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Od redakcji
„Prace Naukowe AJD”, seria: „Edukacja Plastyczna – Fotografia” stanowią
kontynuację wydawnictwa, które zaczęło się ukazywać w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 1986 r. pod tytułem: „Wychowanie Artystyczne”. Podobnie jak
wtedy, także dzisiaj jego zawartość jest związana z organizowanymi przez Pracownię Fotografii Instytutu Plastyki sympozjami fotograficznymi, co powodowało, że kolejne zeszyty ukazywały się z podobną – przeważnie dwuletnią – cyklicznością. Dla jak najszybszego upowszechnienia wyników badań prezentowanych podczas sympozjów skrócono obecnie cykl wydawniczy i dodatkowo
treść roczników każdorazowo dostępna będzie (dotyczy to już nr. IV/2008) za
pośrednictwem Internetu (http://kernel.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php#EP).
Niniejszy zeszyt zawiera część wystąpień przedstawionych podczas XI Ogólnopolskiego Sympozjum „Fotografia – podmiot i przedmiot poznania” (Częstochowa 2010), które – podobnie jak i wcześniejsze spotkania – stało się miejscem
wymiany myśli wykraczających merytorycznie poza tytułowe hasło. Złożone do
publikacji teksty pogrupowane zostały w bloki tematyczne dot. kwestii ogólnych, a także historii fotografii i zagadnień technicznych. Do pierwszej kategorii
należą artykuły: Stefana Wojneckiego Inteligentna automatyka – fotografia jako
przedmiot i podmiot poznania, Grzegorza Banaszkiewicza Obrazowanie graficzne. Krótka historia (r)ewolucji i Piotra Wołyńskiego Artystyczne strategie
uwalniania obrazów z porządku widzenia. Dział historyczny reprezentują wypowiedzi Zbigniewa Zegana Wyniki wstępnych badań rozpoznawczych zbiorów
fotograficznych Biblioteki Polskiej w Paryżu, Jolanty Kucharskiej Zbiory ikonograficzne w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Hanny Szczerbak
Frederick J. Kiesler: koncepcja „Endless House” i jej fotograficzny zapis oraz
Sławomira Harkawego Fotografia w warsztacie konserwatora zabytków na
przykładzie doświadczeń związanych z rekonstrukcją XIX-wiecznego wyglądu
pałacu w Koszęcinie. Kwestie techniczne stały się przedmiotem obszernego
omówienia Wybrane zagadnienia wierności reprodukcji fotograficznej autorstwa
Bogumiła Rolka.
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Stefan WOJNECKI
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Inteligentna automatyka – fotografia
jako przedmiot i podmiot
Obecna technika fotografii cyfrowej rozwija się w kierunku naśladowania
(co prawda na razie względnie ubogiego), przybliżania do niektórych cech zmysłu wzroku – o czym najlepiej świadczy tzw. inteligentny tryb automatyczny.
Myślę, że obszerne wyliczenie licznych funkcji aparatu cyfrowego wystarczająco uzasadnia zdanie o ciągle powiększającej się pamięci fotograficznego aparatu, dla której niedoścignionym wzorem jest nasza osobnicza pamięć. Zachodzi
zjawisko podobne do zachodzącej w mózgu interakcji przetworzonych bodźców
zewnętrznych ze śladami pamięci. Tym samym fotografia oddala się od swojego
pierwotnego celu, czyli rejestracji rzeczywistości „tu teraz” dokonywanej bez
korekty pamięci.
Istnieje pewna analogia pomiędzy strukturami obrazu fotograficznego i wzrokowego, poza wąskim obszarem niekonwencjonalnej fotografii. Dla przypomnienia chodzi o perspektywę centralną, jasność (światłocień) i barwę. Dłuższy
lub krótszy czas, który upływa od ekspozycji poprzez opracowanie informacji aż
do momentu percepcji, skłania do pojęcia widoku odroczonego. Zjawisko to jest
szczególnie widoczne w przypadku transmisji zdjęć z kosmosu, chociaż w fotografii cyfrowej używanej na co dzień odroczenie jest nieodczuwalne. Podobieństwo obrazu fotograficznego do wzrokowego pod względem struktury i trwałość
tego pierwszego pozwala przyrównać go do pamięci osobistej. Obraz fotograficzny jako pamięć zewnętrzna jest bardziej niezawodny niż pamięciowy w naszym umyśle, ponieważ nie podlega procesom prowadzącym do ubytków lub
uzupełnień treści obrazu. Poza tym ma jeszcze jedną, fundamentalną zaletę, pozwala bowiem na przekazywanie trwałych obrazów świata (nie wyłączając relacji pomiędzy automatami). Przed wynalezieniem fotografii obrazy świata przechowywane były lepiej lub gorzej tylko w umyśle człowieka, pomijając niepre-
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cyzyjne obrazy z pola sztuk tradycyjnych. Fotografia może mieć między innymi
jeszcze jedną przewagę nad umysłem człowieka – jest technicznie możliwe
zgromadzenie wszystkich trwałych obrazów świata w jednym układzie pamięci.
W ograniczonym stopniu realizuje to już dzisiaj Internet.
Fotografia jako pamięć zewnętrzna pod pewnym względem góruje także nad
filmem, jako obraz statyczny umożliwia bowiem wnikliwy ogląd bez ograniczeń
czasowych. Badanie szczegółów czasami bardzo istotnych, kontemplacja są domeną obrazu nieruchomego. Fotografia pozwala zachować ciągłość rejestracji
nawet w bardzo długim czasie. Dowiódł tego Sławomir Decyk, naświetlając
nieprzerwanie przez pół roku nieboskłon z trajektorią Słońca. Fotografia umożliwia więc sumowanie skrajnie słabych impulsów świetlnych przez długi czas
ekspozycji. W rezultacie tej wyjątkowej cechy fotografii mogła powstać na podstawie zdjęć kosmosu naukowa kosmogonia, i szerzej kosmologia. Natomiast
w filmie mamy do czynienia z rejestracją okresowo przerywaną, z przerwami
powodującymi ubytki w dokumentowaniu np. promieniowania kosmicznego.
Obecnie rolę jakby zewnętrznego, aktualnego obrazu postrzeżeniowego pełni telewizja, co w połączeniu z fotografią jako pamięcią zewnętrzną powiększa,
rozszerza i wzbogaca nasze doznawanie (co prawda o cudze) doświadczanie
świata. Fotografia na równi z filmem wzmacnia, czyni pewniejszą oraz trwalszą
naszą pamięć zawartą w umyśle, pomagając w odtwarzaniu obrazu sytuacji.
Oglądając rodzinne albumy ze zdjęciami, wielokrotnie odświeżamy pamięć
wzmacniając swoje ślady pamięciowe, z nawet niezauważonymi pierwotnie
szczegółami. Przy tym integracja obrazu fotograficznego z naszym naturalnym,
wewnętrznym modelem świata (po dłuższym czasie) nie pozwala na rozróżnienie, czy pamięć dawnych wydarzeń oparta jest na wspomnieniach, czy też na
oglądanej fotografii. Jeżeli jest już mowa o przetwarzaniu informacji, to wydaje
się, jakby nasz mózg „wrzucał” konwencjonalny obraz fotograficzny do jednej
i tej samej „szufladki”, zaliczał go do tej samej kategorii pamięci, co obraz widziany kiedyś bezpośrednio gołym okiem. Wygląda na to, jakby w mózgu tworzyła się wspólna reprezentacja tego, co widzimy bezpośrednio i poprzez fotografię. Zapewne odgrywają przy tym wielką rolę wspólne wzorce kształtu. Do
tego zjawiska dokłada się właściwość naszego oka podobna do filmu – na siatkówce pojawiają się (jakby szybkie klatki) krótkotrwałe obrazy statyczne, zlewające się w naszym postrzeganiu w ciągły obraz ruchu.
Rozumując odwrotnie, można zaryzykować przyrównanie pamięci osobistej
do fotografii. Nie bez przyczyny mówimy o fotograficznej pamięci niektórych
osób. Aktywizując obraz pamięciowy da się zauważyć, że wraz z upływem czasu od jego powstania, początkowo żywy obraz ulega jakby zatrzymaniu, unieruchomieniu. Również po dłuższym upływie czasu początkowo intensywne wrażenie barwy zaczyna tracić wyrazistość, blaknąć, aż w końcu obraz pamięciowy
przypomina statyczną czarno-białą fotografię. Tłumaczy się to ograniczoną pojemnością informacyjną mózgu oraz procesem jego starzenia się. Takie procesy
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zachodzące w naszym organizmie pozwalają snuć pewną analogię pomiędzy źle
wypłukaną, przecież z natury trwałą odbitką, a ulegającym zanikom obrazem
pamięciowym. W końcu powstaje pytanie, czy dzisiejsze odbitki barwne, o barwach jaskrawszych niż przy widoku gołym okiem, zapobiegną zupełnemu odbarwieniu się naszego obrazu pamięciowego?
Innym problemem dla umysłu jest pojawienie się obrazu fotorealistycznego
(bezkamerowego obrazu cyfrowego) rodem z komputera – chodzi o identyfikację źródła obrazu. Do jakiej kategorii śladów pamięciowych zostanie on zakwalifikowany? Czy utworzona zostanie nowa kategoria, czy też wszystko pozostanie bez zmian? Jak dalece potrafimy odróżnić obraz konwencjonalnej fotografii
od obrazu powstałego w komputerze? Nasza percepcja wizualna tylko w części
opiera się na istniejącej rzeczywistości, resztę obrazu postrzeżeniowego uzupełnia mózg poprzez ślady pamięciowe. Trwa wyścig pomiędzy obrazem technicznym a zdolnością umysłu do odróżnienia źródła tego pierwszego. Inteligencja
