światło 
pochodni zakreśliło na fotografii widoczną drogę w postaci jasnych smug. Zdję-
cia te zaświadczają o tym, że fotografia, będąc w świadomości nas odbiorców 

                                                 
11 G. Banaszkiewicz, Sztuka jako wartość dodana twórczości naukowej, „Camera Obscura” 2007, 

nr 1, s. 24. 
12 W. Bruszewski, Horyzont, „Camera Obscura” 2006, nr 2, s. 39. 
13 Patrz np. katalog wystawy Fotologia. Egipt – Światło i Fotosynteza, Muzeum Narodowe  

w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1993–1994. 
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medium wiarygodnym, nie zarejestrowała poruszających się postaci, dla których 
czas ekspozycji był za długi, czyli zagubiony został jakiś element fotografowa-
nej sceny. Natomiast proces rejestracji fotograficznej odnalazł i zarejestrował 
ślad poruszającego się ognia, który patrzący oglądali jako poruszający się punkt. 
Tylko na fotografii poruszający się świetlny punkt został zarejestrowany jako 
obraz smugi światła. Powstała nowa jakość estetyczna, którą stworzyła sama 
technologia. Cytując komentarz autora wpisał on swój ślad bytności wiedząc, że 
zaistniał on wyłącznie w rzeczywistości fotograficznej.  

[…] na zdjęciach pojawia się coś, czego nie było w fotografowanej rzeczywistości. Za to 
znika coś innego, co było. Rysująca osoba ulega dematerializacji, podobnie rzecz ma się 
z psem węszącym wzdłuż polnej ścieżki. To wszystko nie dzieje się w nocy, umożliwia-
jącej wiele podobnych efektów. Również nie ma w tym żadnych „sztuczek”– po prostu 
fotografia odsłania oblicze niezgodne z naszym o niej wyobrażeniem14. 

W 1999 roku Piotr Wołyński zaprezentował pierwsze Mimoformy, realizując 
autorski projekt utopijnej możliwości dwuocznego widzenia. Został w nich po-
łączony zarówno proces rejestracji widzianej rzeczywistości, jak i specyfika na-
rzędzia, które w konsekwencji wywarło wpływ na gotowe prace. Cykl prac foto-
graficznych pt. Mimoformy jest próbą uzyskania na potrzeby sztuki innych moż-
liwości percepcyjnych. Podstawowym założeniem tych prac jest doświadczenie 
odmiennego wykorzystania zjawiska widzenia dwuocznego. 

W fotografiach tych zakładam swobodę w usytuowaniu względem siebie dwóch obrazów 
fotograficznych, które są dla mnie modelem widzenia prawym i lewym okiem. Pozosta-
wiam jednak pewne cechy charakterystyczne dla widzenia dwuocznego. Może to być na 
przykład wspólne pole widzenia i skłonność do budowania zwartej, czytelnej formy 
przedmiotu. Powstałe obrazy traktuję jako obiektywne względem rzeczywistości nega-
tywu15. 

Wszystkie te realizacje opierają się na refleksji na temat fotografii jako na-
rzędzia analizy i interpretacji świata umożliwiającej zobaczenie znanej rzeczy-
wistości w inny sposób, niedostrzegalny w codziennym bytowaniu. Najistotniej-
szą rolę pełni w nich czas ekspozycji. 

W całej historii fotografii problem czasu wydaje się być jednym z kluczo-
wych zagadnień teoretycznych, związany jest bowiem z technologią i techniką 
tego medium. 

Na początku chodziło o pokonanie długich czasów ekspozycji pierwszych 
fotograficznych materiałów. Jak pisałem na wstępie, heliografia N. Niepce’a 
wymagała kilkugodzinnego naświetlania, a światłoczułość pierwszych dageroty-
pów oscylowała początkowo w granicach kilkunastu minut, by po kolejnych 

                                                 
14 Katalog wystawy, Galeria FF, Łódź 1987 
15 P. Wołyński, Formy i mimo formy, [w:] Estetyka i racjonalność fotografii, Oficyna Wydawni-

cza Atut, Wrocław [b.r.w.], s. 108–109. 
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udoskonaleniach można było skrócić czas naświetlania do kilkudziesięciu se-
kund. Obrazowo na temat czasu ekspozycji pisze Bogna Obidzińska:  

Sto lat później pół minuty ściąga się do króciutkiego „trzask”, którego odgłos jest dłuż-
szy niż faktyczne otwarcie migawki, trwające około jednej setnej sekundy, a niecałe sto 
pięćdziesiąt lat od pierwszego dagerotypu – nawet około jednej kilkutysięcznej części 
sekundy16. 

Zmiana związana ze skróceniem czasu ekspozycji była jednak głębsza. Dotyczy-
ła przede wszystkim czasu pozowania modela przed aparatem. Kilkuminutowe 
pozowanie przed aparatem do dagerotypii wymagało usztywnienie modela za 
pomocą specjalnej podstawki mocowanej z tyłu głowy, a on sam musiał nie 
mrugając oczyma wytrzymać bez ruchu tak długi czas ekspozycji. Ten długi 
czas naświetlania pozwalający na „wrastanie” fotografowanych postaci w obraz, 
wiązał Walter Benjamin z pojęciem aury dzieła sztuki, jaką emanowały według 
niego wczesne fotografie, która to aura została zagubiona w czasach masowej 
reprodukcji. Aurę definiował Benjamin w następujący sposób: „Czymże wła-
ściwie jest aura? Osobliwa pajęczyna przestrzeni i czasu: niepowtarzalne zjawi-
sko pewnej dali, choćby była najbliżej”17. 

Zacytujmy dalszy ciąg rozważań Obidzińskiej:  
[…] należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno w przypadku dagerotypu, jak i zdjęć no-
woczesnych interwał czasu, w którym odbicie ‘obiektu’ naświetla światłoczułą po-
wierzchnię, przekracza czas naturalnej percepcji. Zauważmy, że właściwie nie obserwu-
jemy czyjegoś zupełnego bezruchu trwającego tak długo, jak odwzorowanie na dagero-
typie. Nawet osoba skupiona przy pracy nad czymś, głęboko zamyślona, bądź śpiąca wy-
gląda inaczej – nieustannie, choć minimalnie, zmienia się, oddycha, mruga oczami, wy-
konuje drobne ruchy mimiczne itp. 

i dalej w odniesieniu z kolei do zdjęć z użyciem krótkiego czasu otwarcia mi-
gawki autorka pisze: 

Także snapshot zaskakuje, ponieważ przekracza ludzką percepcję – ale dokonuje tego na 
jej (percepcji) przeciwnym biegunie. Możliwość zatrzymania momentów sto razy krót-
szych niż uświadomione mgnienie oka sprawia, że utrwalony na fotografii momentalny 
wygląd nie licuje z tym, co zapamiętujemy jako chwilowy obraz. Doskonale znamy te 
sytuacje, gdy na zdjęciu o ułamek sekundy spóźnionym względem szczytowego punktu 
uśmiechu fotografowanych, dostrzegamy grymasy tak obce i sztuczne, że wręcz niewia-
rygodne, nierozpoznawalne. Nasze naturalne spojrzenie – zawsze intencjonalne-
prawdopodobnie zapamiętuje ów szczytowy moment wtopiony przez świadomość w cały 
interwał uśmiechu w jego płynnym powstawaniu i przemijaniu, w przedziale czasowym 

                                                 
16  B.J. Obidzińska, Od dagerotypu do snapshot. Rozważania na marginesie wspomnień K. Blixen 

i V. Woolf, „Sztuka i Filozofia” 2006, nr 29, s. 120. 
17  W. Benjamin, Mała historia fotografii, [w:] Twórca jako wytwórca, Wydawnictwo Poznańskie, 

Poznań 1975, s. 37. 
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na tyle długim i na tyle krótkim, by zmysłowe postrzeganie nie przegoniło neurologicz-
nych procesów uświadamiania (że to właśnie ‘uśmiech’), ale dotrzymało im kroku18. 

W refleksjach teoretycznych nad fotografią, problem pojęcia czasu pojawia 
się w różnych aspektach wielokrotnie. Najbardziej znane określenia to: „balsa-
mowanie czasu”, „cięcie przez czas”, „decydujący moment” czy też „niedecydu-
jący moment”. 

Pojęcie „balsamowania czasu” wprowadził Andre Bazin, wg którego foto-
grafia nie tworzy rzeczywistości artystycznej jak sztuka, lecz balsamuje czas, ra-
tując go przed samozniszczeniem. U podstaw refleksji Andre Bazina stała kon-
cepcja, iż istotą popularności fotografii jest tęsknota człowieka za nieśmiertelno-
ścią w sferze symbolicznej. Tę psychologiczną genezę fotografii przedstawił  
w Ontologii obrazu fotograficznego19. Ciągłe poszukiwanie przez człowieka 
sposobów przedłużenia życia poprzez pozostawianie swojej obecności w postaci 
śladu, odcisku czy wizerunku plastycznego jest wg Bazina wynikiem „komplek-
su mumii”, czyli kompleksu podobieństwa i potrzeba „zachowania” siebie dla 
potomności. Fotografia uwalniając malarstwo od potrzeby tworzenia podobieństw, 
przejęła na siebie funkcje rejestrowania rzeczywistości. Istotą fotografii staje się po-
twierdzenie faktu „to było”, a zatem w fotografiach chodzi o czas, a nie o formę, 
ponieważ najważniejszą kwestią jest, że stanowią one dla nas klisze pamięci.  

Pojęcie „balsamowanie czasu” stało się popularne i przywoływane w opi-
sach prac wielu fotografów. Przywołam tu cytat z wypowiedzi Zofii Rydet na 
temat własnego, realizowanego w latach 1978–1991 projektu Zapis socjologiczny20:  

[…] mój zapis miał być takim balsamowaniem czasu, miał czy raczej ma utrwalić to, co 
już się zmienia i co, choć jest jeszcze realną rzeczywistością, przestaje istnieć i może już 
w niedługim czasie będzie trudne do wyobrażenia. Ma pokazać wiernie człowieka w jego 
codziennym otoczeniu, wśród jakby tej otoczki, która z jednej strony staje się dekoracją 
jego bezpośredniego otoczenia – wnętrza, ale która także pokazuje jego psychikę, mówi 
czasem więcej niż on sam21. 

O „cięciu przez czas” pisał Alfred Ligocki następująco:  
Niezwykle ważną rolę dla ekspresji artystycznej fotografii odgrywa trafne „cięcie przez 
czas”. Zdjęcie jest nieruchome, a ponieważ jest utrwaleniem jakiegoś realnego zjawiska, 
a nie tworem imaginacji, zawierać musi zawsze „cięcie przez czas” – utrwalenie jednego 
momentu w przebiegu zdarzenia. Ta umiejętność najtrafniejszego „cięcia przez czas” jest 
obok zdolności odkrywczej obserwacji, błyskawicznego syntetyzowania i poddania się 
uderzeniu rzeczywistości najważniejszym atrybutem artysty fotografa22. 

                                                 
18  B. Obidzińska, dz. cyt., s. 121–123. 
19  A. Bazin, Ontologia obrazu fotograficznego, [w:] Film i rzeczywistość. Wybór tekstów, WAiF, 

Warszawa 1963. 
20 Tytuł Zapis socjologiczny wykreowała Urszula Czartoryska. 
21 Miesiąc Fotografii, katalog, Kraków 2008, s. 71. 
22 A. Ligocki, Fotograficzne penetracje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, s. 75. 
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Jak widać koncepcja Ligockiego dotyczy fotografii reporterskiej, analogicz-
nie jak teoria „decydującego momentu” Henri Cartier-Bressona, którą ten ostatni 
opublikował w formie wstępu do swojego albumu zdjęć Obrazy z ukrycia wyda-
nego w 1952 r. W tekście tym przywołuje słowa kardynała Retza23: „Nie ma ni-
czego na świecie, co nie miałoby decydującego momentu”24. Sens określenia 
„decydujący moment” nie dotyczy oczywiście tylko fotografii reporterskiej. Już 
w 1852 roku William Henry Fox Talbot eksperymentował ze „zdjęciami mo-
mentalnymi”, które uzyskiwał przy pomocy błysku iskry elektrycznej, by po-
chwycić życie niczym myśliwy. „Szybkie obrazy, rozkładające ruch na coraz 
krótsze okresy naświetlania, przedstawiają tylko jeden wycinek z przepływają-
cego strumienia życia, który nigdy się nie powtórzy”25. W przypadku fotografii 
reporterskiej, „decydujący moment”, to ustawiczne usiłowania fotografa, aby 
być we właściwym miejscu i właściwym czasie, aby uchwycić całe wydarzenie 
w unikalnym kadrze. Zdaniem Cartier-Bressona fotograf, to myśliwy polujący 
na motyw. W wymienionym wyżej albumie swoich zdjęć pisze:  

Chodziłem przez cały dzień, z wytężoną uwagą, usiłując na ulicach wykonać zdjęcia  
z zaskoczenia, jakby przyłapując chwile na gorącym uczynku. Nade wszystko pragnąłem 
pochwycić w jednym obrazie istoty sceny, która się wyłoniła26. 

Przełomem w podejściu do fotografii reportażowej była realizacja pt. Ame-
rykanie szwajcarskiego fotografa zamieszkałego w USA, Roberta Franka, wy-
dana w formie książki najpierw we Francji w 1958 roku, a później w USA. 
Zdjęcia wykonane podczas dwuletniej podróży po kraju nie pokazywały wyda-
rzenia w jakimś kulminacyjnym momencie, stały jakby w opozycji do „decydu-
jącego momentu” lansowanego przez Henri Cartier-Bressona. Nowy był również 
wybór motywów podkreślających rozległość terenów, ale również wielonaro-
dowość kultur, różnorodność społeczeństwa, samotność, słowem codzienną ba-
nalność. Wydawało się, że zdjęcia te może wykonać każdy i wszędzie. Można 
powiedzieć, że koncepcja „niedecydującego momentu” opowiada o tym, że 
świat nie składa się z decydujących momentów i nie ma powodu polować na 
ekstremalną chwilę, aby o nim opowiadać. 

O „banalnej chwili”, jako reakcji na „decydujący moment” pisze w kontek-
ście konceptualnej fotografii amerykańskiego artysty Douglasa Hueblera w swo-
im tekście Leszek Brogowski: „Automatyczne wybieranie motywów zdjęć we-
dług wcześniej zdefiniowanych reguł obezwładnia tę niebezpieczną retorykę, 
gdyż eliminuje subiektywność z aktu polegającego na wyborze obrazu fotogra-
ficznego i/lub jego wizualnej treści”27. Cytat ten jest swoistą manifestacją nie-

                                                 
23 Kardynał Retz (Jean François Paul de Gondi [1613–79]), francuski arcybiskup, polityk i pisarz. 
24 H. Cartier-Bresson, Decydujący moment, „Format” 2005, nr 46, s. 2. 
25 H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007, s. 224. 
26 F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Universitas, Kraków 2007, s. 37. 
27 L. Brogowski, Koniec fotografii, „Format” 2003, nr 43, s. 84. 
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wiary artysty wobec „decydującego momentu” czy też inaczej „uprzywilejowa-
nej chwili” na rzecz dowartościowania doświadczenia potocznego i zdjęć przy-
padkowych, niedających się poddawać selekcji estetycznej. 

Z kolei Roland Barthes w swojej klasycznej pozycji Światło obrazu. Uwagi 
o fotografii pisze co następuje:  

To co tworzy naturę Fotografii, to czas naświetlania, pozowania. Nie jest ważny czas 
trwania fizycznego naświetlania, bo nawet jedna milionowa sekundy (kropla mleka  
H.D. Edgertona) zakłada także pozowanie, a pozowanie nie jest tu podstawą przedmiotu, 
w który się celuje, ani nawet techniką Operatora, lecz rezultatem intencji odczytywania. 
Przymierzam nieruchomość obecnego zdjęcia do samego momentu ekspozycji i to wła-
śnie znieruchomienie stanowi pozę. [...] W Zdjęciu coś umieściło się przed małym otwo-
rem i pozostało tam już na zawsze28.  

Na zakończenie chciałbym odwołać się jeszcze raz do komentarza towarzy-
szącego mojej pracy Paralaksa czasu. Napisałem w nim, iż wykorzystuję mate-
riał barwny niejako wbrew „instrukcji obsługi”. Chciałbym wyjaśnić to sformu-
łowanie, które nabiera szczególnego znaczenia w epoce cyfrowej. Pojęcie to 
umieściłem w cudzysłowie, bo nie chodzi mi o modyfikację czy zamianę sprzętu 
prowadzącą do jego nowych zastosowań, jak to ma niejednokrotnie miejsce  
w wielu współczesnych realizacjach. Jak twierdzi Mirko Tobias Schafer:  

[…] w epoce cyfrowej każdy produkt wykorzystujący technologię komputerową może 
być poddany modyfikacjom. Od samego początku epoki komputerów i sprzętu elektro-
nicznego użytkownicy szukają sposobu zaadoptowania go i przystosowania do własnych 
potrzeb. Zdarza się, że znajdują jego nowe zastosowanie. […] Gameboy Nintendo został 
zamieniony na edytora muzyki i narzędzie DJ-a. […] Odkurzacz Roomba w formie robo-
ta również przyciągnął uwagę kilkunastu użytkowników, ze względu na możliwość eks-
perymentowania z techniką robotów, a iPod został przerobiony na Linuxa. Kompetentni 
użytkownicy są w stanie zmienić prawie każdy nowy produkt, a nawet zrobić z niego coś 
innego29. 

Moja artystyczna strategia podobna byłaby w takim razie do koncepcji nie-
mieckiego fotografa Andreasa Müller-Pohle „ominięcia programu kamery”. 

Ucieczka przed programem kamery jest zatem ucieczką przed tymi „charakterystycznymi 
cechami fotografii”, które zostały zdefiniowane przez fotograficzny formalizm30.  

Gdybym miał w jednym zdaniu podsumować Paralaksę czasu, określiłbym 
ten projekt jako próbę czynienia widzialnym tego, co ukryte. Jako tworzenie 
nowej rzeczywistości – rzeczywistości fotograficznej. 
 

                                                 
28 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 132–133. 
29 M.T. Schafer, Praca domowa, „Magazyn Sztuki” 2005, nr 32–33, s. 39. 
30 A. Müller-Pohle, Analogizacja, digitalizacja, projekcja, „Format” 1997, nr 3–4. 
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Zagubiony początek: fotografia jako przedmiot  
kolekcjonerski w Muzeum Wielkopolskim 

Ze zbiorów Kaiser Friedrich-Museum ocalało niemal wszystko. Po zwycię-
stwie powstania wielkopolskiego, które zakończyło się w lutym 1919 roku, po-
znaniacy przejęli nienaruszony, oddany do użytku przed zaledwie piętnastoma 
laty gmach wraz z całym wyposażeniem i muzealiami. Po dwóch miesiącach 
pracujący w muzeum Niemcy zostali zwolnieni, a placówka zamknięta na rok 
dla zwiedzających. Przez kilkanaście miesięcy w Muzeum Krajowym, jak brzmia-
ła jego nazwa tymczasowa, trwały inwentaryzacje zabytków, porządkowanie 
ekspozycji pod kątem potrzeb publiczności polskiej i starania o nowe eksponaty. 
Muzeum im. Cesarza Fryderyka posiadało bowiem dość skromny dział sztuki  
i przemysłu artystycznego, w którym wyróżniała się jedynie stojąca na europej-
skim poziomie kolekcja Atanazego Raczyńskiego1. Znajdowało się w nim nie-
wiele dzieł sztuki polskiej, dlatego najważniejszym zadaniem dla polskich władz 
stało się jak najszybsze uzupełnienie tej poważnej luki. 

Uroczyste otwarcie pierwszego publicznego muzeum w odrodzonej Polsce 
miało miejsce 3 maja 1920 roku. Dyrektorem noszącego już nową nazwę Mu-
zeum Wielkopolskiego został mianowany Marian Gumowski, wybitny historyk  
i numizmatyk, który pełnił tę funkcję do 1932 r. Nadal obowiązywał statut 
KFM, korzystano też dla zachowania ciągłości wpisów z niemieckich ksiąg in-
wentarzowych. Muzeum miało wówczas osiem działów merytorycznych: Od-
dział Sztuki z galerią obrazów, Oddział Prehistoryczny, Oddział Przyrodniczy, 
Oddział Ludoznawczy, Oddział Przemysłu Artystycznego, dział pod nazwą Zabytki 
Cechowe i Miejskie, Bibliotekę z gabinetem rycin oraz Gabinet numizmatyczny2. 

                                                 
1  Muzeum Wielkopolskie. Przewodnik po zbiorach muzealnych, Poznań 1923. 
2  Sprawozdanie dyrekcji za rok 1923, „Rocznik. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu”, R. I, 1923, 

Katowice 1925, s. 60. 
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Powiększanie zbiorów odbywało się różnymi drogami i nie ograniczało wy-
łącznie do przyjmowania darów. Co prawda z darów pochodziły dwie ważne ko-
lekcje sztuki polskiej, mianowicie pozyskane w roku 1920 zbiory Romana Janty 
Połczyńskiego i Zygmunta Rosińskiego, ale już kolejnym znaczącym nabytkiem 
były zakupione w 1922 r. od Leona Wyczółkowskiego meble i orientalne wyro-
by artystyczne oraz – co ważniejsze – grafiki i obrazy artystów polskich oraz 
szereg płócien samego Wyczółkowskiego, które – jak z dumą podkreślał dyrek-
tor – „zapoczątkowały bardzo dobrze dział nowoczesnego malarstwa polskiego 
w Muzeum”3. 

Wszystkie, najdrobniejsze nawet zakupy i dary wraz z nazwiskami darczyń-
ców były skrupulatnie odnotowywane w wydawanym od roku 1923 „Roczniku”. 
W pierwszym tomie oprócz Sprawozdania dyrekcji za rok 1923 znalazło się też 
omówienie stanu posiadania w latach 1919–1922. Wynika z niego, że działy 
powiększały zbiory w miarę równomiernie, choć największą wagę, co zrozumia-
łe, przywiązywano do dzieł malarskich. I dlatego zwłaszcza na tle działu sztuki 
nabytki zbioru rycin przy bibliotece z liczbą „61 sztuk fotografii artystycznych, 
darem wystawców I-szej wystawy fotograficznej w Poznaniu «Światłocień» 
przeważnie w oprawie” oraz dwiema oryginalnymi akwafortami Cypriana Nor-
wida wyglądają bardzo imponująco4. 

Biblioteka Muzeum Wielkopolskiego miała wysoką renomę. Do „najlep-
szych w Polsce” zaliczył ją Edward Chwalewik w opracowaniu ukończonym  
w 1926 roku, a wydanym rok później pt. Zbiory polskie, gdzie znalazły się 
wszystkie istniejące ówcześnie kolekcje o profilu historycznym. Wymieniając ją 
wśród innych bibliotek Poznania, Chwalewik podał jej charakterystykę ogólną 
oraz liczbę znajdujących się w niej tomów, zaznaczając, że należy do niej też 
„Gabinet graficzny liczący około 40 000 okazów, rycin, rysunków, fotografii 
itd.”, a omawiając strukturę muzeum dodał, że w gabinecie rycin znajduje się 
„duża ilość oryginalnych rycin, dzieł graficznych, reprodukcji i przeszło 20 000 
fotografii dzieł sztuki”5. 

Znaczenie bibliotece nadawała oczywiście jej zawartość, która wyraźnie od-
różniała ją od innych księgozbiorów tak publicznych, jak i prywatnych. Kierują-
ca nią od lutego 1923 r. Zofia Kutznerówna w szkicu monograficznym Bibliote-
ka Muzeum Wielkopolskiego sporo uwagi poświęciła „zbiorowi reprodukcji  
i wzorów”, który był traktowany jako odrębna część biblioteki, a zarazem sta-
nowił jej „uzupełnienie integralne”. Liczył wówczas – w roku 1928 – 17 468 eg-
zemplarzy wobec 7679 tomów książek i wydawnictw zwartych, składając się na 

                                                 
3  M. Gumowski, Muzeum Wielkopolskie. Historia zbiorów, „Rocznik. Muzeum Wielkopolskie  

w Poznaniu”, R. I, s. 5–13. 
4  Sprawozdanie dyrekcji za rok 1923, s. 60. 
5  E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pa-

miątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa – 
Kraków 1927, s. 87, 107, 112. 
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„atlas do historii sztuki”, czyli nieocenioną pomoc dla badaczy dziejów sztuki  
i muzealników, tym cenniejszą, że po zniszczeniach wojennych zbiory Muzeum 
Wielkopolskiego uchodziły ze jedne z najbogatszych, jeśli nie najbogatsze  
w materiały ikonograficzne. Ich wartość naukowa leżała w wysokiej jakości nie 
tylko jeśli chodzi o oryginalne fotografie, ale też o materiały drukowane. Część 
z nich pochodziła z zasobów Muzeum im. Cesarza Fryderyka, lecz większość 
dotyczącą sztuki polskiej, która w KFM nie była bogato reprezentowana ze 
względów oczywistych, włączono do zbiorów w latach dwudziestych. Przecho-
wane do dziś w bibliotece fotografie i reprodukcje wydawnicze z tamtego okresu 
potwierdzają, że nie było przesady w pochwałach ich wartości dokumentacyjnej. 
Korzystali z nich głównie czytelnicy związani zawodowo ze sztuką: profesoro-
wie i studenci uniwersytetu i Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych, artyści  
i historycy, scenografowie teatralni i krytycy. Dzięki specjalizacji biblioteka zy-
skała status jednostki naukowej6. 

