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Prezentowany podręcznik stanowi materiał edukacyjny dla przyszłych techników fotog ra ﬁi
i multimediów. Przedstawione zagadnienia porządkują wiedzę na temat historii fotograﬁi od
jej początków, poprzez najbardziej istotne przemiany i rozwój zarówno tematyczny, jak i technologiczny. Książka prezentuje najważniejsze techniki fotograﬁczne, nurty i tematy poruszane
przez fotografów od początku istnienia tej sztuki aż do połowy XX w. Materiał źródłowy oraz
ilustracyjny dotyczący tej tematyki jest bardzo obszerny, dlatego też pojawiła się potrzeba selekcji i prezentacji najważniejszych twórców i zjawisk. Celem podręcznika jest pokazanie, jak
wiele elementów składa się na historię fotograﬁi, w jaki sposób ją interpretować i, co najważniejsze, jak poszukiwać odpowiedzi na pytania, które zrodzą się w trakcie poznawania dawnej
fotograﬁi. Większość zagadnień omówiono do czasów II wojny światowej. Za przyjęciem takich
ram chronologicznych stoi kilka powodów. Najważniejszym z nich jest ogrom ny wzrost liczby
twórców i nurtów w drugiej połowie XX w. Fotograﬁa od samego początku zadziwiała obser watorów swoją popularnością. Wynalazek, który wydawał się efemer yczną zabawą, zyskiwał coraz
większe uznanie. Fotogr aﬁa stała się elementem codzienności k ażdego człowieka, a z czasem
narzędziem wykorzystywanym przez artystów większości nurtów. Wraz z odchodzeniem sztuki
od tradycyjnych technik fotograﬁa, a następnie wideo, stały się bardzo popularnymi nośnikami treści artystycznych. Tak jak wielu jest obecnie użytkowników telefonów komórkowych,
tak wielu jest artystów fotografów. Dokonanie selekcji i przedstawienie choćby zarysu nurtów
fotograﬁi współczesnej to wyzwanie na kolejną książkę. Podręcznik ten ma być drogowskazem
dla młodego fotografa, przewodnikiem umożliwiającym zrozumienie początków współczesnej
fotograﬁi. Nie jest wyczerpującym obrazem fotograﬁi polskiej czy światowej, ale nie taki jest cel
tej publikacji. Popularność fotograﬁi jako dziedziny sztuki przekłada się też na wiele sposobów
jej interpretacji – to zagadnienie jest jednak poza programem edukacji technikum. Nadzieją
autorów jest wywołanie zainteresowania czytelników, uporządkowanie ich wiedzy podstawowej
i wprowadzenie w świat wielowątkowej fascynującej historii jednego z najważniejszych dla kultury współczesnej wynalazku. Dlatego przyjęto, że zakres podręcznika wyczerpuje konieczne
dla technika fotograﬁi wiadomości i pozostawia otwarte drzwi do dalszych poszukiwań dla
uczniów i nauczycieli.

Anna Niklas i Tomasz Niklas

( 1839)
( 7.I.1839)
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opatentowanie wynalazku
kalo typii

powstanie nowej techniki
Talbota – kalotypii

publiczne ogłoszenie
odkryć dokonanych przez
duet Niépce – Daguerre;
data narodzin fotogra i –
W

( 1826 lub 1827)
powstanie pierwszego
w historii aparatu
fotogra cznego

W
fotogra czny utrwalony
techniką heliogra czną –
Widok z okna w Le Gras
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LEKCJA 1

Zjawisko odwróconego obrazu
– camera obscura
Jedną z charakterystycznych cech wyróżniających gatunek ludzki jest niezwykle rozwinięta zdolność komunikowania się. Począwszy od czasów najdaw niejszych,
ludzie przekazywali sobie informacje dr ogą ustną,
układając ciągi słów w rymy oraz wykorzystując skojarzenia ułatwiające właściwe zapamiętywanie. Malowali, starając się w sposób bezpośredni lub symboliczny
oddać otaczającą ich rzeczy wistość. Prze łomowy m
oka zało się wynalezienie pisma – była to rewolucyjna
zmiana, niebywale zwiększająca zasięg komunikacji
i wpływająca na rozprzestrzenianie się informacji. Ilustracja towarzysząca słowu pisanemu stała się zaś jego
świetnym uzupełnieniem.
O ile jednak przepis anie tekstu czy powiela nie
rysunku dla w prawnego kopi sty lub i lustratora nie
stanow iło żadnego pr oblemu, to trudności r odziła
przemiana słów w obra z przy zachowaniu wier ności
pierwowzoru. Stworzenie obrazu, ilustracji z opisu jest
niezwykle trudne, często wręcz niemożliwe. Za doskonał y przykład mogą tu posłużyć prace z okresu śre dniowiecza i czasów nowożytnych, kiedy opierając się
na przykład na doniesieniach żeglarzy o nowoodkrytych lądach, starano się tworzyć konkretne ilustracje.
Efekty tych poczynań współcześnie mogą budzić zdumienie lub nawet rozbawienie. Aby stworzyć ilustracje, trzeba mieć umiejętności i talent plastyczny, a nie
każdy je posiada.
Prób rozwiązania tego problemu było wiele, najbardziej udaną metodą okazała się camera obscura.
Co to jest? Najprościej rzecz ujmując, jest to skrzynka
z niewielkim otworem w jednej ze ścian i matową szybą ustawioną przeciwlegle. Światło wpada przez otwór
i odbija na szybie odwrócony obraz ustawionego przed
urządzeniem przedmiotu. Odbity obraz rzutowany
jest do góry nogami. Odrysowanie obrazu z matówki
jest o wiele łatwiejsze niż szk ic z natury. W taki sposób
pojawił y się pierwsze możliwości utrwalen ia obrazu.
Najstarszy znany opis tego ur ządzenia pozostawił Arystoteles, zwracając uwagę na ułatwienie, jakim jest ona
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dla obserwacji zjawisk astronomicznych, takich jak zaćmienie słońca. Pierwszym, który dokonał naukowego
opisu zachodzącego w ciemni zjawiska optycznego, był
żyjący na przełomie X i XI w. arabski ﬁzyk i matematyk Ibn al-Hajsam.