nabiera coraz większego znaczenia, a przecież są osoby, które mają poważne
problemy nawet z odróżnieniem obrazu pamięciowego od wyobrażeniowego.
W określonym miejscu pola wzrokowego mózgu neurony uporządkowane są
w regularne warstwy i tworzą jakby wewnętrzny ekran. W tej trójwymiarowej
„matrycy” powstają neuronalne reprezentacje obrazów wzrokowych różnego
pochodzenia (postrzeżeniowego, pamięciowego czy wyobrażeniowego) i tylko
sprawny umysł potrafi odróżnić je od siebie.
Nie można wykluczyć, iż zakotwiczone w tzw. kliszach pamięciowych
(obiegowe odniesienie do fotografii, podobnie jak pamięć fotograficzna) reprezentacje zdjęć wywołają po dostatecznie długim czasie oddziaływań naszej kultury zmiany genetyczne (tak, jak istnieje z przyczyn kulturowych genetyczna
odmienność żydowskich rodów kapłańskich od reszty potomków). Mam na myśli wytworzenie się genetycznie wyższego poziomu systemu rozpoznawania
trójwymiarowej przestrzeni na podstawie oglądu dwuwymiarowego obrazu. Naturalnie system ten działa także w przypadku postrzegania gołym okiem obiektów, które oddalone są od nas powyżej 6 m. Taka odległość przekracza możliwości innego, znanego systemu oka – widzenia stereoskopowego. Nie dostrzegamy przejścia jednego systemu w drugi, ponieważ obrazy postrzeżeniowe dali
uzupełniane są śladami pamięciowymi głębi – tkwiącymi w naszym mózgu. Podobnie jak w przypadku fotografii i filmu istotna jest sprawność systemu perspektywicznego widzenia przestrzeni, podobnie fotografia i film spowodować
mogą zmiany we wrażliwości na barwy, poprzez jaskrawe kolory w masowym
wykonaniu odbitek fotograficznych (oraz szczególnie jaskrawy obraz telewizyjny). Chodzi o słabsze postrzeganie drobnych niuansów kolorystycznych, o redukcję umiejętności rozróżnienia wielu delikatnych odcieni barwnych. Do tego
dochodzi częste występowanie na odbitkach i w telewizji odchyleń od barw widzianych w naturze, które to odchylenia dodatkowo stępiają poczucie właściwej
czystości barw. Odchylenia te w pobieżnym oglądzie stają się po prostu niezau-
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ważalne. Stosowanie obiektywów o różnych kątach rejestracji, czy wymieszanie
miejsca i czasu doznań związanych z odbiorem fotografii (a także pojawienie się
bardzo szybkich zmian obrazów np. w wideoklipach), dodatkowo powiększają
wymogi odnośnie inteligencji.
Warto nadmienić, że obraz elektroniczny jako taki jest bliższy neurofizjologicznym przebiegom w mózgu niż chemia tradycyjnej fotografii. Cecha ta wraz
z reprogenicznością zapewne ułatwi połączenie elektronicznej protezy oka bezpośrednio z mózgiem. To ostatnie zdanie, wypowiedziane przeze mnie w 1979
roku, zostało już zrealizowane. W Polsce prace nad sztucznym okiem przebiegają
w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Healthy Aims (2009).
***
W rozdziale Fotografia a pamięć pragnę omówić dokładniej jeszcze jeden
proces, współcześnie coraz bardziej widoczny. Chodzi o ciągłe zbliżanie funkcji
fotograficznego aparatu cyfrowego do swojego naturalnego odniesienia, czyli
funkcjonowania mózgu podczas rozpoznawania widoku.
Zacznijmy od balansu bieli – funkcji aparatu umożliwiająca otrzymanie
zdjęcia wyglądającego tak, jakby zrobione zostało w świetle dziennym, w południe w pełnym słońcu. Czy przy włączonym balansie bieli można jeszcze mówić, że jest to „zdjęty” fragment rzeczywistości tu i teraz? Przecież balans bieli
jest autentyczną pamięcią aparatu, przedstawiającą świat według parametrów
tkwiących w śladach pamięciowych naszego mózgu (bazujących na zakodowanej statystyce wyglądów świata). W najnowszej generacji aparatów fotograficznych (przykładowo aparat Lumix DMC-FX500 z 2009r.) mamy do czynienia
z udoskonaloną wersją automatyki – jest nią inteligentny tryb automatyczny
(iA), dzięki któremu aparat może wybrać wszystkie ustawienia za użytkownika.
W trybie tym dodatkowo usprawniono także funkcję balansu bieli, zastępując
tradycyjną kompensację jednoosiową kompensacją dwuosiową z ustawieniami
temperatury barwy, co umożliwia automatyczną korektę barwy we wszystkich
warunkach. Dla chcących samodzielnego dostrajania balansu bieli pozostawiono
taką możliwość. Podobnie jest w inteligentnym trybie automatycznym z regulacją innych parametrów rejestracji. Funkcje „domyślają się”, na jakim efekcie zależy fotografującemu. Po włączeniu trybu inteligentnego, wszystkie funkcje zaczynają działać automatycznie, można więc robić zdjęcia bez regulowania ustawień, gdy zmieniają się warunki oświetleniowe. Warto także wymienić inteligentną kontrolę czułości, korygującą czułość nawet podczas przemieszczania się
obiektu, oraz wykrywającą i eliminującą efekt rozmycia szybko poruszających
się obiektów. Funkcja ta cały czas monitoruje źródło światła i automatycznie aktywuje funkcję kompensacji tylnego oświetlenia, zwiększając ekspozycję obszarów zaciemnionych – aby uchwycić scenę tak jak widzi ją użytkownik – przez
redukcję skrajnych świateł i cieni na fotografii. Inteligentny system wykrywania
twarzy potrafi w ramach jednego kadru wyszukać do 15 twarzy i dobrać do nich
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ostrość oraz ekspozycję, nawet jeżeli twarz jest skierowana bokiem do aparatu.
System wykrywania twarzy rozpoznaje uśmiech, a cyfrowa korekcja usuwa
efekt tzw. czerwonych oczu. System ten potrafi nawet zapamiętać twarz jakiejś
osoby i uwzględnić ją podczas robienia następnych zdjęć. Autofokus śledzi
przemieszczający się w kadrze obiekt, i może być aktywowany ruchem naszego
oka. Inteligentny wybór sceny automatycznie określa program tematyczny i też
automatyczne ustawia ostrość na wybranym obiekcie – także podczas jego ruchu. Równoległa redukcja szumów w sygnale luminancji i chrominancji polega
na tym, że szum luminancji jest dwuwymiarowo rozdzielany na szum wysokiej
i niskiej częstotliwości. Eliminowany jest tylko szum niskiej częstotliwości,
a nie szum wysokiej, który ma duży wpływ na rozdzielczość. Po drugie, szczegółowe informacje o punktach zmiany kolorów pozwalają na dokładne wyznaczenie krawędzi i znaczne ograniczenie przebarwień. Optyczny stabilizator obrazu za pomocą żyroskopów wykrywa drżenie ręki i powoduje odpowiednie
przesunięcie układu soczewek, niwelując szkodliwe drgania. Wreszcie szerokokątny obiektyw pozwala w przybliżeniu objąć kadrem przestrzeń tak daleko, jak
postrzega ją ludzkie oko. (Naturalnie nie mam na myśli różnic ostrości w całym
polu naszego widzenia).
Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze inną analogię pomiędzy aparatem fotograficznym i wzrokowym. Chodzi o wstępne przetwarzanie (jeszcze w oku) ostrości
i kontrastu obrazu wzrokowego, a wstępnym przetwarzaniem – obróbką ostrości
i kontrastu już w aparacie. Jest tylko mitem, że obraz fotograficzny przedstawia
sytuację dokładnie tak, jaka była w danym miejscu i czasie. Na dodatkowe potwierdzenie tej opinii cytuję reklamowy opis trzech wybranych z 12 nowych,
ważniejszych technologii użytych w aparatach Samsung: „Polepsz swój wygląd
bez wizyty u chirurga plastycznego. Szybki i prosty sposób na piękny wygląd.
Tryb Upiększ (Beaty Shot) to „dodatkowy makijaż” w aparacie. Automatycznie
retuszowane są ciemne przebarwienia skóry, wypryski i plamy tak, że Twoja
skóra na zdjęciu staje się gładsza i jaśniejsza. Możliwość stopniowania funkcji
retuszu zapewnia doskonałe efekty. To takie proste!”… „Inteligentne rozpoznawanie scen (Smart Auto). Rób profesjonalnie wyglądające zdjęcia dzięki funkcji
Inteligentny Tryb Automatyczny. Analizuje on główne elementy Twojej kompozycji, takie jak: kolor, jasność, ruch i fotografowany obiekt, a następnie dostosowuje je tak, by zdjęcie było idealne. Nigdy więcej nie będziesz musiał się martwić, że będą zbyt ciemne, za jasne lub rozmyte”… „Wykrywanie Twarzy, Mrugnięcia, Uśmiechu. Aparaty Samsung potrafią wykryć nie tylko twarz fotografowanej osoby, ale także uśmiech i mrugnięcie. Dzięki tym funkcjom ostrość
i ekspozycja obiektu będą automatycznie dostosowane tak, aby zapewniona była
idealna kompozycja i jakość zdjęcia. Ponadto osoby nie będą miały zamkniętych
oczu (kiedy aparat rozpozna zamknięte oczy – robi błyskawicznie dodatkowe
zdjęcie). Natomiast funkcja wykrywania uśmiechu pozwala aparatowi automatycznie rozpoznać uśmiech na twarzy fotografowanej osoby. Jednym słowem –