Z dniem otwarcia Muzeum Wielkopolskiego zaczęły się w nim odbywać 
także wystawy czasowe (zwane specjalnymi) o najrozmaitszej tematyce. Już  
w następnym roku muzeum zorganizowało pierwszą w okresie międzywojen-
nym, jak wykazał Jerzy Piwowarski7, wystawę fotografii w Polsce. Ze wstępu 
do pierwszego tomu wspomnianego „Rocznika” muzealnego wynika, że wysta-
wa miała miejsce w sierpniu i wrześniu8, natomiast faktycznie została otwarta 23 
października 1921 r.9 i trwała kilka tygodni (do 13 listopada)10. Pokazane na niej 
fotografie Jana Bułhaka pochodziły z kolekcji Adama Wrzoska, lekarza i profe-
sora Uniwersytetu Poznańskiego. Dyrekcja musiała uznać ją za znaczącą dla in-
stytucji, skoro przeznaczono na nią całą osobną salę. W naturalny sposób pro-
wadziło to do uznania fotografii za sztukę godną kolekcjonowania i wystawiania 
w najpoważniejszej placówce kulturalnej, jaką było muzeum państwowe. Dzięki 
niej też po dwóch latach Oddział Sztuki (z galerią obrazów, czyli stałą ekspozy-
cją malarstwa) Muzeum Wielkopolskiego obok Biblioteki ze zbiorem rycin i re-
produkcji oraz – wydzielony z niej później i powiązany początkowo z galerią 
obrazów – Gabinet Rycin stał się dla kolekcji fotografii najważniejszym punk-
tem odniesienia.  

Tak jak wszystkie inne muzea w Polsce, Muzeum Wielkopolskie borykało 
się bezustannie z brakiem środków na zakup muzealiów, a nawet na zakup fa-
chowych publikacji. Próbą złagodzenia dysproporcji między potrzebami kolekcji 
a możliwościami jej budowania było gromadzenie ze szczególną pieczołowito-

                                                 
6  Z. Kutznerówna, Biblioteka Muzeum Wielkopolskiego, [w:] Biblioteki wielkopolskie i pomor-

skie, red. S. Wierczyński, Poznań 1929, s. 117–125. 
7  J. Piwowarski, Fotografia artystyczna i jej wystawiennictwo w Polsce okresu międzywojenne-

go, Wyd. WSP, Częstochowa 2004, s. 54. 
8  „Rocznik. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu”, R. IV, 1926, Katowice 1928, s. 13. 
9  Kronika, „Dziennik Poznański” z dn. 26 X 1921 r., nr 228, s. 2.  
10  Kronika, „Dziennik Poznański” z dn. 13 XI 1921 r., nr 243, s. 2. 
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ścią materiałów ikonograficznych. O ile taką konieczność w odniesieniu do dzieł 
dawnych dostrzegali wszyscy muzealnicy, o tyle mniejszą wagę przywiązywano 
w tej kwestii do sztuki aktualnej. Być może nie jedynym, ale na pewno odosob-
nionym głosem w tej sprawie były postulaty historyka sztuki Mieczysława Tre-
tera, który na podstawie osobistego doświadczenia konstatował, iż „trudno tedy 
znaleźć w jakimkolwiek muzeum polskim odpowiednie materiały do zaznajo-
mienia się ze sztuką doby współczesnej, tak obcą, jako też polską”11. Na pierw-
szym zjeździe muzeologów polskich w Poznaniu w sierpniu 1921 r. wystąpił on 
nie tylko o powiększanie w miarę możliwości ich zasobów, ale też o utworzenie 
w Polsce galerii sztuki nowoczesnej wzorowanej na podobnych instytucjach eu-
ropejskich, zdając sobie sprawę, że takie pionierskie na gruncie polskim przed-
sięwzięcie byłoby obarczone negatywnym nastawieniem do „nowych prądów  
w sztukach plastycznych” niektórych polskich historyków sztuki i muzealników, 
często nawet dyrektorów muzeów historyczno-artystycznych, uważających, że 
owe nowości są „niegodną głębszej uwagi modą przejściową”12. Na bazie histo-
rycznego przeglądu galerii sztuki nowoczesnej w innych państwach dowodził, 
że musiałaby ona być „poświęcona całej naszej plastyce, a więc z równoległem 
obok malarstwa sztalugowego uwzględnieniem malarstwa dekoracyjnego (wraz 
z freskiem, mozajką, witrażem), architektury, rzeźby, grafiki, sztuki teatru (po-
mysły inscenizacji, kostjumów itd.) i w ogóle całej obszernej dziedziny tzw. 
sztuki stosowanej we wszystkich jej gałęziach”13. Nie wymieniał fotografii może 
tylko dlatego, że do tej pory nie podjęto żadnej próby wprowadzenia jej do któ-
regoś z większych polskich muzeów. 

Galeria sztuki współczesnej powinna mieć charakter ogólnokrajowy, dlatego 
„należałoby zastanowić się poważniej nad tem, co zrobić z istniejącemi w Kra-
kowie, Lwowie, Poznaniu i Warszawie – w tamtejszych zbiorach publicznych – 
zawiązkami galerji sztuki współczesnej”. Proponował, by je „albo dalej uzupeł-
niać nowemi nabytkami, tj. stale kompletować, albo też, jeśli środki finansowe  
i brak miejsca na to nie pozwala, poprzestać na pewnym zamkniętym w sobie 
okresie. Inaczej, każdy taki zbiór, chociażby posiadał tu i ówdzie nawet arcy-
dzieła, będzie posiadał charakter przypadkowy i pozbawiony będzie w przyszło-
ści wszelkiej – ze stanowiska muzealnego – wartości”14. Niezależnie od działań 
na rzecz ich rozwoju „należy dążyć wspólnym wysiłkiem do utworzenia w stoli-
cy Rzeczypospolitej jednej, wielkiej, państwowej Galerji Sztuki Współczesnej”. 
Zdawał sobie sprawę, że jest to postulat kontrowersyjny wobec „trudnych wa-
runków finansowych, w jakich znajduje się obecnie rząd i społeczeństwo”, ale 

                                                 
11  M. Treter, Muzea polskie wobec sztuki współczesnej, w: Pamiętnik I i II Zjazdu Delegatów 

Związku Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych w Poznaniu w r. 1921 i w Krakowie w r. 
1922, [Kraków 1924], s. 25–34. 

12  Tamże. 
13  Tamże. 
14  Tamże. 
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twierdził, że „nie są [one] tak straszne, by trzeba było ad calendas graecas od-
kładać myśl o zaspokojeniu najżywotniejszych potrzeb kulturalnych całego naro-
du, a po wtóre, urzeczywistnienie tego postulatu nie byłoby nawet teraz tak bardzo 
trudne ani też, co więcej, nie pociągnęłoby za sobą żadnych nadmiernych wydat-
ków, zbyt dla skarbu państwa uciążliwych”15. Odpowiedzią na postulaty Tretera 
stał się po części utworzony dopiero w 1930 roku Instytut Propagandy Sztuki. 

Warto dodać, że na owym pierwszym zjeździe muzeów powołano do życia 
Związek Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych, którego zadaniem miało 
być „nawiązanie najściślejszych wzajemnych stosunków między muzeami i mu-
zeologami polskimi” oraz „wspólna obrona interesów polskich muzeów i wpły-
wanie czynników w tym kierunku, by pracownicy muzealni posiadali przygoto-
wanie zawodowe”. Wśród uchwał zjazdu najważniejsza dotyczyła „tworzenia  
i popieranie muzeów tzw. narodowych, to jest tych, które mają za zadanie zo-
brazowanie całokształtu przyrody i kultury narodu, oraz muzeów dzielnicowych, 
które mają za zadanie zobrazowanie całokształtu przyrody i kultury danej dziel-
nicy”16. Wydawało się, że tak nowoczesne podejście rokuje szybkie pojawienie 
się sztuki nowoczesnej w kolekcjach muzealnych. 

Poznań miał zatem za sobą otwarcie pierwszego w wolnej Polsce muzeum 
państwowego, pierwszą wystawę fotograficzną i pierwszy zjazd delegatów 
Związku Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych. Nie mogło być bardziej 
sprzyjającej atmosfery dla inicjatywy Zachodniopolskiego Związku Fotografów 
Zawodowych w Poznaniu zorganizowania ogólnokrajowej wystawy fotografii  
i zwołania ogólnokrajowego zjazdu fotografów. Obie imprezy doszły do skutku 
dzięki osobistemu zaangażowaniu wąskiego grona poznańskich fotografów, 
przede wszystkim zaś jego ówczesnego prezesa, Romana Stefana Ulatowskiego. 

Na kilka tygodni przed wystawą wydana została broszura Światłocień. 
Pierwsza wszechpolska wystawa fotografji zawodowej, artystycznej i naukowej. 
Program, warunki, zaproszenie, w której znalazły się wszystkie informacje po-
trzebne nie tylko uczestnikom, ale też publiczności zainteresowanej tym wyda-
rzeniem: skład komitetu honorowego i komisji organizacyjnej, szczegółowy po-
dział merytoryczny wystawy i warunki uczestnictwa (finansowe, formalne  
i warsztatowe), zapowiedź towarzyszących wystawie konkursów i praktyczne 
wskazówki dla delegatów na zjazd17.  

Głównym celem zjazdu było utworzenie ogólnopolskiego związku fotogra-
fów, który nie tylko dawałby formalne wsparcie swoim członkom, ale również 
podnosił status zawodu fotografa, jak i fotografii w oczach odbiorców i miłośni-
ków sztuki. Można tak sądzić po zawartym w Programie gorącym apelu do śro-
dowisk fotograficznych o dokonanie wysiłku dla podniesienia „poziomu wy-
                                                 
15  Tamże. 
16  „Ziemia” 1930, nr 15–18, s. 384. 
17  Światłocień. Pierwsza wszechpolska wystawa fotografji zawodowej, artystycznej i naukowej. 

Program, warunki, zaproszenie, [Poznań 1923]. 
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kształcenia i kultury ogólnej”. Jednakże wyraźne sformułowanie owego celu na-
stąpiło dopiero w dyskusji na zjeździe, czego echem były głosy jego uczestni-
ków zamieszczone w kolejnych zeszytach „Światłocienia” już po zakończeniu 
zjazdu. Natomiast w pierwszym numerze czasopisma redaktorzy w swobodnym, 
a nawet żartobliwym tonie przedstawili planowany przebieg zjazdu, zapraszali 
gości na obrady i spotkania koleżeńskie, poranną wspólną kawę, uroczyste śnia-
danie i zwiedzanie ratusza. W programie znalazło się oczywiście otwarcie wy-
stawy, a na koniec obrad w Klubie „Świtu”, przed zamknięciem zjazdu – ogło-
szenie listy laureatów wystawy. Przebija z zaproszenia optymizm organizatorów, 
którego nie zwarzyła jeszcze nieprzychylna postawa niektórych delegatów18. 

Nieco bardziej konkretnie przedstawiał się cel wystawy, którym było „zdo-
bycie dla niej wszystkich wybitniejszych sił fachowych całego kraju, miłośni-
ków, serio traktujących swoją sztukę i wszystkich wyższych uczelni i instytucji, 
gdzie w jakimkolwiek celu uprawia się fotografię naukową – aby w początkach 
rozwoju naszego zawodu w Polsce zestawić rewizję, choć w skromnych rozmiarach 
całokształtu twórczości naszej w obecnych dla niej tak trudnych warunkach”19. 

Scenariusz wystawy przewidywał przydzielenie każdego zdjęcia i eksponatu 
do którejś z pięciu kategorii: fotografii artystycznej (dział I), „prac codziennych” 
(dział II), fotografii naukowej (dział III), prac miłośników (dział IV) bądź han-
dlu i przemysłu (dział V). Do pierwszego działu – artystycznego – zgłoszone 
prace kwalifikowane były przez Komisję Orzeczeniową, która mogła też propo-
nować przeniesienie do niego zdjęć nadesłanych do innych działów. Podstawo-
wym kryterium było oprócz walorów estetycznych doskonałe opanowanie 
warsztatu. Organizatorzy zachęcali do wykonywania prac specjalnie na wysta-
wę, ale znając realia i tradycję wystawienniczą, z góry akceptowali fotografie 
powstałe w przeciągu lat ostatnich, byle wybrane były „z dobrego najlepsze”. 
Zapowiadali też odrzucenie zdjęć retuszowanych i przemalowanych, zalecali  
w ogóle „unikania jakichkolwiek «sztuczek»” i oparcie się na czysto fotogra-
ficznych środkach wyrazu. Sugerowali też prostą oprawę i korzystanie z mate-
riałów wysokiej jakości, które wraz z umiejętnościami technicznymi „wartość 
artystyczną fotogramów dobrych podnosi”20. Mile widziany był liczny udział  
w dziale trzecim, naukowym, gdyż wiadomo było, że zdjęcia tego typu budzą 
największą ciekawość zwiedzających. 

W broszurze znalazły się też wskazówki ekspozycyjne. Nadsyłane prace 
miały być przynajmniej naklejone na karton, jeśli nie oprawione w ramy, przy 
czym te, które przeznaczone były do działu pierwszego, obowiązkowo musiały 
być oprawione pojedynczo, pozostałe, o ile były mniejszych formatów, mogły 
mieć oprawę wspólną. Przewidywano rozwieszenie zdjęć w grupach, zaś prac 
                                                 
18  Program I-szego wszechpolskiego Zjazdu Fotografów w Poznaniu w dniach 28., 29. i 30 kwiet-

nia 1923, „Światłocień” 1923, z. 1, s. 8. 
19  Światłocień. 
20  Wszystkie cytaty w akapicie za: Światłocień. 
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artystycznych – najwyżej w dwóch rzędach ze względu na wymogi estetyki i dla 
większego komfortu oglądających. Podano przykładowe wymiary zdjęć mniej-
szych formatów i zewnętrzne dla oprawionych, ponieważ było to istotnym ele-
mentem przy obliczaniu powierzchni wystawienniczej dla każdego uczestnika, 
jako że udział w wystawie był płatny. 

Prasa codzienna anonsowała wystawę dość skromnie, bo właściwie tylko 
„Dziennik Poznański” podawał na jej temat regularnie wiadomości – za to rze-
telnie i szczegółowo. Na kilka dni przed otwarciem gazeta zamieściła prośbę 
„komitetu wystawy” skierowaną do właścicieli ciekawych zdjęć pochodzących  
z XIX wieku „od szklanych daguerotypów począwszy” o wypożyczenie ich na 
wystawę. Planowano stworzenie z nich mającego charakter edukacyjny „Kącika 
Retrospektywnego” z przystępnymi opisami technik fotograficznych21. 

W „Dzienniku Poznańskim” oraz wyjątkowo w „Kurierze Poznańskim”22 
ukazała się notatka Polskiej Agencji Telegraficznej o składzie jury wystawy 
określonego jako „jury konkursowe”. Jego przewodniczącym został Nikodem 
Pajzderski (konserwator zabytków województwa poznańskiego), członkami ma-
larze: Stanisław Bohusz Siestrzeńczewicz, Wiktor Gosieniecki i Jan Wroniecki, 
oraz fotografowie: Józef Kuczyński z Krakowa (prezes krakowskiego stowarzy-
szenia fotografów), Anatol Masłowski z Warszawy (prezes warszawskiego koła 
fotograficznego) i Paweł Nawrocki z Bydgoszczy (II wiceprezes Zachodniopol-
skiego Związku Fotografów Zawodowych w Poznaniu)23. 

Z okazji wystawy Departament Sztuki przy Ministerstwie Oświaty ogłosił 
dwa konkursy otwarte: na najlepszą fotografię zabytku architektonicznego oraz 
na najlepszą fotografię zabytku ruchomego, w którym mogli wziąć udział za-
równo profesjonaliści, jak i amatorzy. Szczegółowe warunki i termin nadsyłania 
prac na konkursy, informacje o nagrodach i sposobie ogłoszenia wyników poda-
no w prasie krótko przed wystawą24. 

Wraz z zapowiedzią otwarcia wystawy „Dziennik Poznański” poinformo-
wał, że biorą w niej udział fotografowie z całej Polski (co niezupełnie było 
zgodne z prawdą), że w dziale naukowym znalazły się zdjęcia „wszystkich czte-
rech polskich pułków lotniczych” i że cztery „poważne instytucje” pokazały cie-
kawe rentgenogramy. Pochwały doczekał się „mały, ale za to kompletny zbiór” 
fotografii zabytkowych25. 

Wystawę otworzył w niedzielę 29 kwietnia o godz. 13 prezydent Poznania 
Cyryl Ratajski, który objął ją swoim patronatem. Po oficjalnych przemówieniach 

                                                 
21  Kronika, „Dziennik Poznański” z dn. 22 IV 1923 r., nr 92, s. 3. 
22  Kronika miejscowa, „Kurier Poznański” z dn. 25 IV 1923 r., nr 94, s. 5. 
23  Kronika, „Dziennik Poznański” z dn. 25 IV 1923 r., nr 94, s. 3. 
24  „Dziennik Poznański” z dn.24 IV 1923 r., nr 93, s. 3. 
25  Kronika, „Dziennik Poznański” z dn. 29 IV 1923 r., nr 98, s. 3. 
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zaproszeni goście mogli zwiedzać ekspozycję z R.S. Ulatowskim chętnie udzie-
lającym wszystkim zainteresowanym wyjaśnień26. 

Niemal przy każdej okazji zarówno organizatorzy, jak uczestnicy wystawy 
wyrażali wdzięczność Towarzystwu Artystów Plastyków „Świt”, które użyczyło 
fotografom swojego salonu wystawowego. Mieścił się on wraz z pomieszcze-
niami klubowymi „Świtu”, gdzie odbyło się większość obrad zjazdu, w nowo-
czesnym pawilonie zbudowanym przed zaledwie dwoma laty27. 

Oddanie siedziby Towarzystwa na użytek wystawy i zjazdu fotografów nie 
było jedynym znakiem współpracy obu środowisk. Znany poznański artysta Jan 
Wroniecki, członek „Świtu”, a wcześniej m.in. „Buntu”, zaprojektował plakat 
wystawy Światłocień (il. 1), w którym połączył nowatorskie środki wyrazu  
z motywem słonecznika, już w XIX wieku uznanym za emblemat sztuki fotogra-
ficznej, jednoznacznie wpisując wystawę w nieco przebrzmiałą, lecz ciągle 
atrakcyjną tradycję fotografii artystycznej w ujęciu piktorialnym. 

Publiczność nadzwyczaj tłumnie odwiedzała wystawę. Jej zamknięcie prze-
widywano na 5 maja, ale ze względu na niesłabnące zainteresowanie, może na-
wet przed końcem większe niż na początku, postanowiono ją przedłużyć do 11 
maja28. I na tej informacji, niestety, zakończyły się relacje o wystawie w prasie 
codziennej.  

Doceniono jednakże jej przełomowe znaczenie, mimo że fotografowie war-
szawscy i lwowscy nie przyjęli zaproszenia poznaniaków, a większość tych, któ-
rzy je przyjęli, pokazująca przeważnie swój dorobek sprzed kilku lat, przynajm-
niej jeśli chodzi o zawartość działu artystycznego, wciąż jeszcze hołdowała este-
tyce piktorializmu29. 

O wystawie najwięcej pisał „Światłocień” – jedyne ówcześnie czasopismo 
polskie w całości poświęcone fotografii. Pierwszy numer ukazał się zgodnie  
z planami Ulatowskiego – redaktora naczelnego – w dniu otwarcia zjazdu, czyli 
28 kwietnia. W artykule wstępnym redakcja wyrażała nadzieję, że dzień ten sta-
nie się przełomowym w historii fotografii polskiej, a zawartość zeszytu rzeczy-
wiście na to wskazywała30. 

Tylko we fragmentach da się odtworzyć listę uczestników wystawy.  
Z 61 osób i zespołów wystawiających 42 wymieniono w drugim zeszycie „Świa-
tłocienia”. Dyplomami wyróżnionych zostało 35 autorów (indywidualnych i ze-
społów). Szczegółową krytykę eksponowanych prac przeprowadził w tym sa-

                                                 
26  Kronika, „Dziennik Poznański” z dn.1 V 1923 r., nr 99, s. 3. 
27  Otwarcie znajdującego się w Ogrodzie Zoologicznym pawilonu i wystawy inauguracyjnej miało 

miejsce 25.5.1921 r. („Kurier Poznański” z dn. 26 V 1921 r., nr 118, s. 5). 
28  „Dziennik Poznański” z dn.5 V 1923 r., nr 102, s. 4 i 6 V 1923 r., nr 103, s. 4. 
29  Anonimowy recenzent nazwał ją „wydarzeniem epokowym we fotografii polskiej” („Przemysł, 

Rzemiosło, Sztuka” 1923, R. 3, nr 1, s. 61). 
30  „Światłocień” 1923, z. 1, s. 2. 
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mym numerze Tadeusz Cyprian31, odnosząc się tak do prac z działu artystyczne-
go, jak i „prac codziennych”, czyli zdjęć amatorów bądź fotografów zawodo-
wych, wśród których mogły być portrety i zdjęcia rodzajowe, „w plenerze  
i w pokoju, zdjęcia architektoniczne i wnętrz, zabytków artystycznych oraz 
wszelkie techniczne”32. 

Znaczenie wystawy nie wynikało jednak ani z tego, że była duża, ani z popu-
larności, jaką się cieszyła, ale z tego, że jej skutkiem było dość zaskakujące wy-
darzenie. 

Po kilku tygodniach od zakończenia wystawy 27 pojedynczych fotografii  
i dwa autorskie zespoły, czyli w sumie 61 zdjęć przyjęło do swoich zbiorów 
Muzeum Wielkopolskie. Zdjęcia zostały wpisane z określeniem techniki wykonania 
i formy (np. rodzaju oprawy) do inwentarza pod numerami 81–107 i 108–10933. 
Odnotowano ich pochodzenie (wszystkie były darami autorów) i fakt ich wy-
stawienia, a przy nazwiskach Bułhaka, Kuruszy-Worobiewa i Pawlikowskiego – 
również rodzaj nagrody34. Każdą pozycję zaopatrzono w informację o miejscu 
przechowywania, czyli dział, do którego je zakwalifikowano, nie podano nato-
miast dat powstania ani wymiarów fotografii. 

I tak do działu fotografii artystycznej trafiły: dwa bromoleje Tadeusza Ba-
rzykowskiego (Wiatr i Fragment z parku), bromolej Jana Bułhaka Wilno. Ranek 
zimowy, dwie platynotypie Józefa Kuczyńskiego (Jacek Malczewski, artysta ma-
larz w swojej pracowni na tle obrazu Chrystusa; Franciszek Rawita Gawroński, 
historyk i literat) oraz 4 jego pigmenty (Jacek Malczewski, artysta malarz; Sta-
rzec35 (il. 2); Ludwik Stasiak, artysta malarz; Główka kobieca), dwie gumy Ja-
kuba Schönfelda (Portret mężczyzny; Grupa: kobieta z dzieckiem), Jerzego Sta-
niewicza Na zrębie (guma), osiem portretów Jana Kuruszy-Worobiewa (dwie 
kompozycje o tym samym tytule Portret p. Zoli Świdówny z Wilna, Portret 
p. Hanny Niewiadomskiej z Warszawy, Portret żony artysty, Portret Babci Try-
czyńskiej, kolejne dwa zdjęcia pod tym samym tytułem Portret Panny Aliny Jur-
gensonówny z Wilna, Portret art. mal. Tomaszewicza zastrzelonego w Wilnie 
przez bolszewików w 1919; wszystkie określone jako fotografia „na gazie”); gu-
ma Liese Schwandt Główka dziecka z kwiatami, trzy widoki R. S. Ulatowskiego 

                                                 
31  T. Cyprian, Wystawa „Światłocień 1923” w Poznaniu, „Światłocień” 1923, z. 2–3, s. 18–21. 
32  Światłocień, s. 6. 
33  Inwentarz MW 1923–1924, MNPA-1506, k. 13–16. 
34  Przy poz. 81: „Art. Fotogr. J. Bułhak otrzymał drugą nagrodę na wyżej wymienionej wystawie 

«Świtu»”; przy poz. 93: „Fotografie Jana Kuruszy-Worobjewa odznaczone zostały na tej wystawie 
I nagrodą «Świtu» i złotym medalem”; przy poz. 109: „P. A. Pawlikowski otrzymał na wystawie  
w Poznaniu III-ią Nagrodę Wojew. Poznań. 500,000 Mkp”. 

35  Odnaleziony portret nie posiada pieczęci ani numeru inwentarza Muzeum Wielkopolskiego, co 
oznacza, że był pierwotnie oprawiony. Ma mocno zniszczone krawędzie, stąd obecne wymiary 
(39,5 × 29,8 cm). Jest sygnowany l.d. KVCZYŃSKI / KRAKÓW / 1917, prawdopodobnie ołów-
kiem lub kredką; papier kruchy, w odcieniu ciemnobeżowym (jasnobrązowym), powierzchnia ma-
towa; nr inw. DE 599. 
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(Stara Bydgoszcz, Szczyt fary bydgoskiej, Boczna nawa kościoła pocysterskiego 
w Łeknie; również określone jako fotografia „na gazie”), dwie gumy Otto Lie-
becka (Główka dziewczynki, Oracz) oraz fotografia „na gazie” Maxa Steckela Żubr. 

Z wyjątkiem Kuczyńskiego i Ulatowskiego, którzy brali udział w wystawie 
poza konkursem, wszyscy wymienieni należeli do grupy laureatów: Barzykow-
ski, Schönfeld, Liebeck i Steckel otrzymali srebrne medale w dziale artystycz-
nym, Staniewicz i Schwandt w tej samej kategorii – medale brązowe, a Kurusza-
Worobiew i Bułhak – medale złote36. 