Ilustracja 1.
Wąż Boa, angielska rycina z 1658 r.

Ilustracja 2.
Zjawisko odwrócenia obrazu w ciemni optycznej.
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Ilustracja 3.
Camera obscura, miedzioryt z książki Johanna Zahna Oculus Artiﬁcialis Teledioptricus Sive Telescopium,
Augsburg 1685 r.
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Ilustracja 4.
Camera obscura będąca własnością Johanna Wolfganga Goethego, początek XIX w.

W po dobnym kierunku szły prowadzone kilka wieków później rozważania Leonarda da Vinci, który zwrócił także uwagę
na podobieństwo działania urządzenia do budowy ludzkiego
oka. Pozwoliło to w efekcie zrozumieć i opisać zasady funkcjonowania narządu wzroku u człowieka. W kolejnych stuleciach
dą żono do usprawnienia działania camery obscur y. Wartym
odnotowania elementem tego procesu było dodanie specjalnie
oszlifowanych soczewek, które zauważalnie poprawiały jakość
i ostrość odbitego obrazu. Dostrzegano również zależność ich
kształtu i liczby od ostrości uzyskanego odbicia. Pojawiający
się w camerze obraz miał kilka niezmiennych cech. Był odwrócony i do góry nogami, cały ostry (drugi plan nie był rozmyty),
jednocześnie był przy tym miękki i delikatny. Jasność obrazu
zależała od wielkości otworu w pudełku, nie można go jednak
powiększać bez końca. Im mniejszy otwór, tym obraz co prawda był ciemniejszy, lecz jednocześnie wyraźniejszy – ostrzejszy.
Camera obscura może być urządzeniem wielkości pudełka zapałek, ale może również być tak duża, jak sala lekcyjna.
Wielkości otworu i jego odległość od tylnej jej ścianki opisuje
wzór ﬁzyczny:
Metodę wyliczania optymalnej średnicy otworu opracował

d = 1,9

×

d – optymalna średnica otworu
f – ogniskowa (odległość otworu od płaszczyzny,
na którą rzutowany jest obraz)
λ – długość fali światła w metrach

SECOND

odpowiednio duży fragment obiektu. Z czasem do camery
obscury dodano pulpit kreślarski, stołek i odpowiednio dostosowany obiektyw – wszystko dla wygody tworzącego artysty.
Zmiany w podejściu do ciemni optycznej przyniósł koniec
XVIII w. i ewolucja gustów estetycznych odbiorców kultury. W sztuce i literaturze coraz częściej pojawiał y się zna ki
świadczące o w zroście znaczenia nastroju i indywidualnego
odczucia jako elementów współtworzących dzieło. Pojawiały
się głosy, że jej stosowa nie ogr anicza malarza, zmuszając go
nieja ko do skupienia się na szczegółach kosztem oddania rzeczywistości. Wiedza z zakresu optyki niezbędna do fotografowania została tym samym osiągnięta.
Podsumowując, już od wieków, zanim jeszcze powstała fotograﬁa, istniał przyrząd, który pozwalał patrzeć na świat jak
przez wizjer aparatu. Urządzenie to nie miało jednak jednej
podstawowej funkcji, nie pozwalało na zatrzymanie i utrwalenie otrzymanego obrazu.

József Petzval. Prezentowany powyżej wzór został poprawiony
przez lorda Johna Williama R ayleigh i w takiej formie obowiązuje do dziś.
Zalety ciemni optycznej doceniali naukowcy, ale także,
a może przede wszystkim, mala rze. Odbity obraz rzeczy wistości pozwalał nie tylko na uchwycenie właściwej perspektywy, ale umożliwiał również budowanie kompozycji wypełnionej niezwykłą liczbą detali. Efekty tych prac można do dziś
podziwiać, oglądając nowożytne pejzaże czy weduty (obrazy
przedstawiające widok miasta). Camera obscura stała się zatem nie tylko elementem procesu twórczego, lecz także pozwalała odwzorowywać rzeczywistość z niezwykłą dokładnością.
W efekcie wpływała również na tematykę i technikę, którą
stosował artysta. W okresie nowożytnym urządzenia przybierały najrozmaitsze kształt y i formy. Malarze-pejzażyści preferowali większe formaty pozwalające uchwycić w jednym ujęciu
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PYTANIA
1. Camera obscura to przyrząd, który można w ykonać

za pomocą zaciemn ionej sk rzyni lu b nawet całego
pomieszczenia. Wyszukaj w Internecie wskazówki, jak
zamienić pokój (np. waszą salę lekcy jną) we wnętrze
ciemni optyc znej.

2. Korzystając z własnej wiedzy i obserwac ji, o pisz, ja 

kie cechy ma obraz z camery obscury. Czy pojawiają
się w nim zniekszt ałcenia? Jeśli tak, to z czego mogą
one wynikać?
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