14

Stefan WOJNECKI

idealnie skadrowana, uśmiechnięta twarz z otwartymi oczami”. Do tego wszystkiego obecnie szybko dołącza technika 3D. Cytuję reklamową ulotkę: „Dodajemy trzeci wymiar! Prezentacje 3D dają Ci możliwość bezpośredniego zapoznania się z towarem – w przestrzennej, trójwymiarowej formie Foton Video Accessories jest jedyną witryną w Internecie, przedstawiającą w ten sposób większość
swoich produktów”.
Obecna technika fotografii cyfrowej rozwija się więc w kierunku naśladowania (co prawda na razie względnie ubogiego), przybliżania do niektórych cech
zmysłu wzroku – o czym najlepiej świadczy tzw. inteligentny tryb automatyczny. Myślę, że obszerne wyliczenie licznych funkcji aparatu cyfrowego wystarczająco uzasadnia zdanie o ciągle powiększającej się pamięci fotograficznego
aparatu, dla której niedoścignionym wzorem jest nasza osobnicza pamięć. Zachodzi zjawisko podobne do zachodzącej w mózgu interakcji przetworzonych
bodźców zewnętrznych ze śladami pamięci. Tym samym fotografia oddala się
od swojego pierwotnego celu, czyli rejestracji rzeczywistości „tu teraz” dokonywanej bez korekty pamięci. Chociaż jak na razie do pełnego szczęścia fotografa brakuje jeszcze poziomej stabilizacji horyzontu wzorowanej na stabilności
świata widzianego, a także nie ma możliwości takiego ustawienia aparatu, aby
kadr zawsze obejmował całą figurę ludzką. Co nie znaczy, że nie będzie.
***
Świat postrzegamy pośrednio poprzez zmysły, a fotografia pełni tylko rolę
dodatkowego pośrednika. Ostatnią, niezbędną instancją jest zawsze umysł. Bez
niego fotograficzny obraz pozostaje niezrozumiałą plątaniną, chaosem linii
i plam. Rozpoznawanie, kojarzenie, emocjonalna interpretacja fotografii odbywają się w naszym umyśle. Całe bogactwo fotografii poza informacją o trzech
cechach metrycznych rzeczywistości: kierunku, natężeniu i częstotliwości promieni świetlnych, pochodzi z naszego umysłu. Fotograficzny obraz jako taki jest
więc bardzo ubogi, nawet nie zawiera historii promieni świetlnych. Za to tkwi
w nim ingerencja człowieka w konstrukcję aparatu, w wybór kadru i momentu
ekspozycji. Uważam, że pojmowanie fotografii jako modelu szeroko rozumianej
rzeczywistości dobrze tłumaczy fakt, że właściwie budujemy, tworzymy nasze
doznawanie świata - także dzięki fotografii. Bowiem właśnie pojęcie modelu kojarzy się z formowaniem przez człowieka czegoś na wzór, naśladowaniem jakiejś cechy, funkcji określonego wzorca. Do świadomości dochodzi gotowe postrzeżenie, co powoduje, że ogół ludzi utożsamia model (jakkolwiek byśmy go
nazywali) z rzeczywistością – nawet o tym nie wiedząc.
Skoro fotografia jest nieodłączna od umysłu, nie można pominąć zjawiska
predykcji, inaczej interakcji przetworzonych bodźców zewnętrznych ze śladami
pamięci. Zderzenie informacji niesionej przez światło z nastawieniem, oczekiwaniem, przypuszczeniem powoduje wśród innych czynników, że percepcja wizualna tylko w części opiera się na istniejącej rzeczywistości – resztę obrazu
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uzupełnia mózg poza świadomością. Mamy do czynienia jakby z projekcją umysłu na rzeczywistość, obarczaniem świata cechami (pochodnymi) umysłu. Przykładem są utożsamienia perspektywy z przestrzenią, barwy z fotografowanym
obiektem, rzeczywistości z fotograficznym obrazem.
Jak już mówiłem, istnieje pewna analogia pomiędzy strukturami obrazów fotograficznego i wzrokowego. Dla ponownego przypomnienia chodzi o perspektywę, jasność (światłocień) i barwę. Natomiast największa różnica pomiędzy obrazem fotograficznym a wzrokowym polega na rejestracji wszystkich widocznych szczegółów bez wartościowania przez pierwszy, i ostrej selekcji szczegółów przez drugi obraz – chodzi o postrzeganie tylko obiektów ważnych dla określonej osoby w danej chwili. Obraz fotograficzny jest w pewnym sensie pamięcią zewnętrzną. Jeszcze raz zaznaczam, że jest on trwały, bardziej niezawodny
niż obraz pamięciowy w naszym umyśle, ponieważ nie podlega procesom prowadzącym do ubytków lub uzupełnień treści obrazu. To ostatnie zdanie nie
w pełni dotyczy fotografii cyfrowej, ponieważ jej dalsza obróbka umożliwia
dowolną konfabulację, podobnie jak to się dzieje w umyśle.
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Obrazowanie graficzne. Krótka historia (r)ewolucji
To, co widzimy, to OBRAZ. Człowiek nie tylko postrzega, nie tylko widzi
obrazy. Człowiek jest jedyną ziemską istotą, która obrazy świadomie wytwarza, przechowuje i przetwarza. Ta „oczywista oczywistość” zdaje się
umykać myślicielom poszukującym „atrybutów człowieczeństwa” – czyli takich
cech i zachowań, które rozstrzygają o jego, człowieka rozumnego, zasadniczej
odmienności i wyjątkowości oraz odróżniają go od zwierząt. Tworzenie obrazów, będących wizerunkami lub przedstawieniami obiektów otaczającej rzeczywistości jest niezaprzeczalnie tą ludzką umiejętnością, która w królestwie
zwierząt nie ma żadnego odpowiednika1.
Jestem przeświadczony, że błądzimy, poszukując unikalnych ludzkich cech
w języku mówionym i pisanym, w naszej zdolności do tworzenia abstrakcyjnych
pojęć i symboli, w budowaniu organizacji społecznej i społecznym współdziałaniu, w matematyce, wytwarzaniu narzędzi i w ogólnie rozumianym „tworzeniu
kultury”. Elementy tych umiejętności i zachowań odnajdujemy przecież również
w pierwotnej, zaczątkowej formie u niektórych zwierząt. Jedynie tworzony
przez człowieka obraz-wizerunek jest całkowicie specyficznym i niepodzielnie
ludzkim wynalazkiem. Obraz, który przedstawia, reprezentuje jakiś rzeczywisty
obiekt, jest równocześnie jego abstrakcyjnym ekwiwalentem, elementem składowym najstarszego języka – języka wizualnego. Obraz ma moc utrwalania tego, co przedstawia; staje się pojemnym „zasobnikiem informacji”, która może
być swobodnie przyswajana oraz wielokrotnie interpretowana. Obraz = przekaz
1

„Mówiące” i „malujące” szympansy nie sporządziły, o ile mi wiadomo, nawet najbardziej
uproszczonego wizerunku swoich ludzkich opiekunów czy innego zwierzęcia, z którym obcowały; najmądrzejszy nawet delfin nigdy nie naszkicował wieloryba; piękne budowle altanników wykazują wprawdzie ich „estetyczny zmysł”, ale nie są one „wizerunkami rzeczy”, służą
jedynie do skutecznego wabienia samiczek tego gatunku ptaków.