Do zbioru rycin i reprodukcji w bibliotece weszło 16 fotografii Romana Ula-
towskiego: siedem zdjęć z Muzeum Wielkopolskiego (w tym obrazu Canaletta 
Elekcja króla Stanisława Augusta), sześć widoków Poznania, dwa widoki wnę-
trza klasztornego kościoła w Koronowie (il. 3) i jeden kościoła pocysterskiego  
w Łęknie (il. 4); oraz 18 fotografii Antoniego Pawlikowskiego z Krakowa:  
9 zdjęć (zachowało się 7) ołtarza Wita Stwosza (il. 5), zdjęcia zatytułowane Ar-
kady na Wawelu, Grobowiec Zygmuntów, Trumna Władysława IV, Dzwon Zyg-
munta I, Leonardo da Vinci, Biblioteka Jagiellońska, Kazimierz Jagiellończyk 
Wita Stwosza (il. 6), Chrystus Wawelski i Grobowiec Kazimierza Wielkiego. 
Ulatowski wygrał konkurs na najlepsze zdjęcie zabytku architektonicznego,  
a fotografie Pawlikowskiego nagrodzono złotym medalem wystawy w dziale 
prac codziennych37. 

Ponadto R.S. Ulatowski podarował bibliotece muzealnej broszurę z progra-
mem wystawy38 oraz kolejne zeszyty czasopisma „Światłocień”, Gabinetowi 
Rycin i Reprodukcji – plakat39, a rok później także Dyplom na nagrodę Pierw-
szej Wszechpolskiej Wystawy Fotografii Zawodowej, Artystycznej i Naukowej 
„Światłocień”40.  

Redakcja „Światłocienia” z entuzjazmem wyjaśniała powody, którymi kie-
rowało się muzeum, podejmując nowe dla siebie działanie: „Jaką ogromną do-
niosłość posiada wystawa poznańska na punkcie artystycznym, dowodzi fakt, że 
Dyrekcja Muzeum Wielkopolskiego, jak wiadomo jednego z najpiękniejszych  
w Polsce zbiorów, posiadającego wspaniałą galerię obrazów starych i nowych 
mistrzów, pod wpływem działania estetycznego I-szej Wszechpolskiej Wystawy 
Fotogr. Światłocień, zdecydowała się na stałe umieścić w swych zbiorach kolek-
cję fotografii artystycznych, składającą się z eksponatów I-go działu wystawy 
Światłocień, jako zaczątek zbioru, który z czasem niezawodnie rozszerzony bę-
dzie zapewne także i przez dołączenie fotografii artystycznej zagranicy jako  

                                                 
36  Nagrody wyznaczone przez jury konkursowe na I-szej Wszechpolskiej Wystawie Fotografii, 

„Światłocień” 1923, z. 2–3, s. 17–18. 
37  Tamże. 
38  Światłocień. 
39  Plakat wystawy Światłocień, proj. J. Wroniecki, 1923, litografia barwna, 69 × 41 cm, nr inw. 

MNP Pl 256. 
40  Inwentarz MW 1923–1924, MNPA-1506, k. 113. 
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i polską sztuką fotograficzną pomnażany. Będzie to w Polsce 1-szy tego rodzaju 
zbiór galerii państwowej”41. 

Do pierwszej w Polsce państwowej galerii fotografii artystycznej42, jak głosił 
„Światłocień”, zaproszono T. Barzykowskiego z Warszawy, J. Bułhaka z Wilna, 
K. Gaertnera z Pabianic, J. Kuczyńskiego z Krakowa, O. Liebecka z Rybnika,  
B. Preibisza z Poznania, M. Rozwensa z Pabianic, J. Schönfelda z Łodzi,  
L. Schwandt z Poznania, J. Staniewicza z Jarocina, M. Steckela z Katowic,  
R.S. Ulatowskiego z Poznania i J. Kuruszę-Worobiewa z Wilna. Nie wszyscy 
zaproszeni, jak wynika z zapisu inwentarzowego, na ten zaszczyt odpowiedzieli. 

W tym samym zeszycie „Światłocienia” zamieszczono na kredowym papie-
rze reprodukcje podpisane wspólnie „Z wystawy poznańskiej – własność Galerii 
Muzeum Wielkopolskiego”. Było to siedem prac: Portret (kombinacja gazu  
z pigmentem) J. Kuruszy-Worobiewa, Szuwary (ozobrom) K. Gaertnera, Portret 
(gaz) J. Schönfelda, Dworek (brom) J. Bułhaka, Portret (guma) O. Liebecka, Na 
szczytach (ozobrom) K. Gaertnera, Studium portretowe (guma) L. Schwandt. 
Redakcja wyjaśniała, że pusta karta na końcu czekała do ostatniej chwili na fo-
tografię J. Kuczyńskiego43. Z wymienionych być może fotografie autorstwa Ku-
ruszy-Worobiewa, Liebecka i Schwandt rzeczywiście są tymi, które weszły do 
zbiorów muzealnych, lecz brak wymiarów i mało charakterystyczne tytuły nie 
pozwalają ich zidentyfikować. 

Wydawać by się mogło, że 27 dzieł to niewielki zespół, zwłaszcza jeśli 
wziąć pod uwagę liczebność dzisiejszych kolekcji, ale przypadkiem dokładnie 
tyle samo prac obejmował pierwszy w historii zakup fotografii dokonany przez 
muzeum wielodziałowe. Jedno z najbardziej konserwatywnych muzeów w Sta-
nach Zjednoczonych, Boston Museum of Fine Arts, „otworzyło podwoje” przed 
fotografią w roli sztuki i zakupiło w 1924 roku (a więc rok po muzeum 
poznańskim) 27 fotografii Alfreda Stieglitza. Tym sposobem jako pierwsze mu-
zeum publiczne na świecie zrównało fotografię z innymi dziedzinami sztuki. Na-
tomiast największe ówcześnie muzeum amerykańskie, Metropolitan Museum of 
Art, po raz pierwszy kupiło fotografie, też zresztą Stieglitza, dopiero w 1928 ro-
ku44. W Europie „prawdopodobnie pierwszą na świecie kolekcję fotografii”45 
zaczął tworzyć od podstaw John Dudley Johnston w roku 1923, lecz nie był to 
zbiór o charakterze muzealnym. Johnston jako ówczesny przewodniczący Royal 
Photographic Society w Londynie skoncentrował się na pracach fotografów 

                                                 
41  „Światłocień” 1923, z. 2–3, s. 30. 
42  J. Piwowarski, Przyczynki do historii poznańskiego środowiska fotograficznego w okresie mię-

dzywojennym. Lata 1919–1924, „Świat Fotografii” 15–18 IV 1994, Poznań 1994. 
43  „Światłocień” 1923, z. 2–3, s. nlb. i z. 4, s. 39–40. 
44  D. Norman, Alfred Stieglitz. An American Seer, Aperture 1990, s. 199; Carroll T. Hartwell, The 

making of a collection: photographs from the Minneapolis Institute of Arts, Aperture 1984, s. 6. 
45  Silver Image. The collection of The Royal Photographic Society, w: Small Histories: Studies of 

Western Art, red. Philip James, Sarah Batiste, s. 24. 
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znajdujących się w zasobach Towarzystwa i stopniowo rozszerzał zbiór, odwo-
łując się konsekwentnie do kryterium historycznego. Powstająca kolekcja była 
więc jednorodna i nie miała odniesienia do sztuki czy to dawnej, czy współczesnej. 

Tak jak oczekiwania środowiska zawiódł zjazd, w czasie którego nie udało 
się powołać do życia ogólnopolskiego związku fotografów46, tak również Mu-
zeum Wielkopolskie nie spełniło pokładanych w nim nadziei na powiększanie  
i prowadzenie kolekcji fotografii artystycznej. W inwentarzu muzealnym prze-
stała pojawiać się nazwa „dział fotografii artystycznej”, a od roku 1926, kiedy  
w ramach Galerii Sztuki utworzono nowy dział, zwany na przemian oddziałem 
graficznym47 i Gabinetem Rycin48, nowe nabytki fotograficzne, o ile miały war-
tość artystyczną, trafiały właśnie tam. Inne zdjęcia, o charakterze jednoznacznie 
dokumentalnym, znajdowały swe miejsce w zbiorach ikonograficznych bibliote-
ki. Biblioteka „uzyskała dzięki tym zmianom [w strukturze muzeum – E.H.] 
charakter zupełnie jednolity, a w skład jej wchodzą dzisiaj [tj. w 1928 r. – E.H.] 
wyłącznie tylko dzieła z zakresu historii sztuki, kultury i muzeologii oraz kolek-
cja reprodukcyj, tj. teki druków i fotografii, przedstawiających dzieła architektu-
ry, malarstwa, plastyki, prócz tego wzory sztuki zdobniczej, tak rodzimej, jak  
i obcej”49. Można przypuszczać, choć nie ma to żadnych dokumentów, że to do 
niego włączono zdjęcia A. Pawlikowskiego i R.S. Ulatowskiego, zaś resztę fo-
tografii z wystawy Światłocień zaliczono do kolekcji graficznej. 

Do 1939 roku w inwentarzu pojawiło się zaledwie kilka wpisów świadczą-
cych o nowych nabytkach w zbiorze fotografii, z których zdecydowaną więk-
szość stanowiły dokumenty. 

W czasie II wojny światowej okupanci przeprowadzili selekcję muzealiów 
pod kątem ich wartości dla kultury niemieckiej i wywieźli wiele cennych zabyt-
ków z kolekcji do Rzeszy, a niektóre zespoły (złożone z zabytków polskich) 
zniszczyli. Ogromne straty w zasobach muzeum spowodowały działania wojen-
ne. Prawdopodobnie przy okazji owej selekcji przy kilku pozycjach w obrębie 
omawianego zbioru fotografii pojawił się w inwentarzu słabo dziś czytelny do-
pisek ołówkiem. Pismem gotyckim słowo „wertlos” (niem. bezwartościowy) 
dopisano przy nazwiskach Barzykowskiego, Kuczyńskiego, Staniewicza, Kuru-
szy-Worobiewa i Liebecka, choć nie przy wszystkich ich pracach; przy innych 
widnieje znak zapytania. W roku 1945 nie dokonano oszacowania strat w zbio-
rze fotografii, dlatego nie da się stwierdzić, czy oznaczone w ten sposób zdjęcia 
zostały rzeczywiście zniszczone przez Niemców, czy zaginęły po wojnie. Te, 
które odnalazłam i zidentyfikowałam (por. ilustracje), ocalały przez przypadek. 

                                                 
46  Przyczyny wyjaśnia m.in. J. Kurusza-Worobiew w tekście Kilka słów o zjeździe fotografów, 

„Światłocień” 1923, z. 2–3, s. 22–25. 
47  Sprawozdanie Muzeum Wielkopolskiego za rok 1926, „Rocznik. Muzeum Wielkopolskie w Po-

znaniu”, R. IV, s. 155. 
48  Inwentarz MW 1925–1927, MNPA-1508, k. 2. 
49  Kutznerówna, dz. cyt., s. 118. 
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Muzeum Wielkopolskie nosiło nazwę przedwojenną do 1950 r., gdy zyskało 
status muzeum narodowego. Przez pięć powojennych lat jego związki z fotogra-
fią układały się niemal dokładnie według wzoru z początku lat dwudziestych XX w. 
W muzeum odbyła się pierwsza po zakończeniu wojny wystawa fotografii arty-
stycznej (przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Fotografii, otwarta 
16 grudnia 1945 r.)50 oraz I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki (także zorgani-
zowana przez SMF; 26 kwietnia – 25 maja 1947)51, a w 1949 – I Ogólnopolska 
Wystawa Fotografiki Polskiego Towarzystwa Fotograficznego52. W sierpniu 
1946 r. ukazał się w Poznaniu pierwszy zeszyt „Świata Fotografii”, prawie do 
końca swego istnienia, czyli do 1952 roku, jedynego czasopisma w Polsce po-
święconego fotografii artystycznej i amatorskiej53. I na koniec trzeba dodać, że 
to w Poznaniu już w końcu kwietnia 1945 r. utworzono przy Urzędzie Woje-
wódzkim Referat Fotografii, rzecz jasna, pierwszy w kraju, mający służyć roz-
wojowi ruchu fotograficznego54.  

Czy mogła być bardziej sprzyjająca reaktywowaniu kolekcji fotograficznej 
w muzeum sytuacja? Odpowiedź jest oczywista. 

                                                 
50  Wystawa fotografii artystycznej, katalog wystawy, Stowarzyszenie Miłośników Fotografii, Po-

znań 1945. 
51  I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, katalog wystawy, Muzeum Wielkopolskie, Poznań 1947. 
52  I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, katalog wysta-

wy, Muzeum Wielkopolskie, Poznań 1949. 
53  W. Groblewski, Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1919–1970, „Kronika Miasta 

Poznania” XVI, 1973, nr 4, s. 47. 
54  Tamże. 



 
 
 
 
 



 

 
Il. 1. Plakat wystawy Światłocień, proj. J. Wro-
niecki, 1923, litografia barwna, 69 × 41 cm, Mu-
zeum Narodowe w Poznaniu, fot. Galeria Plakatu 
i Designu MNP 

Il. 2. Józef Kuczyński, Starzec, 1917, pigment, 
39,5 × 29,8 cm, Muzeum Narodowe w Pozna-
niu, fot. Pracownia Fotografii Cyfrowej MNP 

 
Il. 3. R.S. Ulatowski, Koronowo. Kościół klasztor-
ny, 22,8 × 17,3 cm (każdy), Muzeum Narodowe w 
Poznaniu, fot. E. Hornowska 

Il. 4. R.S. Ulatowski, Łękno. Kościół pocyster-
ski, 23,8 × 17,9 cm, Muzeum Narodowe w Po-
znaniu, fot. E. Hornowska 



 

 
Il. 5. Antoni Pawlikowski, Wit Stwosz. Ołtarz 
Maryacki w Krakowie. Część środkowa, 37,8 × 
27 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu, fot. Pra-
cownia Fotografii Cyfrowej MNP 

Il. 6. Antoni Pawlikowski, Kazimierz IV, 38,9 
× 27 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu, fot. 
Pracownia Fotografii Cyfrowej MNP 
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Kazimierz GAJEWSKI 
Związek Polskich Artystów Fotografików w Bielsku-Białej 

Tatrzańskie panoramy dawniej i dziś.  
Porównanie panoram z przełomu XIX i XX wieku 

ze współczesnymi zdjęciami Tatr 

Panoramy tatrzańskie są konsekwencją zmiany sposobu przedstawiania gór 
na mapach. Do połowy XVIII wieku ukształtowanie terenu na mapach pokazy-
wano za pomocą perspektywicznego rysunku gór, czyli zarysów wzniesień  
w postaci pocieniowanych kopczyków odwzorowujących ich rzeczywisty zarys. 
Taki sposób odwzorowania nie był dokładny, a dla rozpoczynających się wtedy 
poznawczych oraz turystycznych wypraw w Tatry zbyt mało dokładny. W po-
łowie XVIII wieku ten sposób obrazowania został zastąpiony przez panoramicz-
ne szkice i rysunki. Dawało to pojęcie o względnych relacjach pomiędzy po-
szczególnymi szczytami, ich orientacyjnej wysokości i kształcie. Od rysownika 
wymagało to umiejętności dokładnego odwzorowania terenu. 

Najstarsza panorama Tatr pochodzi z 1717 roku (il. 1) i została narysowana 
ołówkiem (z Kotliny Spiskiej w okolicy Wielkiej Łomnicy) przez Georga (Je-
rzego) Buchholtza młodszego. Szkic o wymiarach 20 × 5 cm znajduje się  
w zbiorach Podtatranskego múzeum w Popradzie. 28 szczytów i dolin oznaczo-
nych jest literami i cyframi, a u dołu panoramy znajduje się opis w języku nie-
mieckim i łacińskim. 

Autor pochodzi z niemieckiej rodziny wywodzącej się z Kluczborka (Kreuz- 
burg) na Śląsku, skąd Simon Buchholtz, po studiach we Wrocławiu, przybył 
przed 1600 rokiem na dalsze studia do Bardejova (ówczesne Węgry) i tam się 
ożenił. Liczni potomkowie tej rodziny żyli w regionie szaryskim i na Spiszu, 
wrastając w środowisko Niemców spiskich. W dziejach poznawania Tatr ważną 
rolę w XVII i XVIII wieku odegrali wnuk Simona Georg starszy oraz synowie 
tego ostatniego: Georg młodszy i Jakob. 
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Pierwszy z nich, Georg Buchholtz zwany starszym (1 maja 1643 Sabinów  
k. Preszowa – 11 maja 1724 Wielka Łomnica), był spiskoniemieckim badaczem 
Tatr. Z zawodu był nauczycielem (1665–75), potem zajmował się handlem 
(1675–82), odbywając w 1678 podróż z towarem drogą wodną ze Spiszu aż do 
Gdańska. W roku 1682, gdy ustały prześladowania ewangelików, został wy-
święcony w Lewoczy na duchownego ewangelickiego i mimo powtarzających 
się prześladowań był kolejno pastorem w Batyżowcach (1682–88), kaznodzieją 
w Kieżmarku (1688–1705), wreszcie pastorem w Wielkiej Łomnicy (1705–09). 
Potem z przerwami prowadził duszpasterstwo ewangelickie (bez kościoła) aż do 
roku 1716, gdy władze tego zabroniły. Pochowano go, jako szlachcica (nie jako 
duchownego ewangelickiego), w kościele katolickim (dawnym ewangelickim)  
w Wielkiej Łomnicy. 

Od 1664 bywał w Tatrach jako turysta, badacz oraz uciekinier ukrywający 
się przed prześladowaniami. W swojej epoce stał się jednym z najlepszych 
znawców tych gór. Szczegóły jego pobytu w Tatrach nie są znane, z jednym wy-
jątkiem: w czasie gdy był uczniem i kantorem szkolnym w Maciejowcach,  
w lipcu 1664 roku, dokonał z towarzyszami i myśliwym-przewodnikiem pierw-
szego znanego wejścia na Sławkowski Szczyt. Wycieczkę tę opisał szczegółowo 
w swej rękopiśmiennej kronice rodzinnej, a w druku skrót tego opisu został opu-
blikowany po raz pierwszy przez Samuela Augustiniego ab Hortis juniora  
w jednej z jego prac w 1774 roku. 

W latach 1703–10 Buchholtz spisywał kronikę rodzinną Historischer Ge-
schlechts-Bericht, uwzględniając w niej także wcześniejsze dzieje własne oraz 
swych przodków i spowinowaconych rodzin. Zawiera ona dużo cennych wia-
domości o Tatrach: o zjawiskach przyrodniczych, o roślinności (dużo o limbie  
i produkowanych z niej lekach), o zwierzętach (zwłaszcza o świstakach), o po-
szukiwaczach skarbów itd. Kronikę tę wydał drukiem Rudolf Weber w 1904 ro-
ku, jednakże już w XVIII i XIX w. niejeden piszący o Tatrach i Spiszu korzystał 
z oryginału tej kroniki lub istniejących jej odpisów. Ciąg dalszy tej kroniki napi-
sał jego syn Jakob. 

W 1719 roku (mając lat 76) opracował najlepszy do tego czasu opis Tatr: 
Das weit und breit erschollene Ziepser-Schnee-Gebürg. Jest to obszerny i wszech- 
stronny opis tych gór według stanu wiedzy z przełomu XVII i XVIII w. Miał 
być opublikowany w projektowanym w 1732 roku przez Daniela Fischera cza-
sopiśmie naukowym „Acta Eruditorum Pannoniae”, jednak ukazał się dopiero  
w 1899 roku. Dołączona pierwotnie do tego opisu panorama Tatr, sporządzona 
znad Wielkiej Łomnicy przez Štefana Berzeviczy’ego i uważana długo za zagi-
nioną, została odnaleziona i opublikowana przez Józefa Szaflarskiego w roku 
1934 (powtórnie w 1935 roku w „Wierchach”). Objaśnienia do tej panoramy  
(z kolei uważane za zaginione) znajdują się we wspomnianym opisie Buchholtza 
z 1719 roku. Również i z tego opisu korzystali różni badacze Tatr przed jego 
drukiem. 
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Buchholtz starszy został uczczony tablicą pamiątkową, umieszczoną w 1901 
w kościele ewangelickim w Wielkiej Łomnicy, oraz nazwami pamiątkowymi  
w niemieckim i węgierskim nazewnictwie tatrzańskim: Buchholtz Seen oraz Buch- 
holtz-tavak (są to Zbójnickie Stawy w Staroleśnej Dolinie). 

Synami Georga seniora byli Georg junior i Jakob. Wszyscy trzej mieli 
wspólną tablicę pamiątkową na ścianie Hotelu Kolbach na Smokowieckiej Ka-
zalnicy, umieszczoną tam przez MKE w 1902 roku. Budynek ten spłonął w 1927 
i tablica zaginęła. 

Georg Buchholtz młodszy (3 listopada 1688 Kieżmark – 3 sierpnia 1737 
tamże) był spiskim Niemcem, pedagogiem, przyrodnikiem, duchownym ewan-
gelickim. Studiował teologię i inne nauki za granicą, m.in. w Gdańsku (1708). 
Był nauczycielem (rektorem) najpierw w Paludzy na Liptowie (1714–23). Wte-
dy zbadał Demianowską Jaskinię i narysował jej pierwszy plan, opublikowany w 
dziele M. Bela Hungariae antiquae et novae prodromus (1723), a także z kości 
zebranych w jaskini złożył całkowity szkielet niedźwiedzia jaskiniowego i prze-
słał go do zbiorów króla saskiego w Dreźnie, za co otrzymał specjalny medal. 

W latach 1723–37 był rektorem liceum w Kieżmarku oraz kaznodzieją dla 
słowackich ewangelików. Poświęcił się naukom przyrodniczym i fizyce, opisy-
wał swe obserwacje meteorologiczne. Dobrze wtedy poznał Tatry, do których 
często urządzał wycieczki ze studentami. W 1726 roku przeszedł z nimi z Ja-
gnięcej Doliny przez Skrajną Kozią Szczerbinę (w grani łączącej Kozią Turnię  
z Jagnięcym Szczytem) do Doliny Białych Stawów. 

W latach 1723–27 we wrocławskim czasopiśmie naukowym „Sammlung 
von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur- 
-Geschichten” ogłosił liczne prace i obserwacje naukowe dotyczące Spiszu, Lip-
towa i Tatr: obserwacje meteorologiczne (m.in. o wiatrach, burzach, powo-
dziach), o trzęsieniu ziemi w Kieżmarku, o źródłach mineralnych, o jaskiniach 
(w liptowskich Tatrach Niżnich), o ptakach, o rybach itd., a także opisy dwóch 
swych wycieczek tatrzańskich z lat 1724 i 1726 pt. Relation von der 
Carpathischen Reise, so der Herr George Buchholtz in Käsmarck an. 1724 ver-
richtet, besonders von dem grünen See (rocznik 1725, Versuch 31) oraz Drey-
tägige Carpathische Gebürg-Reise (rocznik 1726, Versuch 37). Pierwszy z tych 
dwóch opisów był przedrukowany w 1899 roku przez Theodora Posewitza  
w „Karpaten”. Ponadto w latach 1709–37 Buchholtz młodszy spisywał dziennik 
(po łacinie), który zawiera cenne wiadomości o Spiszu i o Tatrach. Ten dwuto-
mowy dziennik, odnaleziony w 1957, znajduje się w bibliotece Macierzy Sło-
wackiej (Matica slovenská) w Martinie i ma być opublikowany.  

Drugą panoramę (il. 2), o wymiarach 140 × 21 cm, sporządził Štefan (vel 
Istvan, Stephanus) Berzeviczy w lipcu 1719 roku ze wzgórza nad Wielką Łom-
nicą. Stefan Berzeviczy był współwłaścicielem Wielkiej Łomnicy (gdzie miesz-
kał), Huncowiec i Starej Leśnej. Był wielkim miłośnikiem Tatr i często urządzał 
do nich wyprawy. W 1717 roku dokonał pierwszego wejścia na Murań. Panora-
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ma Berzeviczy’ego wykonana została z tego samego miejsca co Buchholtza  
i posiada takie same oznaczenia i opisy. Panorama namalowana jest w sposób 
bardzo realistyczny i dokładny. 

Kolejną panoramą był rysunek Georga Buchholtza młodszego wykonany  
w grudniu 1719 roku. Jest to bardzo wierny zarys grani szczytów tatrzańskich 
wykonany z Wielkiej Łomnicy z oznaczeniami i opisami podobnymi do pierw-
szej panoramy i rysunku Berzeviczy’ego. 

Następna panorama Tatranské končiare namalowana została niebieską 
akwarelą przez Antoniusa Schweitzera. Panorama znajduje się w zbiorach Pod-
tatranskiego múzeum w Popradzie. Jej wygląd jest podobny do wcześniejszych, 
z tym że rysunek jest wierniejszy niż Buchholtza, ale mniej dokładny niż Be-
rzeviczy’ego. Panorama ozdobiona jest wizerunkiem kwiatów górskich i sylwet-
kami kozic. Numeracja szczytów i dolin jest podobna do oznaczeń Buchholtza, 
ale zamiast oznaczeń literowych są cyfry. Oznaczonych i opisanych w języku 
łacińskim pozycji jest 29, z dokładnym wyjaśnieniem pochodzenia nazwy. Pano-
rama, podobnie jak poprzednie, została wykonana z okolic Wielkiej Łomnicy. 

Pod koniec XVIII w. środkową część Tatr odwiedził Baltazar (Belsazar) Ha-
cquet, zniemczony Francuz, urodzony w 1739(40) roku w Le Conquet (Breta-
nia). Studiował najpierw teologię, a potem medycynę, której nie ukończył.  
W 1758 roku, jako felczer, wstąpił do armii francuskiej, a w rok później do armii 
austriackiej biorąc udział w wojnie siedmioletniej. W 1769 roku został lekarzem 
w Idrii (dziś Słowenia), a w 1773 roku profesorem anatomii i chirurgii w Lubla-
nie. Uczestniczył w licznych wycieczkach w Góry Dynarskie, Kras oraz w Alpy 
Wschodnie. W latach 1777–86 zwiedził grupy Alp Tyrolskich, Karnckich, Julij-
skich i Noryckich, które opisał bardzo szczegółowo w szeregu dzieł. 