18

Grzegorz BANASZKIEWICZ

wizualny, zapis, komunikat. Wart tyle co 1000 słów obraz2 wywarł zapewne
ogromną presję na język mówiony, to bowiem, co raz zostało wyrażone, narysowane i utrwalone w obrazie, domagało się precyzyjnego opisu; zasługiwało na
owe „1000 słów” mówionego, a później pisanego komentarza.
Wynalazek, lub lepiej – odkrycie, opanowanie i wykorzystanie obrazu spowodowało, jak ośmielam się przypuszczać, istotne zmiany w ludzkim zachowaniu i w strukturze ludzkiego umysłu, które nierozerwalnie związane są z człowieczeństwem i tak głęboko zakorzenione, że ich doniosłości niemal nie zauważamy, wręcz o nich zapominamy. Zapominamy, że na co dzień posługujemy się
i skutecznie porozumiewamy językiem uniwersalnym – językiem obrazu – jedynym językiem naprawdę wspólnym dla wszystkich ludzi, powszechnym i międzynarodowym.
Obraz – wizerunek świata, tworzony przez człowieka, ma długą i fascynującą historię. Śledząc ją, możemy dostrzec jej przełomowe, zwrotne punkty –
swoiste mutacje, przyspieszające ewolucyjny rozwój języka wizualnego, którym
człowiek się posługuje od kilkudziesięciu tysięcy lat. Obraz świata ulega w tych
krytycznych momentach zmianie – a to pociąga za sobą rewolucję w nauce i kulturze, zmianę ludzkich zachowań i naszego rozumienia świata. Spróbujmy,
w niezbędnym uproszczeniu i w największym skrócie, opowiedzieć tę historię.
Na początku był OBRAZ... Sporządzony ludzką ręką obraz-wizerunek pojawił się nagle, bez form żadnych przejściowych czy pierwotnych w „Wielkim
Wybuchu” paleolitycznej „rewolucji kulturalnej”; nasz praprzodek, zwany kromaniończykiem, osiedlając się w Europie i wypierając z niej powoli swego potężnego kuzyna, neandertalczyka, około 40–35 tysięcy lat temu dokonał odkrycia obrazu i szybko opanował sztukę jego wytwarzania. Obok znanych od setek
tysięcy lat krzemiennych narzędzi i cennej umiejętności rozpalania i używania
ognia, na zadziwiająco masową skalę i w wielu miejscach nasz utalentowany
protoplasta wytwarzać zaczął najpierw figurki3, a potem ryty, rysunki i malowidła przedstawiające z werystyczną dokładnością i naukową precyzją najbliższych sąsiadów – czyli otaczające go zwierzęta, zarówno wielkie, jak małe; drapieżne, niebezpieczne, jak łatwe do upolowania i jadalne; z rzadka przy tym poświęcając swą uwagę pobratymcom – a jeśli już – to raczej płci pięknej4.
Jaskinia Chauveta w Vallon-Pont-d’Arc, w wąwozie rzeki Ardéche na terytorium dzisiejszej Francji jest moim ulubionym przykładem paleolitycznego
„Big Bangu” sztuki wytwarzania obrazu – sztuki obrazowania. Odkrycie tego
miejsca, dokonane 18 grudnia 1994 roku przez trójkę francuskich speleologów:
Jean-Marie Chauveta, Éliette Brunela i Christian Hillaire’a, jest wciąż mało
w Polsce znane, pomimo swej doniosłości.
2
3

4

J. Bralczyk, Złożony obraz obrazu, „Wiedza i Życie” 2010, nr 4, s. 21.
„...obraz to najpierw było coś, co zostało wyrzezane, wycięte, wyrzeźbione, wyryte uderzeniami, razami – w drzewie czy kamieniu...”. J. Bralczyk, dz. cyt.
Patrz np. http://donsmaps.com/hohlefelsvenus.html.
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Obrazy, rysunki i ryty z jaskini Chauveta (il. 1), starsze dwukrotnie od znanych ze wszystkich podręczników malowideł z jaskini Lascoux, uważanej dotąd
za niedościgłe dzieło sztuki paleolitu, rewolucjonizują naszą wiedzę o nas samych i podwajają naszą, przez naszych przodków zapisaną obrazami, historię.
Ta pierwsza, w jaskini Chauveta najpełniej widoczna, wielka „rewolucja
kulturalna” trwała ponad 25–30 tysięcy lat; był to zapewne najdłuższy okres
w historii obrazowania i historii sztuki, zapisanej w fascynujących obrazach, historii człowieka i jego świata.
Nasz przodek pozostawił wizualne dowody swej obecności i swojej wiedzy
w postaci niezliczonych figur, płaskorzeźb, rysunków, rytów i malowideł w ponad 500 miejscach, rozsianych w samej tylko Europie od Półwyspu Iberyjskiego
aż po Ural. To ogromne dziedzictwo pozostaje wciąż mało znane i zbyt wąsko
interpretowane; nauka, która się nim zajmuje, ma niewiele ponad 100 lat, a najwspanialsze dzieła sztuki paleolitu pozostają – niestety słusznie – dostępne jedynie garstce specjalistów.
Ciąg dalszy ekspansji obrazu znajdziemy w albumach i podręcznikach historii sztuki, w których jej fascynujące początki sprowadzane są zazwyczaj do
krótkiego opisu i kilku reprodukcji obrazów z groty Lascaux. Pozostałe miejsce
wypełniają reprodukcje obrazów, których oryginały możemy podziwiać w najważniejszych, światowych muzeach i które budują naszą powszechną, historyczną „świadomość wizualną”.
Tylko niewielka część muzealnej publiczności dociera do gabinetów rycin,
które są świadectwem kolejnego, znacznie późniejszego, lecz niezwykle istotnego etapu (r)ewolucji obrazowania: powstania matrycy graficznej, zdolnej do replikowania, powielania obrazu.
Zdolność powielania jest tą szczególną „mutacją” w zakresie technik obrazowania, która zapewnia wybranym obrazom, stworzonym przez człowieka,
możliwość reprodukcji w wielu egzemplarzach. „Replikatorem” obrazu jest matryca graficzna; obrazy dotychczas jednostkowe, unikatowe, zostają na niej zarejestrowane, a następnie powielone. Pieczęć cylindryczna5, używana na Bliskim
Wschodzie od IV do I tysiąclecia p.n.e., jest, jak się wydaje, najstarszym historycznie przejawem użycia matrycy do powielania obrazu. Od tego momentu
możemy mówić o powstaniu i ewolucyjnym wyodrębnieniu się specyficznej kategorii obrazowania: obrazowania graficznego.
Obrazowania graficznego, czyli takiego, w którym obraz zapisany zostaje na
jednym, specyficznym nośniku – matrycy, a następnie odtworzony na innym.
Ma to doniosłe konsekwencje, bowiem pozwala na przechowywanie obrazu i jego wielokrotne powielanie.

5

Patrz np.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piecz%C4%99%C4%87_cylindryczna, http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Cylinder_seal_cattle_Louvre_MNB1906.jpg.
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Obrazy, istniejące dotychczas w jednym egzemplarzu, mogą być z oryginału
przerysowane i skopiowane na matrycy. Zapisany w matrycy obraz zostaje następnie przetworzony w określonej technice graficznej i zmultiplikowany
w procesie druku. Efekty tego procesu, czyli odbitki graficzne uzyskują możliwość dotarcia do znacznie większej liczby odbiorców niż ich pierwowzory, oryginalne rysunki czy obrazy.
Warto zauważyć, że wynalazek matrycy graficznej, w tym pieczęci cylindrycznej, znacznie wyprzedza wynalazek Jana Gutenberga6, któremu czasem
przypisywany jest „wynalazek druku” lub „wynalazek ruchomej czcionki”. Ten
dość często powtarzany nonsens razi mnie, jako grafika, skoro wyciskanie, drukowanie, odbijanie form graficznych miało miejsce pięć tysięcy lat przed Gutenbergiem, którego wszakże zasługi dla rozwoju drukarstwa oraz upowszechnienia książki drukowanej pozostają doniosłe i niepodważalne. Druk, drukowa
metoda powielania, udoskonalona przez tego wybitnego drukarza i wydawcę,
trwale powiązała słowo i obraz, zapewniła rozwój książki, bibliotek, edukacji
i kultury.
Dobrze byłoby pamiętać, że słowo i obraz uczestniczyły w tym dziele przez
wiele stuleci na równi i na tych samych prawach, a na matrycach, służących do
druku książek, zapisywany był i jest zarówno „obraz obrazu”, jak i obraz litery,
będącej w języku pisanym graficznym obrazem głoski języka mówionego.
Wszystko, co człowiek wiedział o świecie, co widział i rozumiał, – ale także to,
czego nie widział, lecz pragnął zobaczyć i zrozumieć, zostało przez ludzi narysowane, namalowane i opisane. Zostało również przeniesione na matryce różnego rodzaju, utrwalone, a następnie odciśnięte, odbite i powielone. Grafika i jej
rozwijające się przez wieki techniki wykonywania matryc i powielania obrazów
odegrały zasadniczą rolę na tym etapie (r)ewolucji obrazowania. Tego dzieła
wykonali wspólnie rysownik, rytownik i drukarz, a stworzony przez nich zespół
okazał się niezwykle prostym, wydajnym i skutecznym sposobem na przetwarzanie, gromadzenie i powielanie informacji. Do XIX wieku skupiał i przetwarzał w „swoich rękach” (dosłownie!) całą dostępną publicznie wiedzę o świecie,
tworząc niezwykłe dzieło zbiorowe – historyczną pamięć naszej cywilizacji.
Kolejny etap naszej historii (r)ewolucji obrazowania związany jest z pragnieniem zatrzymania, utrwalenia obrazów „malowanych światłem”, czyli obrazów pozyskiwanych za pomocą urządzeń optycznych, takich, jak camera obscura, zwierciadła i soczewki, którymi artyści często wspomagali swe manualne
umiejętności, by zyskać obraz dokładny, wiarygodny, „wierny naturze”. W tych
wielopokoleniowych poszukiwaniach na początku XIX w. pojawia się ciekawy,

6

Janusz Kaczorowski trafnie nazywa Gutenberga „racjonalizatorem metody (drukowej)”. Por.
J. Kaczorowski, S. Urbański, Pojęcia grafiki, [w:] [wystawa Janusza Kaczorowskiego], katalog,
Galeria KMPiK, Kraków 1978.
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dziś niemal zapomniany wynalazek: camera lucida7. To pomysłowe urządzenie
pozwala na rzutowanie, w świetle dnia, rzeczywistego, prostego (a nie odwróconego jak w camera obscura) obrazu znajdującego się przed obserwatorem modela czy pejzażu na kartkę papieru leżącą na stoliku. Pozwala to na precyzyjne,
lecz wciąż odręczne odwzorowanie konturów i proporcji obserwowanego i rysowanego obiektu.
Camera lucida odegrała pewną rolę w historii obrazowania: wspierali się jej
użyciem artyści i amatorzy rysowania, wspomagała inżynierów wojskowych
i kartografów, służyła do sporządzania rysunków mikroskopowych. W moich
rozważaniach, stanowi ona swoiste „ogniwo pośrednie” ewolucji obrazowania,
poprzedzające prawdziwie rewolucyjny wynalazek XIX w.: fotografię.
„Malowany światłem” i niewymagający udziału ludzkiej ręki obraz fotograficzny postrzegano początkowo jako śmiertelne zagrożenie, zabójczą konkurencję dla malarstwa. Fotografia jednak malarstwa nie zniszczyła i nie zastąpiła,
szybko bowiem znalazła własne miejsce w kulturze – wszędzie tam, gdzie wiarygodny i stosunkowo szybki zapis informacji wizualnej był, jest lub mógłby
być potrzebny. Odnalazła też niebawem i ujawniła swe pokrewieństwo z grafiką
i jej możliwościami powielania informacji. Fotografię z grafiką połączyła fundamentalna cecha: obecność matrycy. Nazywam tę szczególną matrycę „matrycą transparentną” w odróżnieniu od innych typów matryc graficznych8.
W czasopismach i książkach szybko pojawiły się ryciny, wykonane na podstawie fotografii. Wymagało to początkowo nadal „ręcznej roboty” – rysownik
przerysowywał fotografię na drewniany klocek, który rytownik wycinał; wkrótce pojawiła się metoda przenoszenia fotografii, w postaci cienkiej, żelatynowej
warstewki na drzeworytniczy klocek – ale rytownik był nadal niezbędny, by wyciąć reliefowy obraz w matrycy. Wkrótce jednak finezyjna graficzna analiza obrazu, dokonywana przez biegłego w swej sztuce rytownika zostanie zastąpiona
przez raster poligraficzny9, a drewnianą, ręcznie wycinaną matrycę zastąpi matryca wykonywana całkowicie sposobem fotomechanicznym. Takie „przepisywanie” obrazu fotograficznego na matrycę, swoiste „tłumaczenie” z obrazu na
obraz, jest w grafice i poligrafii procedurą często i bardzo efektywnie wykorzystywaną do kolejnych, często wielostopniowych transformacji obrazów10.

7

8

9

10

Camera lucida (patrz np.: http://le.compendium.pagesperso-orange.fr/chambre_claire.htm) została
wynaleziona w 1807 roku przez brytyjskiego uczonego Williama Hyde Wollastona (1776–1828).
Patrz: G. Banaszkiewicz, Pojęcia grafiki III. Definicje, [w:] Tożsamość i tradycja w grafice,
pod red. S. Dudzika, Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń 2009.
Raster to filtr rozbijający obraz półtonowy na punkty – kropki o różnych wielkościach; zrastrowany obraz może mieć regularną lub nieregularną strukturę i w drugim przypadku przypomina miedzioryt lub staloryt punktowany.
Patrz przypis 8.
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Transparentność matrycy fotograficznej zostanie niebawem poszerzona
o transparentność innych obiektów fizycznych, znanych dotychczas jedynie ze
swego zewnętrznego wyglądu.
Staną się one „transparentne” dla nieznanych wcześniej, tajemniczych i niewidzialnych promieni. Odkrycie promieniowania X11, promieniotwórczości
pierwiastków12, szerokiego spektrum promieniowania materii zostanie wykorzystana w fotografii, a w historii (r)ewolucji obrazowania otworzy nowy etap: wizualizacji graficznej wewnętrznych struktur obiektów żywych i nieożywionych
oraz zachodzących w nich niewidocznych dla oka ludzkiego procesów. Powstanie w ten sposób nowa klasa obrazów: „oglądów nieoglądalnego”. Ich twórcami
są naukowcy opracowujący procedury wizualizacji badanych zjawisk.
Powstałe w ten sposób obrazy sytuują się „między rejestracją a kreacją”13
Rentgenogramy (il. 2), elektrogramy, termogramy i tomogramy są niewątpliwie
wizualnymi kreacjami, choć wykonane zostały za pomocą fotoelektronicznych
urządzeń rejestrujących i w swej wizualnej warstwie nie zawierają ingerencji
ludzkiej ręki. O ich kreacyjnym charakterze decyduje procedura wizualizacyjna,
urzeczywistniająca pragnienie znalezienia obrazowego ekwiwalentu dla zjawisk
i rzeczy dla naszego wzroku niedostępnych14.
Fotografia zdobywa kolejne nieznane terytoria; nie tylko „zastępuje oko”,
ale otwiera obszary niedostępne dla wzrokowej penetracji, niemożliwe do zobaczenia. Tworzy swą własną foto-rzeczywistość i kształtuje poszerzoną świadomość otaczającego nas świata. Udoskonalenia kamery fotograficznej i technologii robienia zdjęć: szybsza migawka, zastąpienie szklanej kliszy światłoczułą
elastyczna taśmą pozwalają na rejestrowanie obiektów ruchomych. Powstaje kinematografia, syntetyzująca ruch z nieruchomych obrazów, rejestrowanych
w krótkich, precyzyjnie odmierzanych odstępach czasu. Zanim jednak powstanie, Eadweard Muybridge za pomocą 24 zsynchronizowanych kamer „rozszczepi” ruch na części składowe i odpowie na od wieków zadawane pytanie, czy koń
w galopie (il. 3) odrywa wszystkie nogi od ziemi.
Za pomocą tej samej, oryginalnej techniki – chronofotografii – Étienne-Jules Marey, dokona naukowej analizy ruchu ludzi i zwierząt. Ten fizjolog
i naukowiec, który za artystę nigdy się nie uważał, posługując się strzelbą fotograficzną oraz innymi skonstruowanymi przez siebie urządzeniami, stworzy obrazy niezgodne wprawdzie z naturalnym widzeniem, lecz o zadziwiającej sile
wyrazu, wyprzedzającej osiągnięcia estetyczne swojej epoki, inspirujące wielu
11
12

13

14

Promieniowanie X zostało odkryte przez Wilhelma Konrada Roentgena w 1895 r.
Henri Becquerel odkrył promieniotwórczość w 1986 r.; wraz z Marią Skłodowska-Curie i Pierre Curie, którzy odkryli promieniotwórcze pierwiastki rad i polon. Otrzymał za to odkrycie Nagrodę Nobla z fizyki w 1903 r.
G. Banaszkiewicz, Między rejestracja a kreacją, maszynopis tekstu towarzyszącego pracy kwalifikacyjnej I stopnia, Kraków 1992, w zbiorach autora.
Patrz: http://www.nickveasey.com/.
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artystów15. To mój ulubiony przykład przenikania się Nauki i Sztuki, Rejestracji
i Kreacji.
Chronofotografie Étienne-Jules Mareya okazały się po latach nie tylko dokumentem naukowego doświadczenia, ale również bardzo osobistym zapisem
aktu twórczego – działania wyreżyserowanego, sprowokowanego i przeprowadzonego przez twórcę w niecodziennej scenerii, swoistego performance i artystycznej instalacji avant la lettre.
Przedstawiam tu w wielkim skrócie historię ewolucji obrazowania graficznego w taki sposób, by wskazać na związek pomiędzy rozwojem środków technicznych, służących człowiekowi do tworzenia obrazów oraz do ich rejestracji,
multiplikacji i dystrybucji, z odkryciami i wynalazkami, poszerzającymi ludzką
wiedzę o świecie i jego prawach.
W tej bezkrwawej (r)ewolucji, rozpoczętej przy użyciu wypalonego w ognisku na węgiel kawałka drewna, krzemiennego rylca, czerwonej glinki i tym podobnych, skromnych, minimalistycznych środków, kształtował się przez tysiąclecia język przekazu wizualnego. Systematycznie udoskonalenia technik obrazowania graficznego pozwoliły człowiekowi na kompletne „opisanie świata”
i na szeroką dystrybucję obrazów. Rysownik, rytownik i drukarz dokonali tego
„ręcznie”, z pomocą swych umysłów, talentów i prostych technologii. Ale prawdziwie rewolucyjna „mutacja” w dziedzinie obrazowania nastąpiła bardzo niedawno, w XIX wieku, z chwilą powstania fotografii.
W naszej długiej historii jest to zaledwie chwila, ale składają się na nią logicznie powiązane i odpowiednio wykorzystane odkrycia i wynalazki z dziedziny fizyki i chemii. Z chwilą powstania „malowanych światłem” obrazów, to
właśnie światło – a już niebawem całe, systematycznie odkrywane widmo promieniowania elektromagnetycznego oraz inne rodzaje cząstek i fal wysyłanych
przez ciała fizyczne staną się źródłem obrazów, pozwalając człowiekowi na wizualizację, wiarygodne zobrazowanie zjawisk i obiektów dla ludzkiego wzroku
niewidzialnych i dotychczas niewyobrażalnych. Wiarygodne, bowiem dzięki fotografii i pochodnych od niej technik obrazowania jak najwierniej „przetłumaczone” na dobrze znany nam język – język obrazu w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego o długości fal 380–780 nanometrów16, na którą reaguje
siatkówka ludzkiego oka w procesie widzenia.
Popatrzmy teraz na potężne źródło promieniowania, naszą gwiazdę – Słoń17
ce ; współczesne techniki obrazowania graficznego pozwolą nam to uczynić
bezkarnie, bez niebezpieczeństwa utraty wzroku: kolor niebieski 171 A(ngstremów), zielony 195 A i czerwony 284 A. Każdy z obrazów składowych odpowiada innej temperaturze wewnątrz atmosfery Słońca i przypisano mu inny ko15