W 1787 roku został profesorem historii naturalnej we wznowionym w 1784 
roku uniwersytecie we Lwowie, skąd po 17 latach przeszedł w 1805 roku do 
Krakowa na Uniwersytet Jagielloński. Po kilku latach (w 1810 roku) ustąpił  
z tego stanowiska i udał się do Wiednia, gdzie zmarł 10 stycznia 1815 roku,  
w przededniu podróży do rodzinnej Francji. Napisał szereg dzieł botanicznych  
i mineralogicznych w języku niemieckim oraz relacji z podróży. Był członkiem 
wielu towarzystw naukowych oraz prowadził korespondencję z licznymi uczo-
nymi ze swej specjalności. 

W latach 1787–95 zbadał znaczne części Karpat, głównie północnych od 
Bielska i Babiej Góry aż po Karpaty Rumuńskie. Wynikiem tych badań było 
obszerne, czterotomowe dzieło Neueste physikalisch-politische Reisen in den 
Jahren 1787–1795 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen 
Karpathen (Nürnberg 1790–96). O Tatrach pisał w tomie 4. Jest to dzieło kla-
syczne w naukowym piśmiennictwie tatrzańskim. Zawiera dużo danych o daw-
nym górnictwie, mapę i panoramy. Ponadto zawarte są w tym dziele szczegóło-
we wskazówki dla górskich podróżników (ze wspinaczką włącznie). Był pierw-
szym badaczem, który zwiedził zarówno południową jak i północną stronę tego 
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masywu, interesując się jego geologią, fauną i florą, a przede wszystkim minera-
łami, ich wydobyciem i hutnictwem. 

Po raz pierwszy w Tatry przybył Hacquet w lecie 1792 roku od ich strony 
północnej, tj. od Nowego Targu i Witowa. Skierował się do hut (kuźni) w okoli-
cach źródeł Białego Dunajca, których kierownikiem był Otto – towarzyszący mu 
(obok przewodników) w części podróży w głąb Tatr. Huty z powodu braku rudy 
zastał Hacquet nieczynne. W końcu lipca 1793 roku próbował z dwoma górala-
mi wejść na Krywań od północno-zachodniej strony, ale zawrócił przed osią-
gnięciem wierzchołka. Za drugim razem, idąc od południa, 28 czerwca 1794 ro-
ku dotarł na szczyt.  

Badacz był autorem dwóch panoram, z których mniejsza – rysowana od po-
łudnia – przedstawia po raz pierwszy fragment Tatr widziany z okolic miejsco-
wości Važec (wszystkie dotychczasowe przedstawiały Tatry od wschodu, od 
Kieżmarku), druga zaś jest pierwszym tego rodzaju obrazem ukazującym całe 
pasmo Tatr od północy. Obie niewielkich rozmiarów panoramy składają się  
z kilku lub z kilkunastu (północna) wydłużonych ku górze wzniesień bez odda-
nia specyfiki stoków i charakterystycznych sylwetek szczytów. Panorama Tatr 
od północy przedstawia całe pasmo od Osobitej po Tatry Bielskie w postaci kil-
kunastu (około 16) szczytów, również niezbyt zgodnych z rzeczywistością pod 
względem zarysu grup szczytowych, sterczących znad okrągławych, pokrytych 
lasami, polami uprawnymi lub bezleśnymi wzniesieniami Podhala. Rysowana 
jest ze wzgórz nad Nowym Targiem, który na panoramie znajduje w lewej dol-
nej części. Sposób opisu szczytów jest inny niż na panoramie południowej. 
Szczyty są niekiedy trudne do zidentyfikowania, gdyż nazwy różne od dzisiej-
szych, a poza tym są często mylnie zlokalizowane. Technika wykonania pano-
ramy jest taka sama jak, starszej od niej o około 80 lat, panoramy Schweitzera  
z południowych stoków Tatr, a daleko jej do mistrzostwa panoramy Berzevi-
czy’ego. Cenne są tylko literowe oznaczenia na niej danych geologicznych  
(g – granit, K – wapień) na grupach szczytów, a także oznaczenia występowania 
pożytecznych minerałów. 

Kolejna panorama Tatr została narysowana przez Zygmunta Vogla w 1804 
roku. Dołączona była do dzieła Stanisława Staszica O ziemiorództwie Karpatów 
i innych gór i równin Polski wydanego w Warszawie w 1815 roku, z atlasem 
zawierającym m.in.: mapę geologiczną całych Karpat i Polski, przekrój geolo-
giczny od Bałtyku po Tatry, panoramę Tatr widzianych od północy, wizerunek 
górala i rysunek orła z kozicą. 

Zygmunt Vogel (15 czerwca 1764, Wołczyn – 20 kwietnia 1826, Warszawa) 
był rysownikiem i malarzem, członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk, a od 1817 roku profesorem oddziału sztuk pięknych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wykonał wiele widoków zabytków oraz krajobrazów polskich, 
m.in. z okolic Krakowa. Czy był sam w Tatrach, czy tylko przerysował szkic 
Staszica – nie wiadomo. Sztych rytował Baltard, który w Tatrach był ze Staszicem.  
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Sztych jest dość dużych rozmiarów (83 × 18 cm) i osiąga wielkość ponad 
połowy panoramy Berzeviczy'ego. Przedstawia Tatry widziane ze zboczy Gor-
ców, przy czym tworzą one ramę ponad położonym nad Dunajcem Nowym Tar-
giem, z wieżami dwóch kościołów. Oprócz tego na Podhalu zaznaczono kilka 
miejscowości: Szaflary („Saflary”), Bukowinę, Białkę, Zakopane („Zakopańce 
kuznice”), „Jaworzyna kuznice”. Niektóre miejscowości jak Czorsztyn czy 
Czarna Góra zakryte są przez inne elementy rysunku. U dołu panoramy znajduje 
się opis 53 elementów, z których wiele da się łatwo zlokalizować, szereg dal-
szych przez porównanie z sąsiednimi, a kilka jest całkowicie niejasnych, jak np. 
„czarne morze” (nr 29) w Tatrach Zachodnich. 

Następna w kolejności powstania jest litografia Bogusza Stęczyńskiego za-
mieszczona w autorskiej książce Okolice Galicyi. Przedstawia ona panoramę 
Tatr jako dopełnienie pejzażu Podhala z dwoma dorodnymi jodłami i dwoma 
rozmawiającymi osobami. Tatry przedstawione są szkicowo, ale w miarę wier-
nie, bez dbałości o szczegóły. 

Autor, Bogusz Zygmunt Stęczyński vel Maciej Bogusz Stęczyński (20 
stycznia 1814, Hermanowice k. Dobromila – 8 sierpnia 1890, Kraków) – był pi-
sarzem, poetą, malarzem, rysownikiem, litografem, leśniczym, bibliotekarzem  
i krajoznawcą. W latach 1833–56 wędrował dużo po Galicji i Śląsku oraz po 
niektórych sąsiednich i dalszych krajach (dotarł nawet pieszo do Włoch). W Ta-
trach bywał w latach 1845–1851. Z jego publikowanych i rękopiśmiennych prac 
trudno ustalić szlaki jego wędrówek lub choćby spis odwiedzonych obiektów, 
ale był w licznych dolinach Tatr, przechodził przez niejedną przełęcz, a w 1851 
roku wspiął się na Łomnicę. Zwiedzał też jaskinie. Około połowy XIX wieku był 
jednym z najbardziej aktywnych krajoznawców polskich i turystów tatrzańskich. 

Pierwszym dziełem, w którym spotykamy opisy różnych miejsc w Tatrach  
i ich widoki, jest książka Okolice Galicyi, wydana najpierw we Lwowie w latach 
1847–48 w 10 odrębnych zeszytach, a później w całości jako album. Wśród 80 
litografii są tatrzańskie i pienińskie widoki: Wybuch Czarnego Dunajca w doli-
nie Kościelisko, Wodospad Białki w Tatrach, Rozwaliny zamku w Czorsztynie 
nad Dunajcem, Tatry od wsi Bukowiny, Morskie oko w Tatrach. Poświęcony 
głównie Pieninom, Tatrom i Podtatrzu jest również obszerny poemat Tatry  
w dwudziestu czterech obrazach (Kraków 1860) z 80 rysunkami autora.  

W związku z dużym zainteresowaniem Tatrami w drugiej połowie XIX wie-
ku stało się tradycją w literaturze przewodnickiej umieszczanie w nich panoram. 
Zapoczątkował to Eugeniusz Janota dołączając do Przewodnika w wycieczkach 
na Babią Górę, do Tatr i Pienin (1860) widok na Tatry z Gubałówki. Litografia 
o wymiarach 70 × 17 cm dość wiernie oddaje widok całych Tatr od Hawrania po 
Osobitą. 

Eugeniusz Janota (31 października 1823, Kęty – 17 października, 1878 
Lwów) był księdzem katolickim, germanistą, przyrodnikiem, krajoznawcą, ta-
ternikiem, zasłużonym badaczem Tatr i Podtatrza, jednym z pionierów ochrony 
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przyrody w Polsce oraz w Tatrach, a także profesorem Uniwersytetu Lwowskie-
go. Z braku środków na inne studia został księdzem (1847) i w latach 1847–48 
był wikarym, m.in. w Żywcu (1848 r.). W 1849 r. został dopuszczony do prze-
wodu doktorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1860 r. uzyskał 
doktorat na podstawie pracy Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr 
i Pienin (Kraków 1860). Był to pierwszy polski przewodnik tatrzański. W latach 
1850–71 uczył w szkołach średnich (język niemiecki i polski, historia i geogra-
fia), w latach 1850–52 w Cieszynie, w latach 1852–71 w Gimnazjum św. Anny 
w Krakowie.  

Tatry zwiedził po raz pierwszy w roku 1846, odbywając całą drogę z Kra-
kowa pieszo. Od 1852 roku bywał w Tatrach prawie corocznie i stał się jednym 
z ich najlepszych znawców. Opublikował kilka książek i wiele artykułów o te-
matyce tatrzańskiej i ochronie przyrody.  

Kolejne panoramy (il. 3) pochodzą z Ilustrowanego przewodnika do Tatr, 
Pienin i Szczawnic, a ich autorem był Walery Eljasz-Radzikowski. Powstały  
z kilku miejsc i są przykładem rzetelnego warsztatu rysownika i znawcy Tatr.  

Walery (Jan Kanty) Eljasz-Radzikowski był malarzem, grafikiem, fotogra-
fem i autorem wspomnianego Ilustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin  
i Szczawnic (6 wydań, pierwsze w 1870). Syn Wojciecha i Tekli z Krzyżanow-
skich urodził się 12 września 1840(41) roku w Krakowie, a zmarł 22 marca 1905 
roku także w Krakowie. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Plastycznych 
(1856–62) (u Władysława Łuszczkiewicza) i w Monachium (1862–65). Po po-
wrocie do Krakowa (1866) był nauczycielem rysunków w różnych szkołach, 
m.in. w Gimnazjum św. Anny 1872–91. W swej twórczości malarskiej i graficz-
nej zajmował się głównie tematyką historyczną oraz przeszłością i zabytkami 
Krakowa, ale także malarstwem sakralnym (obrazy w licznych kościołach,  
w 1871 r. wykonał freski w nowym kościele w Chochołowie, w 1898 r. zreali-
zował obraz olejny św. Andrzeja do kościoła w Zakopanem). Ilustrował książki  
i czasopisma, projektował kostiumy teatralne i dekoracje. Pierwszą wyprawę  
w góry (na Babią Górę) odbył w 1860 roku, a pierwszą podróż w Tatry w roku 
1861. Już od tego roku rysował i malował widoki tatrzańskie i typy góralskie,  
a także prowadził zapiski z odbywanych wypraw. Pierwsze jego publikacje ta-
trzańskie to drzeworytnicze podobizny trzech słynnych przewodników: Jędrzej 
Wala starszy, Maciej Sieczka i Szymon Tatar („Kłosy” 1866), które ilustrowały 
artykuł Eugeniusza Janoty Przewodnicy zakopiańscy. Od 1870 roku ogłaszał już 
własne artykuły i książki o tematyce tatrzańskiej, ozdabiając je własnymi rysun-
kami, drzeworytami, litografiami lub miedziorytami, a później także własnymi 
fotografiami. Fotografowanie Tatr zaczął od 1890 roku. Wykonał około 1150 
zdjęć tatrzańskich. Był fotografowany przez Stanisława Bizańskiego, Walerego 
Rzewuskiego i Awita Szuberta. Był współzałożycielem Towarzystwa Tatrzań-
skiego (w roku 1873), a w zarządzie zasiadał przez 18 lat. Swoje zdjęcia często 
wykorzystywał do ilustracji kolejnych wydań przewodników i w pracy malar-
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skiej, jak na przykład zespół studiów fotograficznych do obrazu Turystki w Ta-
trach. Około 200 klisz o tematyce etnograficznej znajduje się w Muzeum Etno-
graficznym w Krakowie, kilkaset zdjęć z kolekcji Witolda Henryka Paryskiego 
w zbiorach Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, a niewielka kolek-
cja znajduje się w archiwum fotograficznym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. 

Kolejna panorama pt. Widok Tatr z pagórka obok dworu w Poroninie została 
narysowana z natury przez Gustawa Lettnera, a następnie rytowana przez Józefa 
Swobodę około 1880 roku. Jest dość dużych wymiarów (36 × 131 cm) i naryso-
wana jest w sposób dość dokładny. W jej dolnej części znajduje się obrys grani  
z opisem poszczególnych szczytów. 

Gustaw Lettner (1819, Wiedeń – 8 stycznia 1890, Lwów) był leśnikiem, 
radcą leśnym, spolszczonym Austriakiem. Do 1848 służył w wojsku austriackim 
w stopniu kapitana we Lwowie, gdzie często przebywał w środowisku polskim. 
W 1848 wystąpił z wojska, zamieszkał w Wiedniu i ożenił się z Polką. W 1853 
roku wrócił do Galicji i został dyrektorem lasów w dobrach hrabiego Włodzi-
mierza Dzieduszyckiego. W 1857 roku we Lwowie zdał egzamin na „samoist-
nego gospodarza lasowego” i pracował w leśnictwie na różnych stanowiskach. 
W latach 1872–90 był krajowym inspektorem lasów w Galicji i starał się o po-
prawę gospodarki leśnej, m.in. w Tatrach Polskich. Osiadłszy w Galicji nauczył 
się języka polskiego, a dzieciom swym zapewnił polskie wychowanie. Miewał 
częste odczyty i dużo publikował w prasie na temat galicyjskiej gospodarki le-
śnej. Miał duży sentyment do Tatr i od 1879 roku alarmował o rabunkowej go-
spodarce leśnej w tych górach, zwłaszcza w dobrach zakopiańskich i czarnodu-
najeckich.  

Na wystawach w Wiedniu (1873) i Lwowie (1878) prezentował swą szcze-
gółową kolorową mapę przemysłu leśnego w Galicji, za co odznaczono go me-
dalem. Około roku 1880 (bez podania roku wydania) zakład litograficzny Kor-
nela Pillera we Lwowie wydał wielką kolorową litografię zatytułowaną Widok 
Tatr z pagórka obok dworu w Poroninie, „zdjęty z natury przez G. Lettnera”, ry-
tował Józef Swoboda. Jest to panorama od Tatr Bielskich aż po Osobitą, o wy-
miarach 36 × 131 cm (na arkuszu 47 × 138,5 cm). 

Największą panoramą tatrzańską, zarówno pod względem wymiarów, jak  
i jej wartości artystycznej oraz ilości osób, które były zaangażowane w jej po-
wstanie, była Panorama Tatr z Miedzianego. Było to zarazem największe dzieło 
malarskie, jakie kiedykolwiek powstało w Polsce. Jego wymiary to 115 × l6 m,  
a powierzchnia 1840 m2. Pomysł namalowania dzieła zrodził się w 1894 roku  
u Henryka Ligockiego podczas wycieczki do Doliny Kościeliskiej, którą odbył 
w towarzystwie malarzy Włodzimierza Tetmajera i Wincentego Wodzinowskie-
go. Twórcami i kierownikami całego przedsięwzięcia zostali malarze Antoni 
Piotrkowski, Stanisław Janowski i Ludwig Boiler, ale ze względu na ogrom 
dzieła uczestniczyło w nim jeszcze wielu innych malarzy. Dzieło to inspirowane 
wcześniej namalowaną Panoramą Racławicką przedstawiało widok z Miedzia-
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nego na cztery strony świata z wszystkimi planami z dodaniem na bliższych pla-
nach turystów i postaci ściśle związanych z Zakopanem oraz zdobywaniem Tatr, 
jak ks. Józef Stolarczyk, dr Tytus Chałubiński, Walery Eliasz-Radzikowski i in-
ni. Ukończona w 1896 roku panorama została wystawiona w Monachium, a po-
tem w Warszawie, gdzie w specjalnie wzniesionym gmachu na Dynasach obja-
śnień zwiedzającym udzielali przewodnicy z Zakopanego w strojach ludowych. 
Dalsze losy tego wielkiego dzieła potoczyły się bardzo niekorzystnie, gdyż  
w 1899 roku zostało ono wystawione na licytację i zniszczone przez pocięcie na 
drobne kawałki. 

Przedstawione przykładowe panoramy były pretekstem do zastanowienia się 
nad dokładnością odwzorowania wizerunku Tatr przez rysowników w stosunku 
do tego, co widzi nasze oko. Autor niniejszego artykułu postanowił zestawić te 
wizerunki z własnoręcznie sporządzonymi panoramami z tych lub podobnych 
miejsc pod Tatrami, z których kiedyś były one rysowane. Próby przeprowadzone 
zostały na dwa sposoby: 
1.  wykonano zdjęcia Tatr aparatem cyfrowym z obiektywem szerokokątnym (il. 4), 
2. wykonano fragmenty panoramy tym samym aparatem z zastosowaniem dłu-

giej ogniskowej obiektywu (il. 5) i poszczególne odcinki poskładano z zasto-
sowaniem programu komputerowego do obróbki map bitowych (Photoshop). 
Po porównaniu zdjęć wykonanych jednym i drugim sposobem widać różnicę 

w odwzorowaniu środkowej partii zdjęcia wykonanego obiektywem szerokokąt-
nym, mimo iż nie posiada on dystorsji i nie powoduje zniekształceń obrazu. Od-
powiada to większości rysowanych panoram, które też najczęściej mają bardziej 
wyeksponowany środek obrazu i przedstawione szczyty są relatywnie wyższe 
niż ich sąsiedztwo. 

Panoramy złożone z fragmentów były fotografowane inaczej: dla uniknięcia 
zniekształceń na brzegach i łatwiejszego dopasowania kawałków, już podczas 
fotografowania zastosowano zakładkę na 1⁄3 szerokości obrazu. Tak poskładana 
panorama w mniejszym stopniu ma uwypuklony środek obrazu i szczyty nie są 
nieproporcjonalnie większe. Szczególnie jest to widoczne przy fotografowaniu 
od południa, ponieważ patrzymy z zewnętrznej strony łuku Tatr. Od strony pół-
nocnej patrzymy od wewnątrz łuku i dlatego zniekształcenia są mniejsze. Poza 
tym od strony południowej możemy fotografować z mniejszej odległości niż od 
północnej, co dodatkowo powoduje większe zniekształcenia obrazu. 

Doświadczenie to prowadzi do wniosku, że każdy sposób odwzorowania ma 
pewne wady, a i tak Tatry oglądane własnymi oczyma zdają nam się inne niż 
odwzorowane w jakikolwiek sposób. Zawsze przyciągały i dalej urzekają swoją 
urodą, niezależnie od pory dnia i roku. 
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Il. 1. Panorama Tatr z Kotliny Spiskiej (okolice Wielkiej Łomnicy), Georg (Jerzy) Buchholtz 
młodszy, 20 × 5 cm, 1717 r. 

 

Il. 2. Panorama Tatr ze wzgórza nad Wielką Łomnicą, Stefan (Istvan, Stephanus) Berzevicy,  
140 × 21 cm, 1719 r. 

 

Il. 3. Walery (Jan Kanty) Eljasz-Radzikowski, lata 70. XIX wieku 

 

Il. 4. Panorama Tatr z okolicy Popradu. Obiektyw szerokokątny (ekwiw. 24 mm), fot. Kazimierz 
Gajewski, 2009 

 

Il. 5. Panorama Tatr z okolicy Popradu. Panorama składana, obiektyw długoogniskowy (ekwiw. 
120 mm), fot. Kazimierz Gajewski, 2009 
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Socjalistyczna w treści, narodowa w formie.  
Polska fotografia artystyczna w okresie socrealizmu 

na podstawie analizy prasy specjalistycznej  
z lat 1946–1955 

Zakończenie II wojny światowej pozwoliło podjąć trud odbudowy Polski, 
która – na mocy traktatu jałtańskiego – stała się państwem satelickim Związku 
Radzieckiego. W nowo powstającej rzeczywistości przede wszystkim zadbano  
o wprowadzenie władzy spolegliwej wobec „wyzwolicieli”, a następnie odbu-
dowę różnorodnych dziedzin życia, m.in. kultury i sztuki. Z czasem także  
i w tym obszarze narzucono obce rygory wynikające z Uchwały CK WKP(b)  
z 23.4.1932 r., która postawiła przed artystami i literatami „postulat twórczego 
udziału w rozwoju społecznej socjalistycznej społecznej nadbudowy”1. 

Zadanie to sygnalizował w Polsce np. Bolesław Bierut, który 16 listopada 
1947 r. podczas uroczystości otwarcia radiostacji we Wrocławiu potwierdził: 

Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom, a jednym z podstawowych wyma-
gań jest, aby głębszy nurt utworu, jego cel, jego zamierzenia odpowiadały potrzebom 
ogółu, aby nie budziły zwątpienia, gdy potrzeba zapału i wiary w zwycięstwo […] Trze-
ba, żeby nasi twórcy współcześni pamiętali, że ich dzieła powinny kształtować, porywać 
i wychowywać naród2.  

                                                 
1  A. Johann, O fotografice radzieckiej, „Fotografia” 1953, nr 5, s. 2. 
2  Z przemówienia Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta na otwarciu radiostacji we 

Wrocławiu 16.11.1947 r., „Przegląd Artystyczny” 1950, nr 1–2, cyt.za: Socrealizm 1949–1955, 
katalog, BWA, Piła 1982, s. 7. 
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Zanim nowa koncepcja została wprowadzona w życie, współczesna praktyka 
artystyczna – m.in. w obszarze fotografii3 – stanowiła kontynuację przedwojen-
nych doświadczeń oraz wynikała z bieżącej reakcji na sytuację w kraju: znisz-
czenia i podejmowany proces odbudowy. Potwierdzają to np. ilustracje zamiesz-
czone na łamach wydawanego od 1946 r. w Poznaniu pisma „Świat Fotografii”: 
w jego pierwszych zeszytach zauważyć można fotografie4, których tematyka od-
powiadała socrealistycznym kanonom, jednak w rzeczywistości były one wyni-
kiem naturalnego zainteresowania odbudowującym się krajem. Poświadcza to 
również opinia Zenona Maksymowicza, który omawiając fotografię Praca, 
zwraca uwagę na jej metaforyczny wymiar: „przypomina nam, że winniśmy 
wszyscy zakasać rękawy, jak ów robotnik z obrazu, i obok zniszczonych fabryk 
fotograficznych w kraju odbudować również naszą fotografię”5. Podobnie kolej-
ne ilustracje, z których Lekarze ulicy przedstawiająca pracę robotników drogo-
wych związana była z odbudową Stolicy i Kraju6, natomiast Na szlaku wielkiej 
odbudowy – wg recenzenta – „przypomina nam wszystkim o moralnym obowiązku 
uiszczenia Daniny Narodowej na rzecz odbudowy Ziem Odzyskanych”7. Zauważa 
on także, że omawiany obraz „stwarza nastrój doby obecnej: wyścigu pracy”.  

Oprócz wymienionych ilustracji uwagę zwracają także fotografie: Chrystus 
Jana Piątka (z. 4–5 [1947]), Procesja Bożego Ciała Władysława Bogackiego  
(z. 6 [1947]), Krzyż Władysława Zabierowskiego i Sarkofag św. Stanisława Wi-
tolda Chromińskiego (z. 7 [1948]), których religijna tematyka pozwala uznać, że 
w omawianym okresie światopogląd materialistyczny jeszcze nie uzyskał domi-
nującego charakteru8. 

Mimo to, we wspomnianym zeszycie 7/1948 r., pojawiła się wypowiedź sy-
gnalizująca kierunek przemian, której autorem był artysta o lewicowych poglą-
dach, Edmund Zdanowski9. W artykule Temat i nagroda zwracał on uwagę, że 

                                                 
3  Za formę oficjalnego potwierdzenia, że fotografia jest jedną z dyscyplin sztuk plastycznych, 

uznać można fakt utworzenia w 1947 r. Polskiego Związku Artystów Fotografików. 
4  Np. Praca Jerzego Strumińskiego (z. 1), Lekarze ulicy Jana Leszczyńskiego (z. 2), Na szlaku 

wielkiej odbudowy Wojciecha Urbanowicza (z. 3), W porcie Edmunda Zdanowskiego (z. 4–
5[1947]), Łódź Kazimierza Wawrzyniaka (z. 6[1947]), oraz W pracowni artysty E. Hartwiga 
(nr 6[1947]). 