16
17

Marcel Duchamp i jego „Akt schodzący po schodach” jest tego przykładem najczęściej przywoływanym.
1 nanometr=10−9 m (jedna miliardowa część metra vel jedna milionowa milimetra).
Patrz: http://apod.pl/apod/ap040620.html
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lor: czerwony dla 2 milionów, zielony dla 1,5 miliona oraz niebieski dla 1 miliona stopni C.
Obrazowanie graficzne XXI wieku wykorzystuje wszystkie zakresy promieniowania materii: strumienie fal i cząstek emitowanych przez ciała kosmiczne
i pierwiastki promieniotwórcze, promieniowanie wysyłane przez skonstruowane
w tym celu urządzenia, jak i źródła, które leżą całkowicie poza naszym zasięgiem, a które pozwalają nam jednak tworzyć (budować) obrazy. Odkryte przez
Roentgena promieniowanie X nie tylko ujawnia wnętrza naszych ciał i walizek,
ale pozwala obecnie na uzyskiwanie obrazów obiektów kosmicznych w wysokiej rozdzielczości, porównywalnej do rozdzielczości optycznej teleskopu Hubble’a18 w zakresie widzialnej części widma. Najnowsze doniesienia mówią
o próbach wykorzystania do celu obrazowania neutrin, pozbawionych ładunku
elektrycznego cząstek elementarnych, które do niedawna były jedynie naukową
hipotezą19. Neutrina, których masa jest tak niewielka, że niektórzy naukowcy
nadal w nią powątpiewają, przenikają swobodnie przez Ziemię, która jest dla
nich niemal całkowicie „transparentna”. Neutrina można jednak wykrywać, tworząc do tego celu wyrafinowane pułapki, rejestrujące efekty ich nielicznych zderzeń z jądrami atomowymi. Te „pułapki neutrinowe” to niezwykle piękne instalacje, na które można patrzeć jak na fantastyczne scenografie; można też widzieć
w nich narzędzia wizualizacyjne, swoiste „aparaty fotograficzne”, rejestrujące
wprost na „kliszach jądrowych” lub zapisujące na dyskach komputerów niewyobrażalne dla naszych umysłów i nieodczuwalne dla zmysłów zjawiska. Powstały już pierwsze obrazy, których źródłem są zarejestrowane strumienie słonecznych neutrin, których potok zalewa nas, przy naszej tego faktu powszechnej nieświadomości. Chociaż nie pojmuję w wystarczającym stopniu, jak naprawdę
powstał przedstawiony tu neutrinowy obraz Słońca (il. 4), to ufam jego twórcom
– fizykom z laboratorium Kamiokande20; ufam tak, jak w prawdziwość wizerunku nosorożca wierzył 30 tysięcy lat temu mój przodek. Ufam, bo znam język obrazowania graficznego i jego historyczny, (r)ewolucyjny, niepowstrzymany rozwój.
Astronomia neutrinowa21 zagląda do wnętrza Słońca, posługując się rejestracją strumienia cząstek, które nasze ciała przenikają jak przez próżnię, ale
dzięki swym właściwościom niosą informację o procesach, zachodzących
w centrum naszej gwiazdy – i pozwalają przedstawić ją w postaci obrazu. Te
pierwsze, „neutrinowe fotografie”, dziś jeszcze nieprecyzyjne, o „niskiej rozdzielczości”, fascynują mnie jako kolejny, wcześniej niewyobrażalny etap
(r)ewolucji graficznego obrazowania. Czy dochodzimy do jej kresu?
18
19

20
21

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kosmiczny_Teleskop_Hubble%27a.
Hipoteza została potwierdzona w 1956 r. przez Fredericka Reines’a. http://www.if.uj.edu.pl/
Foton/92/pdf/03%20neutrina.pdf [data dostępu: 10.06.2010].
http://www.fuw.edu.pl/~neutrina/eksperymenty.html.
T. Jarzębowski, Astronomia neutronowa, w: http://urania.pta.edu.pl/upa2_2003.html [data dostępu: 10.06.2010].

Il. 1. Dłoń (Jaskinia Chauveta), technika:
szablon, prószenie, ~30 000 lat temu

Il. 2. E. Muybridge, Koń w galopie, 1878, wg:
L. Hlawáč, Dejiny fotografie, [b.m.w.], 1987, s. 160

Il. 3. Ręka p. Roentgen prześwietlona proIl. 4. Neutrinowy obraz Słońca, wg:
mieniami X, 1985, wg A New History of Pho- http://neutrino.fuw.edu.pl/odkrywanie_neutrin/eks
tography, red. M. Frizot, Kolonia 1998, s. 280
peryment/super-kamiokande
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Artystyczne strategie uwalniania obrazów
z porządku widzenia
Pomimo blisko już dwustuletniej obecności fotografii w kulturze europejskiej trudno stwierdzić, że jest historyczną, minioną już formą obrazowania.
Jednym z wielu powodów takiego stanu rzeczy jest niesłabnące zainteresowanie
samym medium fotografii. Nie tylko tym, co ona przekazuje, ale przede wszystkim, jak to czyni. W dalszym ciągu aktualne pozostaje, naiwne z pozoru, pytanie
o naturę medium fotografii. Pytanie to, jak i najrozmaitsze odpowiedzi napływają do nas zewsząd. Nie znajdziemy dziś takiego obszaru ludzkiej aktywności,
która, posługując się mechanicznym obrazem, nie zakładałaby jednocześnie
wiedzy na ten temat. Równie ważne są milczące założenia i przekonania, które
towarzyszom kontaktom z tym medium. Z pozoru więc, na pytanie o to, w jaki
sposób fotografia ukazuje świat, wszyscy znamy odpowiedź. Kłopot tylko
w tym, że po skonfrontowaniu ze sobą tych odpowiedzi znowu nie wiemy nic.
Albo jesteśmy zmuszeni pozostać w jakiejś tylko części wiedzy na ten temat;
wyspecjalizowanej, skutecznej, ale pozostawiającej uczucie niedosytu z punktu
widzenia zadowalającej, całościowej odpowiedzi.
Dlaczego tak się dzieje? Czy ten XIX-wieczny wynalazek różni się zasadniczo od wielu innych, rewolucjonizujących życie ludzi tamtego czasu. Od momentu pojawienia się fotografii, a później innych mechanicznych sposobów
utrwalania obrazu (przede wszystkim filmu) posiadamy do dyspozycji przedstawienia o zupełnie nowych cechach. Mimo że są w nich obecne od samego początku, to niełatwo było je zauważyć, a przede wszystkim docenić. Poprzednie
epoki obrazowania nie były przygotowane na przyjęcie konsekwencji, jakie się
z tymi cechami wiążą. Później wyrosłe między innymi z filmu i fotografii elektroniczne narzędzia: wideo, a następnie urządzenia multimedialne, sprawiły, że
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cechy te stały się bardziej zrozumiałe. To nowy kontekst, w którym znalazła sie
fotografia, sprawił, że lepiej rozumiemy dziś to medium.
Począwszy od wynalezienia fotografii, wraz z rozwojem mechanicznych,
a następnie elektronicznych i multimedialnych narzędzi rejestracji następuje stopniowe uwalnianie się obrazów z porządku widzenia.
Dotychczasowe, mam tutaj na myśli przedfotograficzne, obrazowanie oparte
było na związku z bezpośrednim wzrokowym doświadczeniem rzeczywistości.
Jej racją istnienia było: przedstawić i utrwalić to, co widzimy. Narzędzi mechanicznej i elektronicznej rejestracji nie można bez zastrzeżeń traktować jako
spadkobierców tradycji dotychczasowego obrazowania. Przy czym nie chodzi tutaj o wkład, rolę narzędzi mechanicznych w powstawaniu obrazu. O to, że
przedfotograficzne obrazy nie były wytwarzane przy pomocy narzędzi, mówiąc
inaczej, że nie były mechaniczne. Okazuje się, że nie to jest najistotniejszą odróżniającą je cechą.
Przekonująco pisze o tym słynny amerykański malarz David Hockney
w książce Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich dawnych mistrzów1. Autor przeprowadził studia nad dawnym malarstwem europejskim, śledząc w nim
często pojawiające się ślady stosowania urządzeń optycznych. Równolegle prowadził doświadczenia malarskie polegające na odtworzeniu minionych sposobów malowania, wraz z odnalezieniem i odtworzeniem pewnych tajemnic dawnego malarskiego warsztatu. Po wieloletnich dociekaniach dochodzi do niecodziennych wniosków: otóż jego zdaniem, na kształtowanie się malarstwa europejskiego, począwszy od XV wieku aż po wiek XIX, decydujący wpływ miało
używanie przez artystów mechanicznych narzędzi rejestracji. Hockney analizuje
wpływ trzech takich urządzeń: camera lucida, camera obscura oraz urządzenia
opartego na zasadzie odbicia światła przez zwierciadło wklęsłe. Wpływ ten jest
zdaniem autora, z różnych zresztą powodów, niedoceniany przez historyków.
Konsekwencje wniosków wysuwanych przez Hockneya mogą być pomocne
w zrozumieniu interesującego nas tutaj zagadnienia. Jeśli przyjmiemy, że wpływ
mechanicznej rejestracji na kształt dawnego europejskiego malarstwa był tak decydujący, jak to przedstawia autor Wiedzy tajemnej, to rewolucja, jaka dokonała
sie w obrazowaniu za sprawą wynalezienia fotografii powinna być przedstawiona w sposób nieco odmienny, niż czyni się to powszechnie do tej pory. Użycie
mechanicznej rejestracji obrazu nie było przecież, z takiej perspektywy, nowością. Epoka pary i elektryczności udoskonaliła tylko coś, co od wieków, stopniowo dochodziło w obrazowaniu do głosu. Dążenie do doskonałej zgodności
obrazu i porządku widzenia.
Gdyby wartość wynalazku fotografii polegała jedynie na udoskonaleniu tej
zgodności, trudno byłoby przypisywać jej tak wyjątkowy wpływ na dalsze obra1