5  Z. Maksymowicz, Nasze ilustracje, „Świat Fotografii” 1946, nr 1. s. 14. 
6  Tegoż, Nasze ilustracje, „Świat Fotografii” 1946, nr 2, s. 16. 
7  Z. Maksymowicz, Nasze reprodukcje, „Świat Fotografii” 1946, nr 3, s. 20. 
8  Opinię powyższą potwierdzają np. relacje z wernisaży poznańskich wystaw fotograficznych  

w 1945 i 1946 r. W pierwszym przypadku ekspozycję otwierał – oprócz przedstawicieli władz 
państwowych – ks. Kardynał August Hlond, natomiast w drugim wernisaż poprzedzony został 
mszą św. Patrz: J. Piwowarski, Działalność Mariana Szulca w Referacie Fotografiki Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu po 1945 r., „Prace Naukowe AJD. Seria: Edukacja Plastyczna”, z. 4, 
Częstochowa 2008, s. 87. 

9  E. Zdanowski (1905–1984), członek Fotoklubu Wileńskiego. W 1944 r., po zajęciu Wilna 
przez Armię Radziecką, z pomocą Związku Patriotów Polskich, którego był członkiem, udał się 
do Lublina, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego i przydzielony został do Czołówki Filmowej  
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literatura i sztuka odzwierciedlają charakter epoki, a współczesną „nową sztuką” 
jest kinematografia i fotografika, które – dzięki dostępności dla mas – stały się 
„potężnym narzędziem wychowania”10. Ponadto autor wskazał na konieczność 
zainteresowania się obecną w powojennej rzeczywistości tematyką pracy, która 
„reprezentuje bogaty wachlarz stosunków człowieka do materii”11. Ukazanie 
walki i zwycięstwa nad nią uzasadniało także potrzebę zwrócenia się ku portre-
towi psychicznemu. Następnie autor kategorycznie zaapelował do artystów, by 
w ich obrazach odzwierciedliła się we „wspaniałej formie praca nad rozbudową  
i odbudową rolnictwa, przemysłu, ziem odzyskanych i spraw morskich, zabyt-
ków historycznych i piękna naszego kraju, oraz obraz dzisiejszego człowieka 
pracy”12. W ten sposób za pomocą fotografii ukazana zostanie doniosła epoka,  
a także uczczone będzie bohaterstwo pracy i spełniony obowiązek „estetycznego 
wychowania szerokich rzesz obywateli naszego kraju”13. To pierwsza tego typu 
wypowiedź, której autor w sposób bezpośredni odnosi się do socrealistycznych 
paradygmatów: etosu pracy, walki z materią i wychowawczej roli sztuki (w tym 
przypadku fotograficznej).  

Wskazania powyższe uznać należy jednak za wykładnię osobistych poglą-
dów Zdanowskiego, co potwierdza zawartość zeszytów nr 8 i 9/1948 r. „Świata 
Fotografii”: w pierwszym z nich pojawiła się reprodukcja tak znaczącej pracy, 
jak Dyfuzja w cieczy Fortunaty Obrąpalskiej, która podczas II Ogólnopolskiej 
Wystawy Fotografiki (Poznań, kwiecień–maj 1948) otrzymała I nagrodę Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki, zaś w następnym Marian Schulz, wśród aktualnych 
osiągnięć polskiej fotografii, zwrócił uwagę na Zbigniewa Dłubaka i jego wy-
stawę w warszawskim Klubie Młodych Artystów i Naukowców14 (marzec–kwie- 
cień 1948). Pisząc o niej stwierdził, że „dała dużo tematu do myślenia i jakkol-
wiek ten eksperyment ocenimy – przyznać musimy, że jest on pchnięciem foto-

                                                 
I Dywizji (następnie I Armii) i dalej Wytwórni Filmowej WP. Wykonywał fotografie dla „Fil-
mu Polskiego” oraz Resortu Informacji i Propagandy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego. Jego zdjęcia ukazywały się w prasie Związku Polskich Patriotów w Moskwie, a także 
m.in. gazecie frontowej „Zwyciężymy” i „Odrodzeniu”. Następnie przeniesiony został do Re-
sortu Spraw Zagranicznych PKWN i skierowany do Wilna w celu organizacji ewakuacji ludno-
ści polskiej.  

10  E. Zdanowski, Temat i nagroda, „Świat Fotografii” 1947, nr 6, s. 8. 
11  Tamże. 
12  Tamże. 
13  Tamże. 
14  Klub Młodych Artystów i Naukowców – ośrodek sztuki awangardowej działający w Warsza-

wie w latach1947–49. O profilu jego działalności pisał artysta malarz i zwolennik socrealizmu 
Włodzimierz Zakrzewski: „Szczególnie jasno występuje już nie linia oportunistycznego ulega-
nia wpływom rozkładowej sztuki burżuazyjnej, lecz wręcz propagandy jej, jako jedynie «no-
woczesnej» i «rewolucyjnej» […]”. (W. Zakrzewski, O partyjność w plastyce, maszynopis, 
[b.m.w.] 1949, w zbiorach Z. Dłubaka, cyt. za: Nowocześni a socrealizm, t. 1, katalog, Funda-
cja Nowosielskich, Galeria Starmach, Kraków 2000, s. 65). Mimo powyższej opinii, w Klubie 
zaprezentowano np. wystawę Praca robotnika i rolnika (1948).  
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grafiki polskiej o jeden etap naprzód, tudzież, jako wystawa, jest spełnieniem 
zadania, gdyż autor poruszył umysły i wzbudził szereg ożywionych debat […]”15.  

Problem akceptacji poszukiwań formalnych, które tak niechętnie widziane 
były przez socjalistycznych decydentów, znajduje swe potwierdzenia także  
w kolejnych wypowiedziach opublikowanych na łamach „Świata Fotografii”. 
Autorem jednej z nich był Eugeniusz Szmidtgal, który swój artykuł O stylu we 
współczesnej fotografice konkludował: „Wydaje się, że najlepsze warunki dla 
rozwoju daje właśnie daleko idący liberalizm w zakresie stylu, jaki właśnie ce-
chuje dzisiejszą naszą fotografikę”16. Równocześnie swymi przemyśleniami po-
dzieliła się Fortunata Obrąpalska, która omawiając Efekty surrealistyczne w fo-
tografice17 odniosła się do swych prac dokumentujących dyfuzję cieczy, a także 
(w następnym zeszycie) Zbigniew Dłubak stwierdzający18: „Konwencja natura-
listyczna wyryła tak silne piętno na naszej świadomości, że nie odważamy się na 
zrzucenie zbędnego balastu i nie dobieramy się do środków bogatych, a jeszcze 
niewykorzystanych w pełni-wymowy form przedmiotów i ich wartości skoja-
rzeniowych”19. Zwracał on także uwagę na tytuły prac, które powinny mieć 
wymiar np. przenośni poetyckiej odnoszącej się do artystycznej treści. Wypo-
wiedzi towarzyszyła reprodukcja autorskiej ilustracji „Budzę się nagle w nocy 
myśląc o dalekim południu”, co potwierdza, że prasowe refleksje pozostawały  
w relacji z aktualną twórczością ukierunkowaną na poszukiwania formalne. 
Obecność tego nurtu w krajowym życiu artystycznym w sposób szczególny za-
znaczyła prezentacja pt. Nowoczesna fotografika polska20 (Warszawa, wrzesień-
październik 1948 r.) nazwana „wystawą wariatów” lub „wystawą dziesięciu Pi-
cassów fotografiki polskiej”21, w której wzięli udział: Jan Bułhak, Roman Bu-
rzyński, Zbigniew Czajkowski, Marian i Witold Dederkowie, Dłubak, Edward 
Hartwig, Obrąpalska, Zbigniew Pękosławski, Leonard Sempoliński i Irena 
Strzemieczna. 

                                                 
15  M. Schulz, Sprawy bieżące, „Świat Fotografii” 1948, nr 9, s. 4. 
16  E. Szmidtgal, O stylu we współczesnej fotografice, „Świat Fotografii” 1948, nr 9, s. 7. 
17  F. Obrąpalska, Efekty surrealistyczne w fotografice, „Świat Fotografii” 1948, nr 9, s. 13. Rów-

nocześnie wydrukowano pracę autorki pt.„Tancerka”. 
18  Tekst Dłubaka opublikowany został po cyklu recenzji autorstwa Jana Sunderlanda, Janiny Mie-

rzeckiej, Eugeniusza Szmidtgala i Leonarda Sempolińskiego zamieszczonych na łamach 
„Świata Fotografii” 1948, z. 9, s. 18–19. 

19  Z. Dłubak, Z rozmyślań o fotografice. Seria pierwsza, „Świat Fotografii” 1948, nr 10, s. 3. 
20  Recenzja z wystawy, autorstwa Jana Sunderlanda, ukazała się w „Świecie Fotografii” 1949,  

nr 11, s. 27.  
21  W katalogu wystawy Z. Dłubak zwracał uwagę na bogate i niewykorzystane w fotografice 

środki: wymowę form przedmiotów i ich wartości skojarzeniowe, dzięki czemu „Rzeczywi-
stość […] stać się może w pełnym tego słowa znaczeniu artystycznym tworzywem nie tylko nie 
ograniczającym nas do zakresu bezpośrednio oddanych obrazów natury, ale przeciwnie otwie-
rającym perspektywy nowych środków wyrazu plastycznego-nieosiągalnych w innych dziedzi-
nach sztuki” (katalog, s. nlb.). 
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Kolejne ekspozycje o podobnym wymiarze jakościowym to Wystawa sztuki 
nowoczesnej (Kraków, grudzień 1948 – styczeń 1949) oraz prezentacja grupy 
4F+R (Poznań, marzec–kwiecień 1949), na których fotografowie znaleźli się  
w gronie plastyków. W pierwszym przypadku – wśród 31 autorów – znaleźli się: 
Zbigniew Dłubak, Edward Hartwig, Fortunata Obrąpalska i Leonard Sempoliń-
ski, natomiast w drugim do wspólnego pokazu zaproszona została Fortunata Ob-
rąpalska. Decyzję tę uzasadniono stwierdzeniem, że „Eksperymenty (ostatnio 
surrealistyczne) zrehabilitowały fotografikę w oczach artystów”22. 

Zapowiedź zmiany opisywanej sytuacji zasygnalizowana została w „Świecie 
Fotografii” nr 12 z 1949 r., w którym opublikowano fragment wypowiedzi wi-
ceministra kultury i sztuki Włodzimierza Sokorskiego. Zwracał on uwagę, że 
„rozmach procesu dojrzewania ideologicznego klasy robotniczej, jej historyczna 
misja wyprowadzenia ludzkości w ogniu walki klasowej, z form ustrojowych 
opartych na wyzysku człowieka, jej wreszcie świadoma wola jedności zerwały 
przeszkodę dzieląca dotychczas twórców i ludzi pracy”23. Następnie, odnosząc 
się do różnych przykładów działań artystycznych, m.in. wystawy „polskiej foto-
grafiki ku czci człowieka pracy, budowniczego nowej Polski” stwierdzał obec-
ność nowego twórczego nurtu w krajowej rzeczywistości artystycznej będącego 
zapowiedzią „nowej epoki w naszej kulturze”24. Jej istnienie potwierdzały 
umieszczone na łamach „Świata Fotografii” ilustracje, na których ukazano 
przedstawicieli nowej władzy25, ale przede wszystkim zaprezentowano wybrane 
obrazy z wspomnianej przez Sokorskiego ekspozycji. Nosiła ona tytuł Praca ro-
botnika i rolnika26 (Warszawa, grudzień 1948 r.) i była pierwszą wystawą ujaw-

                                                 
22  4F+R (forma, farba, faktura, fantastyka+realizm), katalog, ZPAP, Poznań 1949 r. Oprócz Ob-

rąpalskiej, która przedstawiła prace: Studium I, II oraz Prolog, w wystawie wzięli udział: Ilde-
fons Houwalt, Tadeusz Kalinowski, Alfred Lenica, Feliks Maria Nowowiejski, Bolesław 
Schmidt, Zygfryd Wieczorek i Bazyli Wojtowicz.  

23  WS, Zerwanie dzielących przeszkód, 1949, nr 12, s. 2. 
24  Tamże. 
25  Na łamach „Świata Fotografii” zamieszczono zdjęcia: Obywatel Prezydent Rzeczypospolitej 

Bolesław Bierut przy pracy autorstwa Romana Burzyńskiego i pochodzące z pokonkursowej 
wystawy Praca robotnika i rolnika, oraz Prezydent RP Bolesław Bierut i Marszałek Rola-
Żymierski przed pawilonem fotografiki na wystawie w Sopocie w r. 1948 Zbigniewa Kosycarza 
i Minister Kultury i Sztuki Stefan Dybowski w towarzystwie Dyrektora Departamentu Twórczo-
ści Artystycznej Hieronima Michalskiego słucha przemówienia Prezesa Oddziału warszawskie-
go PTF na otwarciu Wystawy „Praca Robotnika i Rolnika” Janiny Mierzeckiej. 

26  Ekspozycja „Praca robotnika i rolnika” miała charakter wystawy okrężnej. Prezentowana była 
w różnych krajowych ośrodkach fotograficznych, m.in. w Częstochowie, gdzie następnie 
stwierdzono: „Ze względu na specjalne znaczenie tematyki wystawy związanej silnie z doko-
nanym zjednoczeniem partii robotniczych w Polsce, wystawa urządzona w naszym mieście 
przyczyniła się do znakomitego spopularyzowania sztuki fotograficznej, i wywarła niewątpliwy 
wpływ na rozwój naszego Towarzystwa”. (Protokół z zebrania zarządu Oddziału PTF Często-
chowa z dnia 19 maja 1949 r., w zbiorach Pracowni Fotografii Instytutu Plastyki AJD w Czę-
stochowie). 
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niającą oczekiwania nowej władzy wobec fotografii artystycznej. Ich ilustracją 
były reprodukcje konkursowych prac: W przędzalni bawełny Romana Burzyń-
skiego, Oczyszczanie błotniarek Henryka Hermanowicza, Przy zasuwie Jerzego 
Strumińskiego, Łopata Zofii Burzyńskiej, Robotnicy i maszyny Edwarda Har-
twiga, Wisła dostarcza piasku Antoniego Iszczuka, Górnik przy pracy (W. Pstrow-
ski) Henryka Makarewicza i Spawacz Stanisława Ziółkiewicza.  

Nowe oczekiwania wobec fotografii artystycznej potwierdza zawartość ze-
szytu 13/1950 r. „Świata Fotografii”, w którym opublikowano wypowiedzi Ma-
riana Schulza i Edmunda Zdanowskiego. Pierwszy z autorów w artykule Akcja 
społeczna fotografiki polskiej27, rozpatrując tytułowe zjawisko w kontekście hi-
storycznym, m.in. zwrócił uwagę na wszechstronne przewartościowania, jakie 
nastąpiły w kraju po 1945 r. Jak zauważył, dzięki opiece państwa zaczął się no-
wy okres, w którym realizowano prace o charakterze awangardowym. Z czasem, 
mimo ich „nieprzeciętnej wartości”, pojawiły się – jak stwierdził Schulz – głosy 
krytyczne m.in. „zarzucające temu okresowi przewagę formy nad treścią, abs-
trakcyjność, niezrozumiałość treści i metod […]”28. W nowej sytuacji oczekiwa-
ny był bowiem „Realizm, negujący niepoważne łamigłówki i nieraz zakłamany 
pseudoartyzm, jakie widzieliśmy w niedawnej twórczości”29, a twórczość po-
winna być zorientowana „w kierunku człowieka, jego aktualnej rzeczywistości  
i jego działalności dla dobra Pokoju i lepszego jutra”30. 

Zbliżoną refleksją podzielił się E. Zdanowski, który przy okazji piątej rocz-
nicy Manifestu PKWN, zwracał uwagę, że zapewnił on „warunki rozwoju naszej 
sztuce […] zdobył naszą wdzięczność, którą możemy ukazać realizując idee 
humanizmu socjalistycznego w twórczości fotograficznej”31. Autor przewidywał 
połączenie „aktualnego tematu” i „doskonałej formy”, co „stworzy fotografikę 
realistyczną, to znaczy przedstawi człowieka dzisiejszego w jego twórczym 
zmaganiu o nowe formy życia, apoteozuje dzisiejszą epokę tworzenia nowego 
człowieka i nowego społeczeństwa”32. 

Pierwszym artykułem, w którym najobszerniej wyłożono ideologiczne ocze-
kiwania wobec fotografii artystycznej w nowych czasach była wypowiedź Zbi-
gniewa Pękosławskiego Drogi i możliwości rozwoju fotografiki w Polsce Ludo-
wej33 (z. 14/1950). Autor omówił w nim dorobek wcześniejszego półwiecza pol-
skiej fotografiki i uznał, że „wykazuje [on] oscylację między swoistym wileń-
skim sarmatyzmem a kosmopolityczną cudzoziemszczyzną, przedstawiając cie-

                                                 
27  M. Schulz, Akcja społeczna fotografiki polskiej, „Świat Fotografii” 1950, nr 13, s. 2. 
28  Tamże, s. 3. 
29  Tamże, s. 4. 
30  Tamże, s. 3. 
31  E. Zdanowski, 22 lipca, „Świat Fotografii” 1950, nr 13, s. 6. 
32  Tamże. 
33  Z. Pękosławski, Drogi i możliwości rozwoju fotografiki w Polsce Ludowej, „Świat Fotografii” 

1950, nr 14, s. 2. 
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kawy formalnie, ale ubogi tematycznie (w sensie społecznym) odcinek fotopla-
styki”34. Mimo powyższego sformułowania, sugerującego krytyczną ocenę 
twórczości np. Jana Bułhaka, w dalszej części artykułu zostało stwierdzone, że 
właśnie u niego jest najmniej „formalistycznych predylekcji”35, natomiast naj-
liczniej były one widoczne „w okresie powszechnego nadużywania […] nasadki 
zmiękczającej obraz i w okresie tzw. wańszczyzny, której wierna m.in. pozostaje 
w większości po dziś dzień na tej pożywce wychowana – szkoła poznańska”36. 
Winą za ten stan rzeczy Pękosławski obarczył warunki, w jakich ówcześni arty-
ści wyrośli, oraz – cytując Włodzimierza Sokorskiego – złożony proces oddzia-
ływania społeczno-ekonomicznej bazy na nadbudowę kulturalną, a także pi-
śmiennictwo, w którym zajmowano się kwestiami technicznymi lub kompozy-
cyjno-formalnymi, z pominięciem koncepcji społecznych. W tym zakresie 
omawiano tylko fotografię ojczystą, która została jednak określona jako za bar-
dzo separatystyczno-dzielnicowa, wręcz nacjonalistyczna. Nieliczne próby 
zmiany tego stanu rzeczy przejawiające się zainteresowaniem scenami rodzajo-
wymi ukazującymi biedujących mieszkańców miast i wsi, czy też abstrakcją, 
Pękosławski uznał za przejaw buntu, którego autorzy „nie mieli dość siły na 
przezwyciężenie burżuazyjnych kanonów estetycznych, oddzielających twórcę 
od życia”37, a także „nie dostrzegali nowych wartości, które niosła za sobą walka 
klasy robotniczej w imię haseł materializmu dialektycznego”38. Znamiennym 
przejawem „ducha epoki” były uwagi dotyczące sztuki socrealistycznej, a więc  
i fotografiki, która wg autora „jest żywym odbiciem narodowego bytu; nic co 
bliskie narodowi, jego ziemi, tradycji, obyczajów folkloru – jego idei, umiłowań 
i dążeń nie jest jej obce. Sztuka socjalistyczna obejmując rozumnym, szerokim 
spojrzeniem wszystkie sprawy narodowe i ludzkie, ucząc szacunku dla tego, co 
w przyszłości dziejowej i kulturalnej narodu wartościowe, nie zamyka oczu i nie 
zaciera tych sprzeczności, które w społeczeństwie klasowo różnym tkwią od 
wieków. […] Uczy przenosić miłość swego narodu i ziemi na wszystkie narody  
i wszystkie kraje świata. Walczy o pokój, bo w nim kwitnie i rozwija się naj-
piękniej”39. W sprzeczności do niej stało niewłaściwe dziedzictwo przeszłości,  
o którym Pękosławski pisał: „Jakże często obserwujemy przejawy jaskrawego 
formalizmu, pozbawiającego współczesną sztukę fotograficzną siły oddziaływa-
nia przez oderwanie jej od życia, jego społecznych potrzeb, formalizmu, który 
skierowuje uwagę nie na realną, pulsującą treść, a na niesprawdzalne, subiek-
tywne zagadnienia formy”40. Wyrazem zdegustowania autora było stwierdzenie, 

                                                 
34  Tamże. 
35  Tamże. 
36  Tamże. 
37  Tamże, s. 3. 
38  Tamże. 
39  Tamże, s. 4. 
40  Tamże. 
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że mimo nowych wyzwań, ten rodzaj praktyki artystycznej zauważalny był jesz-
cze w 1948 r., gdy podczas jednego z czołowych konkursów pierwszą nagrodę 
otrzymała praca surrealistyczna, a także zrealizowano wystawę indywidualną  
o podobnej tematyce41. Błędy te, jak następnie uznał, „już się nie powtórzą, 
przynajmniej na terenie stolicy”42. Równocześnie, dostosowując się do rewolu-
cyjnej retoryki, ostrzegał, że: „Czynniki odpowiedzialne za kierunek i poziom 
fotografiki polskiej wzmocniły czujność; ani jeden grosz zarobiony przez górni-
ka czy chłopa nie pójdzie na premiowanie tworów spaczonej wyobraźni i ide-
ologii obcej Polsce Ludowej”43. 

Sytuacja, w jakiej znalazła się polska fotografia artystyczna stała się bez 
wątpienia przyczyną licznych indywidualnych i środowiskowych dylematów. 
Ich wyrazicielem był Witold Dederko, który w artykule Fotografika przestawia 
się na socrealizm (z. 17/1950 r.) stwierdził, że „polska sztuka plastyczna, a z nią 
i fotografika znalazły się w trudnym, […] dramatycznym położeniu. Jak ten po-
jazd, przy raptownym skręcie – została wyprowadzona z równowagi”44. Zauwa-
żył ponadto, że nowy kierunek przynosi niespodziewane, a także niepożądane 
efekty: „Starzy artyści, o wielkich możliwościach technicznych nie potrafili 
stworzyć nowych poszukiwanych wartości, młodzi fotograficy próbowali je zna-
leźć, jak się jednak okazało, nie były one pierwszej jakości”45. Przyczynę tej sy-
tuacji autor widział w braku sprecyzowania pojęcia „realizm socjalistyczny”, 
które – jak określił Włodzimierz Sokorski – „nie jest stylem ani kierunkiem,  
a metodą podejścia do spraw artystycznych”46 i nie należy go traktować w kate-
goriach naturalistycznie przedstawionego tematowi. Broniąc możliwości stoso-
wania technik chromianowych czy obiektywów miękkorysujących, Dederko 
przypominał, że „Każda forma związana organicznie z treścią jest dobra, jeżeli 
treść jest dobrze zrozumiana”47. Zwracał także uwagę, przeciwstawiając się ide-
ologicznym krytykom, że to nie teoretycy tworzą sztukę (wprowadzany system 
miał charakter dyrektywalny), ponieważ najpierw powinny powstać dzieła wy-
nikające z nowej epoki, a dopiero później nastąpić ich analiza. 

Wskazana w artykule możliwość podjęcia środowiskowej dyskusji nie zosta-
ła jednak wykorzystana, o czym świadczą kolejne przykłady indoktrynacji: bar-
dzo zdecydowana wypowiedź Adama Johanna O oportunizmie i lewactwie w fo-
tografii polskiej zamieszczona w z. 18/1950 „Świata Fotografii” oraz – sięgający 
do oryginalnych radzieckich źródeł – artykuł W. Mikulina O styl radzieckiej 

                                                 
41  Uwaga Pękosławskiego dotyczyła F. Obrąpalskiej i Z. Dłubaka. 
42  Z. Pękosławski, dz. cyt., s. 5. 
43  Tamże. 
44  W. Dederko, Fotografika przestawia się na socrealizm, „Świat Fotografii” 1950, nr 17, s. 2. 
45  Tamże. 
46  Dederko odniósł się w swym artykule do przemówienia, które W. Sokorski wygłosił do studen-

tów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.  
47  W. Dederko, dz. cyt., 2. 
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sztuki fotograficznej będący fragmentem48 jego książki Fotografia w 25-ciu lek-
cjach (Moskwa 1949).  

Pierwszy z autorów sytuował problemy sztuki współczesnej w kontekście 
walki klasowej i konfliktu z burżuazją, imperializmem oraz Stanami Zjednoczo-
nymi. Pisząc o propagatorach kosmopolitycznej sztuki formalistycznej stwier-
dzał, że „Przy akompaniamencie krzykliwej reklamy Coca-Cola usiłują […] za-
lać świat formalizmem i to nie tylko w dziedzinie sztuki, podporządkować [go] 
swoim imperialistycznym celom”49. Ostrzegał także, że w tym rodzaju sztuki – 
podobnie jak we wspomnianej Coca-Coli – znajduje się trucizna, która ma cha-
rakter duchowy: „pesymizm, który rodzi w ludziach niewiarę w siły twórcze – 
czyni ich niezdolnymi do walki”50. Traktując formalizm jako przejaw „mara-
zmu, rozkładu i upadku ideologii burżuazyjnej”51 autor przypomniał słowa – jak 
stwierdził – wielkiego i wszechstronnego naukowca Józefa Stalina, który uwa-
żał, że „Artysta jest inżynierem dusz ludzkich”52. Johann odnosząc się do sztuki 
radzieckiej skonstatował, że jest ona „ludową pod względem treści, zrozumiałą 
pod względem formy”53. Uwzględniając poziom wykształcenia estetycznego 
ówczesnej klasy pracującej, informację tę uznać należy za zobowiązanie twór-
ców do stosowania czytelnego, realistycznego języka przekazu. Dyrektywa ta 
dotyczyć miała także fotografiki, gdyż w innym przypadku „staje się [ona] abs-
trakcyjną, oderwaną od życia, wtedy ucieka na pustynię duchowego osamotnie-
nia, […] zatraca realizm, wyraża burżuazyjny formalizm”54. W omawianym 
okresie, w przeciwieństwie do malarstwa, nie znalazła jeszcze właściwych dla 
siebie środków wyrazu: oscylowała między wpływami oportunizmu (Dłubak, 
Obrąpalska) a lewactwem bałwochwalczo traktującym fotografię reporterską,  
z którymi należało walczyć.  