D. Hockney, Secret Knowledge. Rediscovering the lost techniques of the Old Masters, London
2001 (wyd. polskie: Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów, Universitas, Kraków 2006).
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zowanie. Wspomniany przeze mnie związek porządku widzenia i obrazu jest
oczywiście historycznie zmienny i zrelatywizowany kulturowo. Nie ma jednak,
od czasu wynalezienia fotografii, większego wpływu na charakter współczesnej
ikonosfery. Obrazowanie oparte na mechanicznej rejestracji zaczęło od momentu jego upowszechnienie pełnić podwójną rolę. W pierwszej – jako kontynuacja
tradycji malarstwa europejskiego, pielęgnuje formułę zgodności obrazu i porzadku widzenia. W drugiej – jako zjawisko sytuujące sie poza granicami owej
zgodności, zwalnia obrazy z obowiązku respektowania porządku widzenia.
Niewątpliwie obrazowanie w pierwszej swojej roli odgrywa we współczesnej
kulturze pewną rolę. Jednak o jej obecnym, a w jeszcze większym stopniu
o przyszłym kształcie decyduje jego druga rola. Jest ona trudniej zrozumiała,
ponieważ nie mieści się w tradycji dotychczasowego obrazowania, z trudem daje
się wpisać w dotychczasową historię sztuki.
„Obraz dziki” – takiego epitetu używa Jean Baudrillard na określenie fotografii, próbując opisać jej charakter. „Obraz fotograficzny – mówi Baudrillard –
[...] rodzi się z istoty własnej techniki i właśnie dlatego stanowi wielką rewolucję w naszym sposobie przedstawiania. [...] Stąd forma dzika, niedająca się
sprowadzić do estetyzacji rzeczy, związana z ich zewnętrznym wyglądem, z ich
oczywistością, ale oczywistością złudną. Całkowicie przeciwna podwójnemu
przeznaczeniu, jakie jej narzucono: realizmowi i estetyzmowi”2.
Od czasu dominacji mechanicznych środków rejestracji obszar widzialności
i obszar obrazowania stają sie względnie autonomiczne. Tradycja, włączająca
nowe obrazy w krąg dotychczasowych sposobów i wartości obrazowania, utrudniają dostrzeżenie wspomnianej autonomii. Fotografia jest tradycyjnie chwalona
i ceniona z tego powodu, że potwierdza nasze doświadczenie wzrokowe. Robi
prawdopodobnie jeszcze więcej: czyni je bardziej wiarygodnym. Prawdopodobnie z tego powodu trudno dostrzec tę drugą, ważniejszą rolę. Drogę do zrozumienia przyczyn stopniowego wzrostu znaczenia tej roli toruje odkrycie, że między obrazami powstałymi przed epoką fotografii oraz tymi, które w dalszym
ciągu sytuują się w wielowiekowej tradycji europejskiego obrazowania (choć
mogą być tworami najbardziej zaawansowanej technologii), a obrazowaniem,
które „rodzi się z istoty własnej techniki”3, istnieje ogromna różnica, i to właśnie
owa różnica jest najistotniejsza. Innymi słowy, fotografia jest ważna dlatego,
że potrafi uniezależnić się od naturalnego widzenia. Różnica między naturalnym doświadczeniem wzrokowym a doświadczeniem oka uzbrojonego w narzędzie została najwcześniej doceniona w sztuce i nauce. To na początku tam zaczęto
poszukiwać sensu w nowych obrazach. I choć poszukiwania, w obu dziedzinach,
przyniosły niewątpliwie bogaty plon, odbywa się ono nieprzerwanie do dziś.

2
3

J. Baudrillard, Przed końcem, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002, s. 118.
Tamże.
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Sensy tych obrazów odkrywane na obszarze sztuki dowodzą, że ich siła
skoncentrowana jest nie na odtwarzaniu, ale na wytwarzaniu nowego typu rzeczywistości. Proces taki zapewne nie doczekał się jeszcze wyczerpującego opisu. Niektóre jego cechy dobrze uchwycił francuski badacz André Rouillé.
W książce Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną pisze: „Dogmat odcisku skrywa przed nami fakt, że fotografia, podobnie jak dyskurs i inne
obrazy, tworzy byt; będąc w całości konstrukcją, tworzy i powołuje do życia inne światy. Mimo że odcisk jest odbiciem rzeczy (preegzystującej) w formie obrazu, to należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób sam obraz tworzy już
rzeczywistość”4 (podkreślenie – PW).
Czy przy takim sposobie rozpatrywania mechanicznego obrazu można bez
obaw twierdzić, że coś kryje się jeszcze za obrazami, że znajdziemy coś, co jest
ich pierwowzorem? Obserwując niektóre dokonania współczesnych artystów
można dojść do przekonania, że problem odniesienia do czegoś spoza obrazu
przestaje być dla nich istotny. Wagi nabierają w zamian inne funkcje, jakie może
pełnić obraz, a dziedzina sztuki może być rozpatrywana jako pole aktywności,
w ramach której tworzyć i doświadczać możemy nowych pomysłów na rozumienie i humanizowanie obrazów. Tradycyjnie, przez wieki, taką rolę pełnił
związek obrazu z psychofizjologicznym procesem postrzegania. Teraz artyści
pracują nad nadawaniem obrazom sensu, przy jednoczesnym pominięciu tego
związku.
Prześledzimy, z konieczności wyrywkowo, na dwóch przykładach, efekty
ich pracy. Pozwoli to, mam nadzieję, zrozumieć przełomowy charakter nowego
sposobu nadawania sensu obrazom. Sztuka, jak miało to miejsce już wielokrotnie, jest laboratorium zmian, dokonujących się, z pewnym opóźnieniem, w szerszych rejonach kultury. Z premedytacją przytaczam tutaj przykłady prac dwojga
twórców, którzy w swojej pracy i artystycznych wyborach są diametralnie odmienni. A problem, który analizuję posiłkując się ich pracą, sam w sobie nie jest
na pewno głównym przedmiotem ich zainteresowania. Realizacje artystów służą
mi raczej jako świadectwa zmian dokonujących się w sposobie wspomnianego
przeze mnie oswajania i humanizowania obrazów. Zmian nie zawsze jasnych
i nie zawsze przez artystów w sposób świadomy zakładanych.
Przykład pierwszy. Obraz mechaniczny przekracza granicę naturalnej
percepcji rzeczywistości po to, by już do niej nie powrócić – Cyklografie
Sławomira Decyka.
Przeświadczenie o tym, że fotografia jest rodzajem „rozszerzonego” widzenia, jest początkowo obecne przede wszystkim w sztuce i nauce. Amerykański
artysta i teoretyk mediów Lev Manovich w książce Język nowych mediów posłu4

A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Universitas, Kraków 2007,
s. 10–11.