Autor kolejnego tekstu, W. Mikulin, również zwrócił uwagę na negatywne 
zjawiska w fotografii: formalizm i naturalizm pokazujący rzeczywistość w spo-
sób powierzchowny i przypadkowy. Wg autora „Realizm socjalistyczny, realizm 
budujący […] wymaga od artysty umiejętności prawdziwego odtwarzania życia 
[…]. Przy tym prawda i historyczna konkretność artystycznego obrazu rzeczy-
wistości powinny być w zgodzie z zadaniem ideowego wychowania ludzi pra-
cy”55. Mikulin radził także: „Ażeby opanować metodę realizmu socjalistyczne-
go, trzeba dobrze znać życie narodu i całego kraju, widzieć tendencje jego roz-
woju, znać realną rzeczywistość we wszystkich jej przejawach, rozumieć prawa 

                                                 
48  Autorką tłumaczenia była Halina Dorysowa. 
49  A. Johann, O oportunizmie i lewactwie w fotografii polskiej, „Świat Fotografii” 1950, nr 18, s. 1. 
50  Tamże. 
51  Tamże, s. 2. 
52  Tamże. 
53  Tamże. 
54  Tamże. 
55 W. Mikulin, O styl radzieckiej sztuki fotograficznej, „Świat Fotografii” 1950, nr 18, s.5. 
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rozwoju radzieckiego społeczeństwa i samemu brać udział w realizacji wielkich 
zadań, wysuwanych przez partię Lenina-Stalina w okresie przechodzenia do 
komunizmu”56. 

Po zaprzestaniu wydawania „Świata Fotografii”, kolejnym pismem specjali-
stycznym był miesięcznik „Fotografia”57, którego Redakcja deklarowała czytel-
nikom udzielanie wszechstronnej pomocy obejmującej m.in. naukę „socjali-
stycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i odtwarzania jej w reali-
stycznej formie fotogramów”58. W tym samym, pierwszym, zeszycie Ignacy 
Płażewski pisał o znaczeniu, jakie ma fotografia dla socjalistycznego państwa, 
czego potwierdzeniem było powołanie przez Rząd Radziecki już 7 marca 1918 r. 
Wyższego Instytutu Fotografiki59 i Fototechniki. W przypadku Polski, autor 
zwracał uwagę na możliwość powoływania organizacji, które dzięki ideologicz-
nemu i materialnemu wsparciu pozwalały na „nieograniczony rozwój fotografii60.  

W drugim zeszycie głos zabrał Zbigniew Dłubak61, który pisząc o nowej sy-
tuacji fotografiki, za konieczność uważał określenie jej jako odrębnej dziedziny 
plastyki. Wskazując na jej cechę szczególną, jaką jest dokumentalizm, równo-
cześnie zwracał uwagę, że walka o realistyczną postawę wymaga kompleksowe-
go działania. Obejmować ono powinno określenie i upowszechnienie przez Ko-
misję Artystyczną ZPAF nowego programu ideowo-artystycznego, powołanie 
wyższej uczelni kształcącej młodych fotografików, a także zainicjowanie (np.  

                                                 
56  Tamże. 
57  „Fotografia” – ogólnopolski periodyk fotograficzny ukazujący się od czerwca 1953 r. do 1989 r. 

Początkowo wydawany był jako miesięcznik, a od 1976 r. kwartalnik. Wg H. Latoś, 1000 słów 
o fotografii, wyd. 3, Wyd. MON, Warszawa 1982, s. 90. 

58  Redakcja, Do Czytelników, „Fotografia” 1953, nr 1, s. 2. 
59  W użytej nazwie błędnie zostało użyte słowo „fotografika”, które zostało utworzone i użyte 

przez Jana Bułhaka dopiero w 1927 r. Autor prawdopodobnie miał na myśli Wyższy Instytut 
Fotografii i Fototechniki utworzony w Piotrogrodzie (patrz: K.W. Cibisow, Oczierki po istorii 
fotografii, Iskustwo, Moskwa 1987, s. 148). 

60  I. Płażewski, Fotografia i jej rola społeczna, „Fotografia” 1953, nr 1, s. 2. 
61  Z. Dłubak od nr 2 został redaktorem „Fotografii”. Po latach wspominał: „«Fotografia» to była 

prasa w cudzysłowie. Miał to być miesięcznik poświęcony technice i estetyce fotograficznej. 
Pierwszy numer w całości zrobił Johann, który bez ogródek opowiadał się za socrealizmem”. 
Następnie zauważał: „Wydawnictwo «Sztuka», któremu pismo podlegało i sekretarz robili cen-
zurę. […] W efekcie było więcej konfliktów niż mojego wkładu w redagowanie pisma”. Od 
Klubu Młodych Artystów i Naukowców do Krzywego Koła. Rozmowa ze Zbigniewem Dłuba-
kiem przeprowadzona przez Barbarę Askana w Paryżu, w maju 1989 r., [w:] Galeria Krzywe 
Koło, katalog wystawy, Muzeum Narodowe, Warszawa 1990, cyt. za: Nowocześni a socre-
alizm, t. 1, katalog, Fundacja Nowosielskich, Galeria Starmach, Kraków 2000, s. 144. Mimo 
powyższej opinii trudno nie zwrócić uwagi na wyrażane w „Fotografii” poglądy Dłubaka, który 
np. relacjonując Walny Zjazd PTF (Kraków, 5–6 grudnia 1953 r.) z troską przestrzegał, że 
„Wsteczne, szkodliwe tendencje, choć na Zjeździe przezwyciężone, nieraz jeszcze dadzą o so-
bie znać” (tegoż, Polskie Towarzystwo Fotograficzne na nowej drodze, „Fotografia” 1954, nr 1, 
s. 2), czy też propagował dokumentalizm, co równocześnie stawiało go w rzędzie zwolenników 
socrealistycznej walki z poszukiwaniami formalnymi.  
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w Państwowym Instytucie Sztuki) badań teoretycznych nad fotografią, co po-
zwoliłoby na rozwój krytyki62.  

Mimo przedstawionego projektu, który dążył do systemowego rozwiązania 
kwestii funkcjonowania fotografii artystycznej w nowej rzeczywistości, kolejne 
wydania „Fotografii” pozbawione były dalszych refleksji na ten temat. Opubli-
kowano natomiast w z. 4/1954 artykuł Stanisława Sommera Czy techniki szla-
chetne?63, w którym autor, odnosząc się do twórczości m.in. Janiny Mierzeckiej 
i Tadeusza Wańskiego, postulował podjęcie publicznej dyskusji nad problemem 
funkcjonującym w obszarze niechętnie widzianego formalizmu. 

Na apel pierwsza odpowiedziała J. Mierzecka, która z jednej strony sięgnęła 
po autorytet Sokorskiego i przypomniała jego samokrytyczne słowa, że „Czę-
stokroć pozbawialiśmy twórcę radości poszukiwania, eksperymentowania, walki 
o własne widzenie […]”64, a z drugiej przestrzegała, że stosowanie „techniki dla 
techniki, może znów stać się początkiem nawrotu do formalizmu”65.  

W tym samym zeszycie „Fotografii” (7/1954) równocześnie zainicjowano 
dyskusję nad fotografią polską, ponieważ – jak stwierdziła Redakcja pisma- 
„walka o realizm socjalistyczny w sztuce wymaga ciągłego omawiania wyłania-
jących się problemów, wymaga porachunku z pozostałościami przeszłości i po-
stulowania rzeczy nowych”66. Pierwszy głos zabrał Z. Dłubak: recenzując IV 
Ogólnopolską Wystawę Fotografiki (Warszawa 1954) kolejny raz zwrócił uwa-
gę na działania krytyki, która nie dysponuje kryteriami i przez to nie spełnia 
swej roli. Przypomniał również konieczność powiązania fotografii z życiem,  
a także stwierdził, że „Sztuka fotograficzna ze względu na swoje specyficzne 
cechy jest specjalnie ważna w okresie budowy socjalizmu. Jest ona dokumentem 
epoki […]. Dlatego powinna być otoczona szczególną opieką ideologiczną i ma-
terialną”67. 

Kolejnym uczestnikiem dyskusji był Leonard Sempoliński, który także od-
niósł się do kwestii krytyki68, przeciwstawiając się, by miała ona charakter po-
stulatywny. Ostrzegając, że w takim przypadku jest ona szkodliwa dla słabszego 
twórcy, który dostosowuje się do jej zaleceń, zwracał również uwagę na wi-
doczne „[…] skutki zbytniego przeceniania […] pseudokanonów i życzeń rze-
komo obowiązujących co do istoty realizmu socjalistycznego, udzielanych hoj-
nie przez różne, często niepowołane osoby”69. Autor konstatował także fakt nie-

                                                 
62  Patrz: Z. Dłubak, Uwagi o sytuacji w fotografice polskiej, „Fotografia” 1953, nr 2, s. 2. 
63  S. Sommer, Czy techniki szlachetne?, „Fotografia” 1954, nr 4, s. 2. 
64  J. Mierzecka, Dlaczego techniki szlachetne, „Fotografia” 1954, nr 7, s. 2. 
65  Tamże 
66  Redakcja, [„Artykułem tym …”], „Fotografia” 1954, nr 7, s. 10. 
67  Z. Dłubak, Na marginesie IV Ogólnopolskiej Wystawy Fotografiki, „Fotografia” 1954, nr 7, s. 10. 
68  Mimo podjętych rozważań, Sempoliński równocześnie stwierdza bezprzedmiotowość dyskusji, 

ponieważ krytyka sztuki fotograficznej praktycznie w kraju nie istnieje. 
69  L. Sempoliński, Kilka uwag o sztuce fotograficznej, „Fotografia” 1954, nr 9, s. 6. 
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dostrzegania w Polsce fotografii przez „specjalistów od sztuki”, czego przeja-
wem był brak artykułów we współczesnych czasopismach np. „Przeglądzie Kul-
turalnym”, pominięcie tej kwestii podczas IX Sesji Rady Kultury i Sztuki, a tak-
że sesji poświęconej twórczości amatorskiej w Stalinogrodzie.  

Dalsze wypowiedzi publikowane w ramach cyklu Dyskusja o fotografice do-
tyczyły zagadnień pozaideologicznych: Jan Sunderland zajął się kryteriami foto-
graficznymi, a Leszek Piasecki kwestią, czy istnieje „czysta fotografia”70, czym 
polemizował z artykułem Sempolińskiego. Rozbieżność z zakładanym kierun-
kiem dyskusji skomentował jej inicjator Z. Dłubak, który broniąc swych racji 
(prawa krytyki do określania perspektyw rozwoju sztuki) równocześnie określił 
poglądy Sempolińskiego jako „zaułki aspołecznego, kontemplacyjnego rozu-
mienia wartości sztuki”71. W dalszej części swego wystąpienia zwrócił uwagę, 
że „walka o nową fotografikę nie może polegać na próbach łączenia współcze-
snego tematu z warsztatem twórczym, który się przeżył”72, co dotyczyło impre-
sjonistycznego widzenia i malarskości obrazu fotograficznego. 

Artykuł ten sprowokował wymianę listów otwartych73 między Sempoliń-
skim i Dłubakiem, którzy – oprócz potwierdzania swoich dotychczasowych racji 
– odnieśli się także do socrealizmu: zgodnie stwierdzili, że okres ten już należy 
do przeszłości. 

Opinię tę potwierdził także Alfred Ligocki, który w omówieniu II Okręgo-
wej Wystawy fotografików śląskich zwrócił uwagę, że – w wymiarze krajowym 
– „Nastąpił masowy odwrót od tematyki pracy ludzkiej i scen figuralnych – wła-
śnie ku pejzażowi […]”74. Była to konsekwencja nowych postulatów dotyczą-
cych odkrywczości formalnej, które wnioskowane były podczas XI Sesji Rady 
Kultury i Sztuki (Warszawa, IV 1954 r.). W efekcie, jak dalej stwierdzał Ligoc-
ki: „Na ogół panuje […] naturalizm okryty zasłoną estetyzujących lub nastrojo-
wych smaczków”75. Stało się tak, ponieważ oczekiwanym poszukiwaniom, które 
pozwoliłyby określić własne (fotograficzne) środki wyrazu, przeszkadzał „stra-
szak zbyt szeroko pojmowanego formalizmu”76.  

Ligocki zabrał głos także w ramach wspomnianego cyklu Dyskusja o foto-
grafice77: w swym artykule dokonał podsumowania dotychczasowych głosów,  

                                                 
70  L. Piasecki, Czy istnieje „czysta fotografia”?, „Fotografia” 1954, nr 12, s. 10. 
71  Z. Dłubak, O właściwy kierunek dyskusji, „Fotografia” 1955, nr 1, s. 8. 
72  Tamże. 
73  „List Leonarda Sempolińskiego” oraz „Odpowiedź Zbigniewa Dłubaka” zamieszczone zostały 

w „Fotografii” 1955, nr 3, s. 5 
74  Ligocki A., Uwagi o II Okręgowej Wystawie fotografików śląskich, „Fotografia” 1955, nr 4, s. 6 
75  Tamże. 
76  Tamże. 
77  Cykl Dyskusja o fotografice kontynuowany był w kolejnych zeszytach „Fotografii” (patrz:  

E. Zdanowski, Krytyka to nie tort imieninowy, 1955/4; Ligocki A., O swoistości fotograficz-
nych środków formalnych, 1955/5), jednak dotyczył głównie kwestii związanych z określeniem 
specyficznych, autonomicznych cech obrazu fotograficznego 
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a także – przypominając „wulgaryzatorskie postulaty” (sic!) funkcjonujące  
w okresie pięciu lat „walki o realizm socjalistyczny” – zaproponował „ciąg dal-
szy dyskusji [który] powinien objąć nie tyle zagadnienia krytyki, ile raczej teorii 
fotografiki, a zwłaszcza marksistowskiego określenia realizmu, formalizmu i na-
turalizmu”78. Odnosząc się do przeszłości stwierdził, że „kamieniem probier-
czym realizmu w fotografice było dotąd frontalne ujęcie z «normalnym» punk-
tem widzenia i porządkiem walorowym, a wszelkie odchylenia uważane były za 
formalizm”79, co wywołało w fotografice – i w malarstwie – „podobnie fatalne 
[…] skutki”. W konsekwencji Ligocki zaprotestował przeciw rezygnacji ze sto-
sowania technik upodabniających obrazy fotograficzne do prac malarskich czy 
graficznych rycin. 

Cytowany artykuł stał się wstępem do kolejnej wypowiedzi pod znamien-
nym tytułem O realizmie socjalistycznym w fotografice80, w którym – po omó-
wieniu terminu realizm – zdefiniowane zostało tytułowe pojęcie. Ligocki uznał, 
że jego podstawowym „postulatem jest «prawdziwe, historycznie konkretne 
przedstawianie rzeczywistości w jej rozwoju rewolucyjnym, umiejętność do-
strzegania w zalążkach i kiełkach nowych tych elementów, do których należy 
przyszłość. Prawdziwość i historyczna konkretność artystycznego odzwiercie-
dlania rzeczywistości winny się łączyć z zadaniem ideowego przeobrażania mas 
pracujących, ich wychowania w duchu socjalizmu»” 81. Następnie dokonał anali-
zy wybranych fragmentów artykułów82 Jurija Jekielczika („Świat Fotografii” 
1952, nr 26, 27), którego wypowiedź „odegrała bardzo poważną i niestety raczej 
niefortunną rolę w praktyce pierwszego pięciolecia rozwoju realistycznej foto-
grafiki”83. Główne zarzuty dotyczyły stworzenia hierarchii tematów i „pomie-
szania” pojęcia tematu i treści, które Ligocki kolejno opisał jako „określenie, ja-
ki fragment rzeczywistości zostaje odzwierciedlony w dziele sztuki” oraz „cało-
kształt przeżyć […] doznawanych przez odbiorcę przy kontakcie z tym dziełem, 
który to zespół w pewien sposób określa stosunek tego odbiorcy do rzeczywisto-
ści”84. W konsekwencji stwierdzał, że jeśli artyście znane są „zasady materiali-
zmu dialektycznego i historycznego, jeśli myśli i czuje socjalistycznie i jeśli bu-
dowa socjalizmu jest jego najgłębszym przeżyciem i potrzebą – wtedy dopiero 
powstaje realna możliwość nadania dziełu socjalistycznej treści”85.  

                                                 
78  A. Ligocki, O swoistości fotograficznych środków wyrazu, „Fotografia” 1955, nr 5, s. 2. 
79  Tamże. 
80  A. Ligocki, O realizmie socjalistycznym w fotografice, „Fotografia” 1955, nr 9, s. 2. 
81  Tamże. W cytacie autor wykorzystał: Krótki słownik filozoficzny, red. M. Rozental i P. Judin, 

Książka i Wiedza, Warszawa 1955, s. 574. 
82  Artykuły były tłumaczonymi przez Zygmunta Obrąpalskiego rozdziałami z książki Jekielczika 

Izobrazitelnoje mastierstwo w fotografii (Goskinoizdat, Moskwa 1951). 
83  A. Ligocki, O realizmie…. 
84  Tamże. 
85  Tamże. 
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W zakresie formy autor wyrażał pogląd, że – podobnie jak treść – powinna 
być również nowatorska, a ponieważ „Socjalizm jest dziedzicem wszystkich po-
stępowych osiągnięć kultury poszczególnych narodów […] zatem forma […] 
dzieł powinna być narodowa”. Konkludując, Ligocki zwrócił uwagę, że wskaza-
nia Jekielczyka prowadzą do naturalizmu, a także za błąd uznał niedialektyczny 
stosunek do formy oraz „przyjęcie za szczególną zaletę fotografiki tego, co jest 
największą przeszkodą do realistycznego odbijania przez nią rzeczywistości,  
a mianowicie jej dokumentalności”86. Tak sformułowane wnioski, rozwinięte  
w drugiej części87 artykułu, w sposób ostateczny uwolniły artystów fotografów 
od obowiązku stosowania dotychczasowych socrealistycznych dyrektyw. 

Celem prasowej indoktrynacji był wpływ na praktykę artystyczną. Skutecz-
ność tego działania pozwalają poznać np. dostępne informacje na temat wystaw  
i prezentowanych na nich prac. Pierwszą, znaczącą ekspozycją, której organiza-
tor – Polskie Towarzystwo Fotograficzne – odpowiedział na oczekiwania nowe-
go systemu i postawił sobie za zadanie „zainteresowanie polskich fotografików, 
fotografów i amatorów problematyką społeczną”88, był pokonkursowy pokaz 
Praca robotnika i rolnika (Warszawa, 9–23 grudnia 1948 r.).  

Podobna spolegliwość pojawiła się podczas I Ogólnopolskiej Wystawy Fo-
tografiki PTF (Poznań, kwiecień–maj 1949), w której katalogu informowano: 
„Dzisiejszy fotograf-artysta rozumie […] sens pracy akcentującej wyraźnie jego 
wolę uczestniczenia w istotnych, aktualnych przejawach życia Państwa. […] Co-
raz wyraziściej występuje dążność do realizmu, do przedstawiania prawdy rze-
czywistej podanej w artystycznej formie […]”89. Deklaracja ta nie negowała 
jednak stosowania technik fotograficznych, które pozwalały na indywidualne 
kształtowanie obrazu. Potwierdzały to eksponowane na wystawie prace Mariana 
i Witolda Dederków (2 fotografie w technice gumy), Zbigniewa Dłubaka (2 so-
laryzacje pt. Biały, miniony krajobraz i Tak myślę), Adama Johanna (bromogra-
fika), Henryka Kadena (wtórnik), a także Fortunaty Obrąpalskiej (2 solaryzacje) 
i Zbigniewa Pękosławskiego (2 solaryzacje).  

Podobnie stało się podczas II Wystawy Fotografiki PTF (Wrocław, wrzesień 
1949), na której pokazano obrazy Bożeny Michalik wykonane techniką reliefu  
i inwersji, gumy Janiny Mierzeckiej i fotomontażowe kompozycje Aleksandra 
Krzywobłockiego. Zostały one w superlatywach omówione przez Witolda Ro-
mera90, a także recenzenta „Słowa Polskiego”, który zastanawiając się, czy jest 
to artystyczna twórczość, ostrzegał, że u jej podstaw „leży niewątpliwie forma-

                                                 
86  Tamże. Wyrażona opinia była równocześnie przeciwstawna poglądom Z. Dłubaka (patrz: te-

goż, Uwagi o sytuacji…). 
87  A. Ligocki, O realizmie…, cz. 2, „Fotografia 1955, nr 12, s. 2. 
88  Pokój zwycięża, katalog, PTF, Warszawa 1949, s. 1 [nlb.]. 
89  M. Schulz, Słowo wstępne, [w:] I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki PTF, katalog, PTF, Po-

znań 1949, s.7 [nlb.]. 
90  W. Romer, II Wystawa Fotografii-Wrocław, „Świat Fotografii” 1949, nr 13, s. 52. 
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lizm, podkolorowany ponadto odcieniem symbolistycznym”. Uważał także, że 
„Grozi [on] autorowi niebezpieczeństwem […] rozpłynięcia się w abstrakcyjnej 
i społecznej sztuce, zrozumiałej jedynie dla szczupłej, coraz to malejącej garstki 
burżuazyjnych odbiorców, a przeto stojącej w najjaskrawszej sprzeczności  
w stosunku do tego, czego dziś wymagamy od sztuki”91. 

W tym samym roku zorganizowano konkurs i ekspozycję Pokój zwycięża 
(Warszawa, grudzień 1949 r.), której efekty omówione zostały na łamach „Świa-
ta Fotografii” m.in. przez Zbigniewa Dłubaka. Zwracając uwagę, że „Nowa 
sztuka buduje […] swe założenia na innym stosunku do tematu”, a także, że zo-
stał on „zaczerpnięty z życia społeczeństwa budującego socjalizm”92, stwierdził 
obecność dwóch nurtów twórczości. W pierwszym – negatywnie ocenionym – 
nowy temat ukazywano za pomocą starej, impresjonistycznej formy, zaś w dru-
gim temat narzucał formę (w tej kategorii pozytywna opinia dotyczyła m.in. prac 
Jana Bułhaka i Tadeusza Wańskiego). Analiza wybranych dzieł pozwoliła na 
stwierdzenie, że „przed fotografiką polską otwierają się nowe, wspaniałe per-
spektywy”93.  

Potwierdzeniem równoległego funkcjonowania obu wymienionych nurtów, 
była I Wystawa Fotografiki w Częstochowie (grudzień 1949). Zgodnie z opinią 
Mirona Kołakowskiego „Większość wystawców jest wierna impresjonizmowi, 
spotyka się także jeszcze «nową rzeczowość», trochę, ale bardzo niewiele for-
malizmu i sporo nowego realizmu”94.  

Akceptację organizatorów ekspozycji wobec poszukiwań formalnych za-
uważyć można także podczas wystawy fotografiki w Krakowie (czerwiec-lipiec 
1950), gdzie np. zakwalifikowano wykonane techniką inwersji obrazy Bożeny 
Michalik. Z pokazem wiąże się także niecodzienna recenzja Jana Sunderlanda, 
który praktycznie zdystansował się od narzuconej linii przemian. Omawiając 
prace Fortunaty Obrąpalskiej stwierdził, że ich porównanie „z twórczością 
sprzed lat wykazuje, jaką krzywdę może wyrządzić artyście – i Sztuce – krytyka, 
skłaniając go do wyrzeczenia się własnych dróg i własnych wizji […]”95.  

Także w 1950 r. odbyła się II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki PTF 
(Wrocław), którą zorganizowano pod protektoratem wiceministra kultury i sztu-
ki W. Sokorskiego. Być może z tego powodu Janina Mierzecka podzieliła się  
w katalogu refleksją: „przemiany, które zaszły ostatnio we współczesnej sztuce, 
walka z formalizmem, abstrakcjonizmem i surrealizmem znalazła swój właściwy 

                                                 
91  Światło, kształt i kompozycja, „Słowo Polskie” z dn. 25. 9. 1949 r., cyt. za: „Świat Fotografii” 

1950, nr 13, s. 53. 
92  Z. Dłubak, W przedsionku i na wystawie, „Świat Fotografii” 1950, nr 14, s. 21. 
93  Tamże, s. 23. 
94  M. Kołakowski, I Wystawa Fotografiki w Częstochowie, „Świat Fotografii” 1950, nr 15, s. 28. 

Wspomniany w cytacie formalizm prawdopodobnie dotyczył – wykonanych techniką solaryza-
cji – prac F. Obrąpalskiej i Heleny Hartwig. 

95  J. Sunderland, Wystawa fotografiki w Krakowie, „Świat Fotografii” 1950, nr 18, s. 29. 
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wyraz w obecnej wystawie.[…] tętni [ona] nowym życiem, nowymi ideami, no-
wym podejściem do techniki i metod pracy. […] dowodzi nam, że zrywając  
z dawnym podejściem do sztuki nie popadliśmy w automatyzm szablonowy  
i szkodliwy […]”96.  

Z czasem sukcesywna propaganda pozwoliła na konstatację o charakterze 
podsumowującym. Jej autorem był A. Johann, który w 1951 r. stwierdził: „[…] 
jeszcze dwa lata temu [fotograficy] ścierali kopie o śrubki, kółka i spirale, dziś 
przestawili się na tory realistycznej fotografiki socjalistycznej, albo też, nie 
umiejąc zastosować realizmu socjalistycznego w swoich obrazach, zamknęli się 
w swych pracowniach, porzucili aparat, bezskutecznie walcząc z ciążącymi na 
nich naleciałościami ideologii burżuazyjnej” 97. W efekcie uznał, że „Wyrugo-
waliśmy formalizm z wystaw i pokazów oraz indywidualnej twórczości artysty, 
zyskując tym poklask całego zdrowego społeczeństwa oraz zdrowej części foto-
grafików”98.  

Tak jednoznaczna opinia nie znajduje potwierdzenia w relacjach z kolejnych 
ekspozycji o charakterze ogólnym99: przykładowo recenzent III Ogólnopolskiej 
Wystawy PTF (Kraków 1951) zwracał uwagę na liczne wizerunki człowieka 
„przy pracy, odpoczynku, zabawie”100, którym towarzyszyły – niespotykane do-
tychczas – fotogramy przedstawiające uroczystości państwowe, jednak równo-
cześnie zaznaczał, że najliczniej reprezentowany był pejzaż.  

Podczas wystawy Polskiego Związku Fotografików na IV Festiwalu Plastyki 
w Sopocie (1951) przedstawiono obrazy, na których ukazana została „zwycięsko 
realizowana idea Planu Sześcioletniego, przez który gruntownie zmieni się nasz 
naród, walka o Pokój, tak nierozłącznie z nim związana, i piękno naszego kraju, 
znajdującego się w twórczym patosie”101. Problematyczne było jednak nadmier-
ne stosowanie zamglenia obrazu.  

Zastrzeżenia dotyczyły także VI Gnieźnieńskiej Wystawa Fotografiki 
(1952), podczas której – mimo znanych preferencji tematycznych – zauważono 
„dużą «modę» na zdjęcia góralskie”102. 

Kolejna ekspozycja, III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki ZPAF (War-
szawa 1953), „dała obraz poszukiwań nowej treści i formy”103, ale równocześnie 

                                                 
96  J. Mierzecka, [wstęp], [w:] II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki PTF, katalog, PTF, Wrocław 

1950, s. 5. 
97  A. Johann, O wolność artysty, „Świat Fotografii” 1951, nr 22, s. 1. 
98  Tamże. 
99  Poza prezentacją pozostają ekspozycje tematyczne, np. „Realizm Socjalistyczny w fotografii” 

(Poznań 1951), „Młodzież Polski Ludowej” (Warszawa 1952) i in. Niewielka liczba wymie-
nionych w artykule wystaw wynika z zawartości ostatnich zeszytów „Świata Fotografii” oraz 
pierwszych „Fotografii”. 

100 H. Hermanowicz, III Ogólnopolska PTF, „Świat Fotografii” 1951, nr 22, s. 19. 
101  E. Zdanowski, Wystawa prac polskiego Związku Fotografików na IV Festiwalu Plastyki w So-

pocie, „Świat Fotografii” 1952, nr 24, s. 16. 
102  R.W. Schramm, VI Gnieźnieńska Wystawa Fotografiki, „Świat Fotografii” 1952, nr 32, s. 21. 



 Socjalistyczna w treści, narodowa w formie… 77 

widoczne było, że „Nie do końca […] przezwyciężone [są] tendencje «nastrojo-
wych» mgiełek, irrealistycznych świateł i formalistycznych rozgrywek […]”104. 
Podobne zastrzeżenia budziły także wystawy okręgowe w Bydgoszczy, Stalino-
grodzie i Wrocławiu, gdzie zwracało uwagę „niepotrzebne «wirtuozostwo»  
w technikach specjalnych – np. niektóre high-key H. Idziakowej i izohelie  
B. Stapińskiego (Stalinogród), person J. Mierzeckiej (Wrocław), nie zawsze 
słusznie i trafnie podkreślające treść fotogramu”105. 

Kontestowanie oficjalnych dyspozycji potwierdza także recenzja z Ogólno-
polskiej Wystawy fotografii amatorskiej w Opolu (1954), której autor, S. Som-
mer, stwierdzał, że „powinna pokazać, czy zostały osiągnięte postulaty umaso-
wienia ruchu fotograficznego”, a także „czy w obecnej fazie swego rozwoju fo-
tografia amatorska potrafi pokazać szeroki rozwój gospodarczy i kulturalny Pol-
ski Ludowej – jej drogę ku socjalizmowi”, by następnie podsumować: „Wysta-
wa daje negatywną odpowiedź na oba pytania”106. Pisząc również o niskim po-
ziomie technicznym prac, zwrócił uwagę na tematykę prezentowanych prac, któ-
ra mogła doprowadzić do „błędnego wniosku, że w Polsce nic się nie buduje, że 
Warszawa w dalszym ciągu leży w gruzach, a Nowa Huta i inne wielkie budow-
le socjalizmu istnieją tylko na papierze”107. 

Kolejna ekspozycja, IV Ogólnopolska Wystawa Fotografiki (Warszawa) po-
zwoliła warszawskiemu recenzentowi L. Sempolińskiemu zdystansować się od 
funkcjonującego w kraju schematyzmu współczesnej fotografii artystycznej. 
Skonstatował on, że w nowej rzeczywistości „Świadomy celu artysta rychło od-
rzucił bałamutne, ewangeliczne pseudodogmaty niefortunnych mentorów […]”108.  

Istotną rolę w przemianie spełniły dyskusje i uchwały II Zjazdu PZPR (10–
17 marca 1954 r.) oraz XI Sesji Rady Kultury i Sztuki (14–15 kwietnia 1954 r.). 
Ich efekty stały się wyraźnie zauważalne podczas zorganizowanej przez Zwią-
zek Polskich Artystów Fotografików V Ogólnopolskiej Wystawy Fotografiki, 
która została otwarta 20 maja 1955 r. w salach warszawskiej „Zachęty”. Jak za-
uważył Alfred Ligocki: „[…] wystawa jest zaskakującą niespodzianką. Po uro-
czystej nudzie IV OWF działa jak olśnienie”109. Recenzent zauważa nowe walo-
ry zaprezentowanych prac, do których należy „odkrywcza, analityczna postawa 
wobec człowieka i przyrody połączone z poszukiwaniem swoistych fotograficz-
nych środków ich plastycznej interpretacji”110. Skutkowały one wyzwoleniem 
się ze schematyczności i odkrywczością formalną. Ligocki wyodrębnił dwie ka-

                                                 
103  A. Johann, Bilansujemy rok wystawienniczy ZPAF, „Fotografia” 1953, nr 6, s. 2. 
104  Tamże. 
105  Tamże. 
106  S. Sommer, Ogólnopolska wystawa amatorskiej fotografii w Opolu, „Fotografia” 1954, nr 4, s. 14. 
107  Tamże. 
108  L. Sempoliński, IV Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, „Fotografika”1954, nr 6, s. 2.  
109  A. Ligocki, V Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, „Fotografia” 1955, nr 7, s. 2. 
110  Tamże. 
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tegorie tego zjawiska: pierwsza dotyczyła fotografii, w których zastosowano 
różne punkty widzenia kamery (m.in. Schody w PDT w Poznaniu Leonarda 
Olejnika, Narada R. Burzyńskiego i Skiby Kazimierza Najdenowa), a druga ob-
razów ujawniających jakości plastyczne codziennych przedmiotów, dzięki cze-
mu powstawały kompozycje mogące być zaklasyfikowane jako abstrakcyjne 
(np. Narty Leonarda Idziaka, Trawy na wydmach Edmunda Bankiewicza, Strzał-
ka wodna Włodzimierza Puchalskiego). Równocześnie odnotowany został –  
w kategorii obrazowania z pogranicza malarstwa i grafiki – brak prac o zmięk-
czonym rysunku, których głównymi autorami dotychczas byli Edward Hartwig  
i Tadeusz Wański. Pozytywnym przykładem poszukiwań w tym zakresie były 
np. Łazienki Heleny Hartwig, Kutry rybackie Idziaka i Narciarze Jana Sudeckiego. 

Zmiana świadomości i charakteru ekspozycji zauważalna była także podczas 
VII Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Amatorskiej (Warszawa), którą Alfred 
Ligocki uznał za porównywalną z wcześniej opisaną V OWF. Stwierdził wręcz, 
że „[…] większa tu panuje odwaga poszukiwań formalnych […] oraz większa 
wszechstronność tematyczna i warsztatowa […]”111. M.in. zwrócił uwagę na po-
szukiwania formy przez wykorzystanie ruchliwości kamery (np. Cienie Zbi-
gniewa Kapuściaka) oraz wielostronność autorskich zestawów. Wśród twórców 
wymienia Wojciecha Plewińskiego prezentującego różnorodne portrety (np. Au-
toportret Magdalenki), Piotra Janika, Jerzego Lewczyńskiego (Wyścig trwa)  
i Tadeusza Szpaka próbującego sił w technice gumy. 

Mimo relacji pochwalających poszukiwania formalne oraz oficjalnej akcep-
tacji zmian, Ligocki stwierdził także – zaskakującą w nowej sytuacji – wspólną 
wadę obu wystaw: „brak dzieł o wyraźnie ideologicznej problematyce”112.  

Reasumując: socrealizm113 pojawił się w Polsce jako konsekwencja podpo-
rządkowania kraju Związkowi Radzieckiemu i w zakresie tradycyjnych sztuk 
plastycznych uznaje się, iż funkcjonował w latach 1949–1955, gdzie daty gra-
niczne związane są z ogólnopolską konferencją plastyków i krytyków sztuki  
w Nieborowie (12–13 lutego) oraz Ogólnopolską Wystawą Młodej Plastyki pod 
hasłem Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi otwartą 21 lipca w warszawskim 
Arsenale.  

Socrealistyczne dyrektywy dotyczyły także fotografii artystycznej, o której 
informacji dostarczają m.in. współczesne pisma specjalistyczne: „Świat Fotogra-
fii” i „Fotografia”. Za pośrednictwem publikowanych tam artykułów o charakte-
rze programowym, a także recenzji wystaw, wskazywano kierunki działań w ob-

                                                 
111  A. Ligocki, VII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Amatorskiej, „Fotografia” 1955, nr 10, s. 6. 
112  Tamże. 
113  W. Sokorski po latach skomentował: „[…] wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z obiektywnej 

sytuacji, jaka zaistniała w Polsce w końcu lat czterdziestych. Realizm socjalistyczny był sprawą 
czystej rozgrywki politycznej”. Rozmowa „Sztuki” (rozmawiali: Andrzej Gass, Joanna Skoczy-
las, Krzysztof Stanisławski), „Sztuka” 1988, nr 2, s. 24, cyt. za: Nowocześni a socrealizm, t. 1, 
katalog, Fundacja Nowosielskich, Galeria Starmach, Kraków 2000. 
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szarze fotografii, która – jak pisał Ignacy Płażewski: „stała się agitatorem poli-
tycznym – i to jest jej sens i rola społeczna w naszej rzeczywistości”114. Założe-
nie to przede wszystkim doprowadziło do tematycznego schematyzmu115, które-
go celem było bezkrytycznie obrazowanie nowej rzeczywistość. Wyrażano także 
oczekiwania dot. formy, która powinna być – niczym biblia pauperum –
powszechnie zrozumiała. W konsekwencji za szkodliwe uważano poszukiwania 
formalne utożsamiane z negatywnie ocenianą sztuką burżuazyjną.  

Analiza zawartości wspomnianej prasy fotograficznej pozwala zapropono-
wać umowne ramy czasowe funkcjonowania fotograficznego socrealizmu, który 
w szerszym wymiarze zaistniał na wystawie Praca robotnika i rolnika116 (1948), 
a zakończył się wraz z V Ogólnopolską Wystawą Fotografiki Polskiej (1955)  
i VII Ogólnopolską Wystawą Fotografii Amatorskiej, które spełniły swą przeło-
mową rolę odpowiednio dla środowiska fotografów profesjonalnych i miłośników. 

Niezaprzeczalnie początkiem kresu narzuconej sytuacji była śmierć Józefa 
Stalina (5 marca 1953 r.), która skutkowała postępującym łagodzeniem rygorów 
systemowych i „odwilżą”, a także – dotyczącymi sztuki – dyskusjami i uchwa-
łami II Zjazdu PZPR (10–17 marca 1954 r.) oraz XI Sesji Rady Kultury i Sztuki 
(14–15 kwietnia 1954 r.). 

Mimo iż wyodrębniono okres funkcjonowania fotografii socrealistycznej, 
analiza informacji nt. współczesnej praktyki artystycznej pozwala stwierdzić, że 
środowisko fotograficzne nie było zbyt chętne do przyjęcia dyrektyw ogranicza-
jących jego twórczą niezależność. Prawdopodobnie działo się tak z powodu zbyt 
szybkiego wprowadzenia nowych zasad: w ZSRR zastosowano je 14 lat po zwy-
cięstwie Rewolucji Październikowej, a w Polsce odbyło się to już w 4 lata po 
ukonstytuowaniu się narzuconej socjalistycznej władzy. W konsekwencji wpro-
wadzane dyrektywy częstokroć dotyczyły twórców dojrzałych, z powodzeniem 
funkcjonujących w okresie międzywojennym, których osiągnięcia równocześnie 
stawały się przedmiotem systemowej krytyki i negacji. 

Ograniczona skuteczność działań propagandowych prawdopodobnie wyni-
kała także ze stosunku do fotografii, co rzutowało na sposób traktowania zwią-
zanego z nią środowiska. Była to młoda dyscyplina sztuk plastycznych, której 
wejście na Parnas sankcjonowało dopiero utworzenie Polskiego Związku Arty-
stów Fotografików (1947). Tym samym środowiska fotograficzne – w porówna-
niu z innymi – mogło być oceniane jako peryferyjne i mało znaczące.  

                                                 
114  I. Płażewski, Fotografia i jej rola społeczna, „Fotografia” 1953, nr 1, s. 2. 
115 Mechaniczne stosowanie odgórnych zasad doprowadziło do uznania przez wielu twórców za-

sady, że „fotografować socjalistycznie znaczy fotografować koniecznie robotnika, koniecznie 
obiekty przemysłowe lub traktor”. Z. Pękosławski, W poszukiwaniu motywu socjalistycznego  
w sztuce, „Fotografia”1951, nr 22, s. 5. 

116  Po wystawie Praca robotnika i rolnika, odbyły się kolejne o podobnym charakterze: W służbie 
Pokoju i Pokój zwycięża, której efekty omówione zostały na łamach „Świata Fotografii” przez 
Zbigniewa Dłubaka (tegoż, W przedsionku i na wystawie, „Świat Fotografii” 1950, nr 14, s. 19). 
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Potwierdza to analiza zawartości wspomnianych periodyków, w których za-
uważalny jest niezbyt duży stopień wykorzystania117 organizacji zrzeszających 
zawodowców (PZAF) i amatorów (PTF) do ideologicznej indoktrynacji ich 
członków. Poinformowano np., że w Polskim Związku Fotografików w 1950 r. 
powołano Koło Marksistowskie, które w lokalu organizacyjnym przygotowało 
cykl wykładów118. Dzielono się także refleksją nt. działalności Polskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego: podczas zjazdu delegatów w 1951 r. stwierdzono, że 
„[…] przestawia się na tor najbardziej istotnej pracy opartej o założenia marksi-
zmu-leninizmu i doświadczenia własne z lat ubiegłych”119. Równocześnie za-
uważono, że dotychczasowa realizacja tych zadań nie przebiegała z jednakową 
intensywnością we wszystkich ośrodkach. 

W zakresie praktyki artystycznej analiza recenzji z wystaw pozwala stwier-
dzić, że nowa metoda twórcza była egzekwowana przede wszystkim podczas 
ogólnopolskich ekspozycji tematycznych, natomiast w mniejszym stopniu rygo-
ry funkcjonowały podczas ogólnych (krajowych i lokalnych) przeglądów foto-
grafii artystycznej, gdzie dominowała tradycyjnie preferowana tematyka, np. 
pejzaż. Możliwość zbojkotowania oczekiwań władzy stwarzała także równie 
neutralna ideologicznie fotografia przyrodnicza120 oraz prace, których szczegól-
nym walorem był odpowiedni – zgodny z duchem czasu – tytuł. Podobna sytu-
acja występowała w zakresie ograniczeń dot. formy wypowiedzi: fotografia  
w sposób naturalny operowała obrazem rzeczywistości zgodnym z kompeten-

                                                 
117  Eugeniusz Haneman ([odpowiedź na ankietę dot. socrealizmu], Łódź 30.11.1992 r., w zbiorach 

autora) stwierdza, że w życiu organizacji ZPAF i Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego nie 
było żadnych odgórnych zaleceń. Informację tę potwierdzają dokumenty dot. Towarzystwa Fo-
tograficznego w Częstochowie, wśród których występują śladowe ilości pism poruszających 
kwestię socrealizmu. Jednym z nich jest Protokół z Walnego Zebrania Częstochowskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Fotograficznego z dnia 26 lutego 1950 r. (Częstochowa 26 lute-
go 1950 r., Archiwum Pracowni Fotografii Instytutu Plastyki AJD w Częstochowie), w którym 
poinformowano, że uczestnicy za sprawą przemówienia delegata Zarządu Głównego Zygmunta 
Obrąpalskiego „zapoznali się z nowym kierunkiem fotografiki, który został nazwany SOC-
REALIZMEM”. Kolejnym, jednostkowym „znakiem czasu”, jest Sprawozdania z działalności 
Oddziału za I półrocze 1952 r. oraz plan na 2-gie półr.[ocze] 1952 (Częstochowa 13 września 
1952 r., tamże), gdzie oprócz szkolenia fachowo-fotograficznego przewidywano organizację 
szkolenia ideologicznego. 

118  Program działań Koła przewidywał następujące wykłady: 30 listopada – „Wstęp do zagadnień 
marksizmu i leninizmu” (prelegentka: Irena Pękosławska); 7 grudnia – „Na marginesie walki  
z wrogą ideologią w sztuce” (prelegent: Z. Pękosławski); 14 grudnia – „Źródła społeczno-
ekonomiczne i ideologiczne marksizmu” (prelegentka: I. Pękosławska); 21 grudnia – „Ekono-
miczne i ideologiczne podstawy marksizmu” (prelegentka: I. Pękosławska); 28 grudnia – „Ar-
tysta na przestrzeni formacji społecznych” (prelegent: A. Johann). (Wieczory dyskusyjne i Koło 
marksistowskie PZF, „Świat Fotografii” 1950, nr 21, s. 26). 

119  M. Schulz, Charakterystyka Ogólnopolskiego Zjazdu delegatów Polskiego Towarzystwa Foto-
graficznego, „Fotografia”1951, nr 22, s. 7. 

120  Patrz np. wystawy przygotowane przez środowisko poznańskie w 1953 i 1954 r. 
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cjami odbiorcy, więc do nielicznych przypadków należy zaliczyć problemy Dłu-
baka i Obrąpalskiej. 

Bilansując zebrane informacje uznać można, że fotografia artystyczna, jak  
i środowisko w stosunkowo niewielkim stopniu poniosły negatywne skutki121 
nowej doktryny, choć część twórców akceptowała i propagowała zmiany. Bez 
wątpienia rację w tym przypadku ma Czesław Miłosz, uznający, że „zniewolenie 
umysłu” było wynikiem przekonania o nieuniknioności zwycięstwa doktryny 
marksistowskiej122. Perspektywa roku 1989 była bardzo odległa i w tym czasie 
nieprzewidywalna… 

 

                                                 
121  Opinię powyższą potwierdza także Jerzy Lewczyński, który wspomina: „Myśmy na polu foto-

grafii uzyskali właściwie pełną swobodę. Były tematy, które niby świadczyły o naszym zaan-
gażowaniu, bo np. ktoś wymyślił w Warszawie, że na 1 Maja pokazujemy piękno Pałacu Kultu-
ry […]. To nas ocaliło od penetracji bardziej surowej ideologicznie. […] Generalnie nikogo nie 
zamknęli, z wyjątkiem kolegi z Wrocławia”. J. Ruszczyk, Pstryk, „Wysokie Obcasy”, dodatek 
do „Gazety Wyborczej”, 12.5.2012 r., s. 52. 

122  Patrz: Strach przed odpłynięciem okrętu (Rozmowa o Zniewolonym umyśle), [w:] C. Miłosz, 
Zniewolony umysł, WL, Kraków 1999, s. 6. 
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Rzeczywistość wirtualna w fotografii  
trójwymiarowej – historia i współczesność 

Zarys historyczny 

Fotografia stereoskopowa nie jest domeną ostatnich lat i jest niemal równie 
wiekowa jak sama fotografia. Oficjalna data narodzin fotografii stereoskopowej 
ustalona jest na rok 1838, czyli przedstawienie Królewskiemu Towarzystwu Na-
ukowemu w Londynie urządzenia do trójwymiarowego widzenia fotografii 
przez fizyka Charlesa Wheatstone’a. Urządzenie, które wtedy zaprezentowano, 
zwane stereoskopem zwierciadlanym, miało swoje początki znacznie wcześniej, 
już bowiem w 1833 Charles Wheatstone pokazał swój pierwszy stereoskop1.  
W tamtym czasie oglądało się przy jego pomocy odręcznie wykonane obrazki. 
Wheatstone po zetknięciu się z fotografią od razu dostrzegł jej zalety i zamówił 
u Williama Henry’ego Foxa Talbota zdjęcia do stereoskopu. Kilka lat po jego 
prezentacji został on udoskonalony przez innego fizyka Davida Brewstera, który 
zastąpił lustra parą soczewek klinowych. Pierwsza publiczna prezentacja wyna-
lazku2 miała miejsce w 1851 roku na londyńskiej Wystawie Światowej.  

Fotografia stereoskopowa od początku swojego powstania cieszyła się du-
żym zainteresowaniem, a jej rozkwit nastąpił w drugiej połowie XIX wieku. 
Powstawało wiele różnorodnych wersji stereoskopów. W roku 1855 dwaj foto-
grafowie Claudet i Williams zaprezentowali pierwszą wersję stereoskopu po-
zwalającą na jednoczesne oglądanie fotografii przez cztery osoby. Był to prekur-
sor późniejszego fotoplastykonu. 

                                                 
1 Patrz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Wheatstone-mirror_stereoscope_XIXc.jpg. 
2  Patrz: http://khnemo.wordpress.com/2010/04/30/egypt-%E2%80%92-vintage-stereoviews-3/. 
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Do szybkiego spopularyzowania stereoskopii przyczynił się między innymi 
Olivier Wendell Holmes, który skonstruował lekki szkieletowy stereoskop3. Ła-
twy w przenoszeniu, tani w produkcji i niechroniony prawem patentowym 
(Holmes nie opatentował swojego projektu). Był on produkowany w tysiącach 
egzemplarzy. Przystępna cena i niewielkie rozmiary oraz coraz to większa ilość 
par zdjęć stereoskopowych spowodowały, iż oglądanie stereogramów stało się 
modne i zadomowiło się w salonach na wiele dekad.  

Na początku 1880 r. zaczęły pojawiać się stereografoskopy, które były ko-
lejnym krokiem w rozwoju stereoskopii. Zbudowane z trzech części połączo-
nych zawiasami, po złożeniu zamieniały się w małe prostokątne pudełko. Ste-
reografoskopy zbudowane zostały początkowo do oglądania carte de visite lub 
cabinet portrait, lecz bardzo szybko do pojedynczej dużej soczewki zaczęto do-
dawać dwie dodatkowe przystosowane do stereoskopii.  

Począwszy od lat siedemdziesiątych XIX wieku na świecie powstaje mnó-
stwo fabryk produkujących fotografie w standardzie Holmesa. Zdjęcia produ-
kowano masowo i dotyczyły wszystkich dziedzin życia. Produkowano je z uży-
ciem licznych technik fotograficznych, dzięki czemu powstawały stereopary da-
gerotypowe, talbotypie, panotypie, ferrotypie, ambrotypie, albuminy i zdjęcia 
kolodionowe, a także reprodukcje litograficzne. Ów gwałtowny rozwój fotogra-
fii w latach 70. XIX w. powstał także za sprawą wynalezienia suchych klisz 
szklanych z emulsją żelatynową, co pozwoliło na swobodniejszą pracę fotogra-
fów, którzy nie musieli już stale przebywać w pobliżu ciemni fotograficznej. 
Największa firma produkująca na potrzeby stereoskopii Underwood & Under-
wood mogła się poszczycić w 1901 r. produkcją 25 000 fotopar dziennie. 

Koniec „złotej ery” fotografii stereoskopowej przyszedł po I wojnie świato-
wej. Pojawiły się konkurencyjne media w postaci radia i bogato ilustrowanych 
pism, a także udźwiękowione filmy, które zmniejszyły zainteresowanie stereo-
skopią. 

Po II wojnie światowej upowszechniło się kolejne medium: telewizja, która 
okazała się na tyle silnym konkurentem, iż stereoskopia straciła na znaczeniu  
i odeszła niemal w zapomnienie. Zmiana nastąpiła w latach 50., kiedy pojawie-
nie się w sprzedaży małoobrazkowych materiałów pozytywowych ponownie 
przywróciło stereoskopie do łask. Pojawiło się wiele modeli stereo aparatów4 
oraz przeglądarek do zdjęć. Ponowny popyt na fotografię w wersji stereo trwał 
do lat 70. XX wieku i potem stopniowo zanikał. 

Współcześnie na skutek silnej promocji filmów 3D oraz telewizji 3D poja-
wia się ponowne zainteresowanie fotografią trójwymiarową. 

                                                 
3  Patrz: http://khnemo.wordpress.com/2010/04/30/egypt-%E2%80%93-vintage-stereoviews-5/. 
4  Patrz: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kodak_Stereo_Camera.jpg. 
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Techniki stosowane do uzyskania trzeciego wymiaru 

Swobogląd – najtańsza forma, niewymagająca posiadania żadnych specjal-
nych przyrządów, polega na oglądaniu stereopar. Składają się one z ustawionych 
obok siebie fotografii przygotowanych dla lewego i prawego oka, które ogląda-
my ustawiając oczy w tzw. zezie rozbieżnym (prostogląd) (il. 1) lub w zezie 
zbieżnym (krzyżogląd) (il. 2). W przypadku tego drugiego stereopara powinna 
zawierać obraz dla prawego oka z lewej strony, a dla lewego z prawej.  

Stereoskopia – stereopary ogląda się korzystając ze stereoskopu zaopatrzo-
nego w dwie soczewki sferyczne lub sferyczno-klinowe. 

Anaglif, Color Code – odpowiednio przygotowany obraz zawierający nało-
żone na siebie dwie fotografie, które ogląda się poprzez okulary z filtrem czer-
wono-zielonym lub czerwono-niebieskim w przypadku anaglifu i bursztynowo-
niebieskim w przypadku systemu Color Code. Patrząc przez okulary na skutek 
działania filtru oko dostrzega tylko jeden z dwóch obrazków.  

Polaryzacja – dwa obrazy rzutowane jednocześnie na ekran. Obrazy wy-
świetlane z projektorów przechodzą przez polaryzatory (obrócone względem 
siebie o 90°). Okulary spełniają rolę analizatora, przepuszczając jedynie obraz 
przeznaczony dla danego oka. 

Wyświetlanie migawkowe – stosowane w komputerach i telewizorach 3D. 
Polega na naprzemiennym wyświetlaniu obrazu dla lewego i prawego oka. Spe-
cjalne okulary zsynchronizowane z urządzeniem wyświetlającym zaciemniają 
obraz naprzemiennie dla lewego i prawego oka. Dzięki czemu każde oko widzi 
tylko obrazy specjalne dla niego przygotowane.  

Obrazy typu wobbling5 – wyświetlanie naprzemiennie dwóch obrazów 
osobno dla lewego i prawego oka w formie zapętlonej animacji. Obrazy wyświe-
tlane są przez około 100 ms, co pozwala mózgowi połączyć je w trójwymiarowy 
obraz. 

Folie lentikularne – obraz dla lewego i prawego oka dzielony jest na pio-
nowe paski i drukowany naprzemiennie. Nałożona na wydruk folia z wytłoczo-
nymi soczewkami lub pryzmatami liniowymi pozwala dojrzeć każdemu oku tyl-
ko obraz dla niego przewidziany. 

Technologia ta pozwala na przygotowanie więcej niż tylko jednego odręb-
nego obrazu dla jednego oka. Można przygotować np.: 8 odrębnych obrazków 
dla każdego oka, co daje efekt płynnego spoglądania pod różnym kątem. 

Wszystkie wymienione powyżej techniki pozwalają na prezentację statycz-
nego lub ruchomego obrazu trójwymiarowego. Obrazy te mogą zostać stworzo-
ne manualnie (rysunek, malarstwo), poprzez wykorzystanie fotografii lub cy-

                                                 
5  Ang. kołysanie. 
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frowo wykorzystując rzeczywistość wirtualną6. W przypadku tego opracowania 
w centrum zainteresowania jest zagadnienie łączenia obrazów rzeczywistych  
z tzw. rzeczywistością wirtualną. Może nią stać się również fotografia, jeśli zo-
stanie przekształcona przez komputer z formy dwuwymiarowej do cyfrowej 
przestrzennej sceny składającej się z obiektów 3D. Po takiej transformacji może 
być bowiem dowolnie modyfikowana. 

Przedmioty lub sceny tworzone w pamięci komputera mogą zostać połączo-
ne z elementami ze świata realnego. Zależnie od sytuacji połączenie obu obra-
zów może być stosunkowo proste lub bardzo skomplikowane. Jeśli wynikiem 
ma być statyczny obrazek dwuwymiarowy, to połączenie pojedynczego zdjęcia 
z obiektem 3D wygenerowanym przez komputer jest stosunkowo proste.  
W pewnych przypadkach perspektywy obu obrazów można dopasować tylko  
w przybliżeniu i uzyskamy efekt zadowalający stosunkowo szybko.  

Inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy wynikiem ma być materiał trój-
wymiarowy. Tutaj złe dopasowanie perspektywy lub złe umiejscowienie obiektu 
w przestrzeni zepsuje efekt końcowy.  

W przypadku filmu także znacznie łatwiej jest umiejscowić dodatkowy ele-
ment wygenerowany przez komputer tak, aby sprawiał wrażenie integralnej czę-
ści z resztą obrazu, jeśli materiałem wyjściowym jest obraz dwuwymiarowy. 
Jednak w przypadku filmu, nawet jeśli ma być filmem dwuwymiarowym, będzie 
on wymagać bardzo dużej precyzji w dopasowaniu perspektywy obrazu wirtual-
nego z rzeczywistym oraz prawidłowego umiejscowienia obiektów w przestrze-
ni. Jeśli wynikiem pracy ma być uzyskanie obrazu trójwymiarowego, trudność ta 
zdecydowanie wzrasta. W przypadku gdy połączenie nie będzie precyzyjne, ob-
raz będzie „pływał” i efekt nie będzie zadowalający. Podobnie w przypadku złe-
go umiejscowienia obiektu w przestrzeni. W takim wypadku może się zdarzyć, 
iż przedmiot będący dalej przesłoni sobą przedmiot będący bliżej.  

Połączenie wirtualnej sceny, składającej się z wielu obiektów, z fotografią 
trójwymiarową także wymaga ścisłego dopasowania obu obrazów. 

W związku z powyższym warto zatem prześledzić, jakie obecnie są możli-
wości związane z obróbką obrazu w przestrzeni 3D. Bardzo dobry efekt połą-
czenia obrazu naszego realnego świata ze światem wirtualnym uzyskuje się po-
przez odwzorowanie tego realnego elementu w cyfrowej przestrzennej formie  
i dołączenie do niego wykreowanych przez komputer obiektów:  
— w przypadku małych obiektów można posłużyć się skanerem 3D. Docelowy 

obiekt umieszczany jest na platformie, która obraca się dookoła, a laser ska-

                                                 
6  Za twórcę pojęcia Virtual Reality (VR) uważa się Jarona Laniera. Steve Bryson na podstawie 

swoich prac w NASA razem z Jaronem Lanier zdefiniował rzeczywistość wirtualną w następu-
jących słowach: „Rzeczywistość wirtualna jest sposobem użycia technologii komputerowej  
w tworzeniu efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty dają wrażenie 
przestrzennej (fizycznej?) obecności”. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4 
%87_wirtualna [data dostępu: 10. 09. 2010]. 
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nuje powierzchnię i odwzorowuje ją cyfrowo. Niezależnie od typu skanera  
i metody skanowania, mankamentem jest tutaj niewielki rozmiar skanowa-
nych obiektów. Nie można w ten sposób odwzorować np. budynku.  

— Odwzorowanie architektury można wykonać wykorzystując programy do 
wspomagania projektowania architektury typu Autocad. Na stworzony  
w programie obiekt nakłada się później tekstury, czyli fotografię poszcze-
gólnych jej fragmentów. W przypadku nowych budynków można wykorzy-
stać bezpośrednio cyfrowe projekty konstrukcyjne. Jeśli obiekt jest nieco 
starszy, ale istnieje jego „papierowa” dokumentacja techniczna, jej odtwo-
rzenie także nie nastręcza problemów. W przypadku braku takiej dokumen-
tacji lub braku dostępu do niej, poważnym mankamentem tej metody jest 
konieczność dokonania dokładnych pomiarów danego budynku. 

— Firma Autodesk opracowała system, który na podstawie dużej serii fotografii 
(nie są to stereopary) danego miejsca potrafi stworzyć jego cyfrowe odwzo-
rowanie. Procedura jest stosunkowo prosta. Jeśli naszym celem będzie do-
mek jednorodzinny wraz z otaczającą go infrastrukturą, należy wykonać sze-
reg zdjęć wokół budynku. Przy czym zdjęcia te powinny obejmować zarów-
no pełny kadr, jak i wiele zbliżeń poszczególnych fragmentów. Kolejnym 
krokiem jest wskazanie kilkunastu wspólnych punktów referencyjnych na 
poszczególnych zdjęciach. Po analizie materiału program zwraca tzw. chmu-
rę punktów, którą później zamienia się na gotową siatkę sceny w progra-
mach 3D (il. 3). 

— Na podobnych zasadach działają dwa systemy Unwrap Mosaics zrealizowa-
ny przez Microsoft oraz Using Photographs to Enhance Videos of a Static 
Scene7 (il. 4). Materiałem źródłowym jest tutaj nie szereg fotografii, lecz 
materiał filmowy z jednej kamery. Przy czym kamera nie może być umiesz-
czona nieruchomo na statywie, bowiem program analizuje przemieszczanie 
się poszczególnych fragmentów obrazu względem siebie. Najlepszy efekt 
uzyskuje się, jeśli w początkowej fazie kamera porusza się równolegle do 
filmowanego obiektu. Poszczególne fragmenty obrazu przemieszczają się  
z różną prędkością, a dokładniej im bliżej kamery, tym szybciej. Na tej pod-
stawie budowany jest przestrzenny obraz. Przy czym im więcej różnorod-
nych ujęć obiektu jest robione, tym bardziej dokładne odwzorowanie sceny. 
Najważniejszym elementem tego systemu jest możliwość wzbogacania go  

o dodatkowe detale dodane np. z fotografii lub z filmowych zbliżeń poszczegól-
nych detali. 
— Przy łączeniu materiału video z wirtualną rzeczywistością można posłużyć 

się także techniką wyznaczania punktów referencyjnych8 w materiale filmo-
                                                 
7  P. Bhat i in., Using Photographs to Enhance Videos of a Static Scene. Eurographics Symposi-

um on Rendering (EGSR), 2007, cyt. za: http://www.mendeley.com/research/using-photog 
raphs-to-enhance-videos-of-a-static-scene [data dostępu: 10. 09. 2010]. 

8  Patrz: http://library.creativecow.net/oneil_bill/camera-tracker-review/1. 
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wym i odwzorowaniu ruchu kamery w układzie współrzędnych. Materiał 
filmowy nie jest tu zamieniany na bryły. Cały czas występuje w formie 2D. 
Jednak odwzorowanie ruchu kamery pozwala na umieszczenie dowolnego 
wirtualnego obiektu w konkretnym punkcie układu współrzędnych i połą-
czenia go z materiałem filmowym. Jeśli wirtualny przedmiot został prawi-
dłowo oświetlony, połączenie z obrazem jest perfekcyjne. Niestety, wadą ta-
kiego systemu jest fakt, iż oryginalny materiał filmowy jest płaskim tłem,  
a wszystkie obiekty wirtualne są z przodu. Jeśli zatem w materiale filmo-
wym znajdzie się przedmiot, który powinien być bliżej niż wirtualny przed-
miot, to nie przesłoni go i wrażenie dopasowania znika. W takich wypad-
kach trzeba ręcznie dorobić tzw. maski.  
Najbardziej efektywną techniką jest sytuacja, w której materiałem źródło-

wym są zdjęcia lub film wykonany jako stereopara. Umiejscowienie poszcze-
gólnych elementów w przestrzeni jest wtedy znacznie łatwiejsze, co nie znaczy, 
iż jest zupełnie proste. Fotografia przedstawiająca bogatą roślinność może zostać 
błędnie zinterpretowana przez komputer ze względu na duże podobieństwa po-
szczególnych fragmentów fotografii. Nasz mózg także nie jest pod tym wzglę-
dem pozbawiony wad, ale korekty, które wprowadza pojawiają się tak szybko, iż 
dopiero specjalne testy pozwalają je zauważyć. 

Niezależnie od typu materiału źródłowego i wynikowego możemy wyróżnić 
dwa sposoby łączenia świata rzeczywistego z wirtualnym. Poprzez zamianę źró-
dła na wirtualną scenę i uczynienia z niej elementu Virtual Reality oraz druga 
metoda, w której liczone są punkty referencyjne i obliczany ruch kamery  
w układzie współrzędnych. W tym wypadku obraz jest tylko płaskim tłem dla 
wirtualnej rzeczywistości. 

Niezależnie od tego, czy materiał źródłowy jest zamieniany na obiekt 3D  
w wirtualnej rzeczywistości, czy tworzone są punkty referencyjne i odwzoro-
wywany ruch kamery. Obie metody pozwalają na skuteczne łączenie świata re-
alnego z wirtualnym. Wybór metody zależy od konkretnego zadania.  

Załóżmy, iż celem zadania jest zrealizowanie historycznego filmu, które za-
wiera ujęcie przedstawiające kamienicę z XIX w. W tym ujęciu kamera porusza 
się równolegle do kamienicy. 

Wariant 1. Do dyspozycji mamy kamienicę, ale w jej otoczeniu znajduje się 
kilka elementów z XX w. np. latarnie i asfaltowa droga. W tym wypadku warto 
rozważyć zamianę ujęcia filmowego na rzeczywistość wirtualną. Następnie wy-
cięcie obiektów, którymi są współczesne latarnie i nałożenia cyfrowo wygene-
rowanej drogi z kostki brukowej. Musieliśmy zamienić scenę filmową na bryłę 
3D, aby zrekonstruować elementy kamienicy przysłaniane przez latarnie.  

Wariant 2. Podobna sytuacja jak w wariancie 1. Do dyspozycji mamy ka-
mienicę, ale w jej otoczeniu znajduje się tylko jeden element z XX w. Jest to as-
faltowa droga. W tym wypadku nie ma potrzeby ingerowania w materiał filmo-
wy, wystarczy na pierwszym planie nałożyć na niego cyfrowo wygenerowaną 
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drogę z kostki brukowej. Nie musimy rekonstruować żadnej części obrazu. Wy-
starczy obliczyć punkty referencyjne i odwzorować ruch kamery w układzie 
współrzędnych, aby odpowiednio dopasować model drogi do materiału filmo-
wego. Droga jest na pierwszym planie i nie będą potrzebne żadne dodatkowe 
modyfikacje. 

Obecnie łączenie obrazu realnego świata z wirtualnym i przedstawianego  
w formie trójwymiarowej ma zastosowanie głównie w produkcjach filmowych. 
Jednak równie często można zauważyć przestrzenne fotografie na okładkach 
książek lub opakowaniach gier komputerowych, które korzystają z techniki folii 
lentikularnej. Z tej samej techniki korzystają producenci linijek, podkładek pod 
myszy, kubków i wielu innych akcesoriów. Sporadycznie pojawiają się realizo-
wane tego typu wizualizacje architektoniczne lub działania artystyczne. 
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Il. 1. Zez rozbieżny (prostogląd) Il. 2. Zez zbieżny (krzyżogląd) 

 

Il. 3. Widok okna programu autodesk z wstępną wirtualną sceną. Wg: http://electronic. 
districsides.com 

 

Il. 4. Przykład usuwania fragmentu otoczenia zasłaniającego stoisko z kwiatami w materiale video. 
Od lewej: oryginalny obraz, następnie ogólny zarys tzw. maski oraz efekt końcowy po usunięciu. 
Cały materiał filmowy dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=1PktKqyRXIE 
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Zakres tonalny zdjęć rejestrowanych  
metodą cyfrową 

Istotnym problemem zarówno w fotografii analogowej, jak cyfrowej jest 
prawidłowe zarejestrowanie pełnego zakresu tonalnego fotografowanej sceny, 
które pozwala uchwycić szczegóły zarówno w światłach, jak i cieniach. 

Pojęcie zakresu tonalnego lub dynamiki barw możemy zdefiniować jako 
zdolność materiału negatywowego, diapozytywowego, papieru fotograficznego 
czy matrycy aparatu cyfrowego do zarejestrowania na jednym obrazie możliwie 
najjaśniejszych i najciemniejszych fragmentów reprodukowanego obrazu. W fo-
tografii jest ona mierzona w jednostkach EV (ang. Exposure Value). Możliwe do 
zarejestrowania wartości zakresu tonalnego (tab. 1) różnią się od siebie w zależ-
ności od materiału, na którym są zapisane lub reprezentowane.  

Tab. 1. Przybliżone wartości zakresu tonalnego 

 Ilość stopni przysłony (wartości przybliżone) 
Oko ludzkie 14 EV 
Klisza negatywowa (czarno-biała) 10 EV 
Matryca lustrzanki cyfrowej 8 EV 
Monitor kineskopowy (crt) 8 EV 
Klisza pozytywowa 5 EV 
Papier fotograficzny 3 EV 

Zgodnie z powyższą tabelą czarno-biała klisza negatywowa daje nam moż-
liwość zarejestrowania największego zakresu tonów, porównywalnego do tego, 
co widzi ludzkie oko. Na chwilę obecną technologie stosowane w aparatach cy-
frowych jeszcze nie pozwalają zbliżyć się do tych wartości.  
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Rozpatrując dynamikę fotografowanej sceny należy zwrócić uwagę, iż za-
kres ten zależny od światła, które jest zastane. Ten sam obiekt fotografowany  
w pochmurny dzień oraz „pod światło” będzie miał zupełnie różne wartości roz-
piętości tonalnej. W tak trudnych warunkach nie zawsze mamy możliwość wyko-
nania prawidłowej ekspozycji bez prześwietlania świateł celem uzyskania szcze-
gółów w cieniach lub niedoświetlenia, aby wydobyć detale w jasnych partiach ob-
razu. Problem ten dotyczy tak samo fotografii analogowej, jak i cyfrowej i polega 
na zwiększeniu pojemności tonalnej nośnika, na którym zapisywany jest obraz. 

W fotografii analogowej cenioną metodą pozwalającą na zwiększenie zakre-
su dynamiki jest system strefowy Ansela Adamsa, natomiast w przypadku apara-
tów cyfrowych jest to coraz bardziej popularna technologia HDR (High Dyna-
mic Range1).  

Zajmując się zakresem tonalnym warto także zapoznać się pojęciem gęstości 
optycznej D (ang. Optical Density), która wyrażania jest w skali logarytmicznej 
o podstawie dziesiętnej. Wartość D = 0 oznacza materiał całkowicie przezroczy-
sty, natomiast wartość D = 1.0 dotyczy materiału, który jest 10 razy ciemniejszy 
od D = 0. Dynamika tonalna badanego materiału to różnica pomiędzy gęstością 
maksymalną (Dmax) i gęstością minimalną (Dmin).  

Wartość zakresu tonalnego dla negatywu fotograficznego wyznaczana jest 
za pomocą przesłony aparatu. Zmniejszając przesłonę o jeden stopień (f-stop), 
blokowana jest połowa światła padająca do obiektywu. Dwa sąsiednie stopnie 
przesłony dają różnicę w przechodzącym świetle o wartość 2, logarytm o pod-
stawie „10” z 2 to w przybliżeniu 0.3, każda zmiany przesłony odpowiada za-
kresowi tonalnemu D = 0.3, stąd zakres tonalny równy 3.0/0.3 = 10 stopniom 
przesłony.  

Technologię HDR możemy stosować w przypadku fotografowania w trud-
nych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu będziemy w stanie uchwycić 
pełny zakres tonalny rejestrowanej sceny. Tego typu fotografie możemy wyko-
nywać praktycznie każdym aparatem cyfrowym, który umożliwia pracę w trybie 
manualnym, posiada opcję bracketingu2 oraz, choć to nie jest warunek koniecz-
ny, zapisuje zdjęcia w formacie RAW3.  

Warunkiem uzyskania poprawnego obrazu HDR jest najczęściej wykonanie 
trzech fotografii: niedoświetlonej, poprawnej ekspozycyjnie i prześwietlonej tej 
samej sceny, a następnie „złożenie” poszczególnych plików z użyciem programu 
do obróbki grafiki rastrowej lub dedykowanego programu do zdjęć HDR.  
W większości przypadków naświetlamy tę samą scenę ze zmianą wartości czasu 

                                                 
1  Szeroki Zakres Tonalny, jest to technika pozwalająca utworzyć cyfrowy plik o znacznie wyż-

szej rozpiętości tonalnej niż rozpiętość matrycy na której dany plik został zarejestrowany.  
2  Termin oznaczający wykonanie kilku zdjęć tego samego obiektu z różnymi wartościami ekspo-

zycji EV, 
3  Format bezstratnego i „surowego” zapisu obrazów bitmapowych z matrycy aparatu, zwany tak-

że cyfrowym negatywem,  
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naświetlania ekspozycji o 1,66 lub 2 EV, pamiętając o niezmienianiu wartości 
przysłony, co wiąże się ze zmianą głębi ostrości. Pracując ze zdjęciami we 
wspomnianym powyżej formacie RAW musimy pamiętać, aby „wywołanie” po-
szczególnych plików naszej ekspozycji przebiegało dokładnie z takimi samymi 
ustawieniami parametrów balansu bieli, korekty ekspozycji i wyostrzenia obra-
zów dla każdego składowego pliku. Przed ich końcowym połączeniem należy 
zwrócić uwagę na korektę aberracji chromatycznej obiektywu, ponieważ nakła-
danie kilka zdjęć na siebie znacznie potęguje ten niepożądany efekt. 

W czasie fotografowania bardzo ważnymi elementami, o których powinni-
śmy pamiętać, jest unieruchomienie aparatu w celu wykluczenia przesunięcia 
kadru, a także maksymalne skrócenie czasu pomiędzy następującymi po sobie 
naświetleniami. Niezalecane jest także zapisywanie zdjęć do formatu JPG, gdyż 
powoduje on, w zależności od wybranego stopnia kompresji, bezpowrotne usu-
nięcie część informacji o obrazie. Alternatywnie dla wyżej wymienionych pli-
ków RAW możemy zapisywać zdjęcia w formacie TIFF, choć jest on coraz rza-
dziej oferowany przez producentów aparatów fotograficznych. Ważne jest także 
ustawienie jak najniższej wartość ISO matrycy aparatu (od 100 do maksymalnie 
400), co wiąże się z niskimi wartościami występowania szumów w obrazie.  
W przypadku stosowania wysokich wartości ISO obróbka obrazu metodą HDR 
znacznie wzmacnia wszelkiego rodzaju zakłócenia. Załączony wykres4 (il. 1) 
ukazuje przyrost szumów matryc aparatów cyfrowych przeprowadzony przy 
wykorzystaniu lamp studyjnych o temperaturze barwowej oraz przy świetle ża-
rowym o temperaturze barwowej 2700 K przy temperaturze otoczenia 21°C. 

Oprogramowanie, jakim możemy się posługiwać do tworzenia i edycji obra-
zów HDR, można pobrać z sieci Internet i są to wersje komercyjne, jak i bez-
płatne. Do najpopularniejszych można zaliczyć następujące programy: 
— Adobe Photoshop, 
— Photomatix, 
— Easy HDR Pro. 

Wiodący producenci aparatów cyfrowych, tacy jak: Canon, Nikon, Pentax, 
Sony posiadają już w swojej ofercie aparaty cyfrowe wykorzystujące technikę 
HDR. W przypadku firmy Sony funkcja ta nazywa się Auto-HDR i pozwala na 
wykonie dwóch fotografii, a następnie automatyczne ich połączenie w gotową 
szerokotonalną scenę. Z kolei firma Pentax do automatycznego trybu HDR wy-
korzystuje trzy ujęcia, a aparaty Canon posiadają funkcję Highlight Tone Priori-
ty (HTP), która pozwala na zwiększenie zakresu dynamiki w tonach jasnych. 

Niestety na dzień dzisiejszy – z praktycznego punktu widzenia – o wiele 
większe możliwości kontroli oraz poprawnego przygotowania zdjęcia o szero-

                                                 
4  http://www.foto-kurier.pl/archiwum_artykulow/testy/pokaz-338-trzej-muszkieterowie-lustrzanki 

-dla-zaawansowanych.html stan na 06.12.2010. 
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kim zakresie tonalnym daje nam oprogramowanie specjalnie do tego celu przy-
stosowane. 
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Wskazówki dla Autorów 

1. Nadesłany materiał powinien zawierać:  
— tekst główny (maszynopis + wersja cyfrowa – plik *.doc, *.docx, *.txt); 
— tytuł artykułu w języku polskim i angielskim; 
— abstrakt w języku polskim i angielskim; 
— słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;  

2. Ilustracje należy składać jako materiały niezależne od tekstu (z uwagi na 
wymogi jakościowe publikacji wskazane są pliki *.jpg lub *.tiff umożliwia-
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Wskazane jest podanie źródła ilustracji; 
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uzyskania zgody na publikację wykorzystywanych materiałów ilustracyjnych;  

5. Wszystkie złożone artykuły podlegać będą recenzowaniu kwalifikującemu 
do publikacji; 

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekt językowych i redakcyjnych; 
7. Szczegółowa instrukcja przygotowywania tekstów do publikacji znajduje się 

na stronie internetowej: http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/ 
wydawnictwo/druki/zasady.pdf 
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tografii, Instytut Plastyki, Akademia im. Jana Długosza, ul. Dąbrowskiego 
14, 42-200 Częstochowa. 
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2. Illustrations should be submitted as text regardless of the material (due to the 
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source of illustration; 

4. In justified cases the authors are obligated to obtain consent for the illustra-
tions used in the publication; 

5. All articles eligible for publication are the subject of complexes reviewing; 
6. We reserve the editor’s right for the language corrections and editorials; 
7. Detailed instructions for preparing text for publication is located on the web-
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