Artystyczne strategie uwalniania obrazów z porządku widzenia

29

guje się pojęciem „obrazy-narzędzia”. Są to wytwory technologii reprezentacji
używane do uaktywnienia działania. Dają użytkownikowi „możliwość manipulowania rzeczywistością przez przedstawienia”5. W przypadku tego typu obrazów zamiennie traktujemy cechy rzeczywistości i obrazu, ponieważ to właśnie
obraz ujawnia istotne, skryte cechy rzeczywistości. Takie przedstawienia są antyiluzyjne, a jednocześnie bliższe rzeczywistości niż najdoskonalsza iluzja.
W taki z grubsza sposób można określić jeden z praktycznych skutków „rozszerzonego widzenia”, jakie zaoferowały media. Warto podkreślić, że i tutaj oferta
nie była czymś zupełnie nowym. Obrazy-narzędzia w rozumieniu, jakie nadał
temu terminowi Lev Manovich, istnieją w mniej ekspansywnej formie od wieków pod postaciami na przykład map, wykresów i tym podobnych. Są one konstruowane w taki sposób, by można było, po skorzystaniu z ich dobrodziejstw,
powrócić w granice naturalnej percepcji rzeczywistości wzbogaconej jedynie
o nowe doświadczenie.
Cyklografie Sławomira Decyka są pod pewnymi względami podobne do obrazów-narzędzi. Podobieństwo to okazuje się jednak pozorne, jako że nie można,
po zrozumieniu rodzaju doświadczenia, jakie mają do zaoferowania, powrócić
przy ich pomocy w granice naturalnej percepcji rzeczywistości. Są zatem przykładem działalności uwalniającej obrazy z porządku widzenia.
Technika fotograficzna, która została użyta do realizacji Cyklografii nosi nazwę solarigrafii (il. 1). Są to obrazy, powstające w wyniku rejestracji wędrówki
słońca po niebie. Solarigrafie powstają jako rezultat użycia kamer bezobiektywowych (il. 2), najczęściej konstruowanych przez samych fotografów. W ich
wnętrzu eksponowany jest materiał światłoczuły w taki sposób, że obraz ujawnia
się już w trakcie procesu naświetlania. Nie mamy więc do czynienia, jak to zwykle w przypadku fotografii bywa, z obrazem, który wymaga obróbki chemicznej
po naświetleniu. W przypadku solarigrafii po zakończeniu naświetlania otrzymujemy gotowy obraz. To obraz o odmiennym charakterze. Pominięcie obróbki
chemicznej oraz stosowanie kamer bezobiektywowych stwarza warunki, dzięki
którym możliwe staje się bardzo długie, na przykład kilkumiesięczne, naświetlanie. Sama technika fotograficzna wykorzystana w solarigrafiach okazuje się
więc prosta. Natomiast rezultaty uzyskane przy jej użyciu zaskakują, bywają
wręcz niewiarygodne.
Wydłużone, niekiedy wielomiesięczne ekspozycje prezentują drogę Słońca
tak, jak mógłby postrzegać ją ktoś, kto nie podlega ludzkim ograniczeniom percepcji czasu. Kto jest władny nim manipulować, zagęszczać go lub rozrzedzać.
Solarigrafie należą to takiego rodzaju obrazów, które pozwalają doświadczyć
umowności narzędzi i kategorii, którymi ujmujemy rzeczywistość.

5

L. Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2006, s. 77.
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Permanentna, wydłużona, często wielomiesięczna rejestracja przy pomocy
urządzenia notującego zmiany w obserwowanym środowisku przypomina powszechne dziś stosowaną w przestrzeniach społecznych praktykę monitorowania. W obu przypadkach, rejestracji solarigraficznych i praktyki monitorowania
rzeczywistości, proces ten odbywa sie przy pomocy urządzeń, które rejestrują
według uprzednio wyznaczonych, początkowych warunków.
W przypadku pracy nad solarigrafiami duże znaczenie ma właśnie wyznaczenie owych początkowych warunków. Etap rejestracji z powodzeniem obywa
się bez kontroli autora. Od momentu uruchomienia kamery natura obserwuje
jakby samą siebie. Powstaje jej własny wizerunek nieobciążony ograniczeniami
ludzkiej wyobraźni. I choć powyższe założenie jest zaledwie projekcją tęsknot
za takimi wizerunkami, ich siła tkwi w trafnym sposobie artykulacji owej tęsknoty. Artyści bez ustanku poszukiwali i poszukują przecież metod i narzędzi
pomocnych w przezwyciężeniu ograniczeń własnej wyobraźni, w spojrzeniu
„nieludzkim” okiem. Prawdopodobnie dlatego fotografia jako wspomniany
wcześniej baudrillardowski „obraz dziki”, jest tak atrakcyjna dla artystów.
Solarigrafia odwraca hierarchię ważności w obrębie przedmiotu fotograficznego zapisu. W tego typu obrazach, a solarigrafia nie jest na pewno jedynym takim przypadkiem, ważne jest przede wszystkim to, co sam ów obraz może
ujawnić. Ważna jest rezygnacja z pospolitych widoków rzeczy. Obrazy te pozostają jednak w dalszym ciągu fotografią, to znaczy rzetelnym śladem tego, co
miało miejsce w polu widzenia aparatu. Istota mechanicznego, solarigraficznego
zapisu objawia się więc w tym, co zostaje do niego wprowadzone przez samo
narzędzie, nie zaś to, co jest zgodne z naszym dotychczasowym doświadczeniem
wizualnym. To ostatnie traktować można jako niezbędny, lecz nie najważniejszy
element „wypełnienia” obrazu.
Technika solarigrafii jest bazą, na której autor konstruuje obrazy, które nazywa cyklografiami. Podstawowe jest tutaj skojarzenie kamery i zegara. Powstają urządzenia, które posiadają elementy zaczerpnięte z obu tych urządzeń: bezobiektywowe kamery służące do rejestracji solarigraficznych z ruchomą, działająca na podstawie mechanizmu zegarowego tarczą, dzięki której naświetlający
otwór pozostaje w ciągłym, równomiernym i okrężnym ruchu – na wzór ruchu
wskazówek zegara. Cyklografie to fotograficzne rejestracje śladu, który pozostawia przemierzające swą drogę Słońce, na materiale światłoczułym. Rejestracje odbywają się przy pomocy urządzenia, który nosi cechy zegara, z poruszającą się tarczą i naniesionym nań otworem, pełniącym rolę obiektywu. Podobnie
jak wskazówki zegara, które poruszają się z różną prędkością, mechanizmy wykorzystywane przez Sławomira Decyka dokonują pełnego obrotu, czyli zamknięcia cyklu w różnym czasie.
Zasadę powstawania cyklografii wyjaśnia sam autor w następujący sposób:
Cyklografie to specyficzny rodzaj fotografii wykonanych przez kamerę otworkową. To
ślady Słońca uzyskane poprzez otworek poruszający się cyklicznie po okręgach. Kon-
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strukcja użytego w tym celu aparatu jest wynikiem połączenia ciemni optycznej i zasady
działania mechanizmu zegarowego. We wnętrzu kamery umieszczono papier fotograficzny.
Zaprojektowane w ten sposób urządzenia przymocowano w różnych miejscach o wysokim stopniu nasłonecznienia. Otrzymany bezpośrednio obraz jest wynikiem ciągłych,
wielodniowych ekspozycji.
Dysk z otworkiem jest sterowany przez mechanizm lub ręcznie. Kierunek obrotu podążającego za Słońcem otworka, odbywa się zawsze w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów Ziemi.
Cykle ruchu
– dysk roczny (Y) – 1 obrót na rok
– dysk miesięczny (Mth)
– 1 obrót na miesiąc – dysk tygodniowy (W)
– 1 obrót na tydzień – dysk dobowy (D)
– 1 obrót na 24 godzin – dysk godzinowy (H)
– 1 obrót na 12 godzin – dysk minutowy (M)
– 1 obrót na godzinę – dysk sekundowy (S)
– 1 obrót na minutę6.

Ciągły ruch w obrębie kamery (ruch dysku) i pozorny ruch słońca po nieboskłonie wspólnie warunkują rejestrację i tworzą syntetyczny obraz. W swojej
cyklograficznej odmianie fotografia traktowana być może jako zjawisko naturalne, nieomal przyrodnicze. Co w takim przypadku z nieodłącznie przypisanym
do fotografii zjawiskiem reprezentacji? Wszelkiego rodzaju „oswojona” przedmiotowość obrazu staje się wtedy czymś mało istotnym, zaledwie dodanym na
mocy konwencji. Innymi słowy w solarigraficznych i cyklograficznych realizacjach omawianego autora mniej istotna jest funkcja kopiowania widoków
rzeczywistości, pierwszorzędna jest za to rola obrazu jako przedłużenia, albo jako jednej z kolejnych wariantów rzeczywistości. Obraz fotograficzny
jest tylko jedną z wielu rzeczy dostępnych naszemu doświadczeniu.
Cyklografie to wytwory maszyn, które stwarzają kolejny, dostępny nam
dzięki ich działaniu, wariant rzeczywistości. Czy autor, twórca tych maszyn obserwuje i rejestruje cokolwiek przy ich pomocy? Wydaje się, że nie. Raczej odkrywa ze zdziwieniem efekty pracy zbudowanych przez siebie narzędzi. Odczucie bliskie temu, jakie odczuwali pionierzy fotografii, z fascynacją oglądający
efekty swojej pracy, obrazy dające wgląd w nowe światy (il. 3).
Przykład drugi. Naturalna percepcja rzeczywistości zyskuje cechy odbioru
mechanicznego obrazu. Obraz staje się zbędny lub doświadczamy
tylko obrazów. Projekt Minaret Joanny Rajkowskiej.
W 2008 roku młoda artystka Joanna Rajkowska przebywała w Poznaniu na
rezydencji artystycznej na zaproszenie Prezydenta Miasta Macieja Frankiewicza.
Efektem tego pobytu stał się szeroko dyskutowany projekt pod nazwą Minaret.
6

S. Decyk, Cyklografie, katalog wystawy, Galeria FF, Łódź 2005.
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Należy on do kategorii projektów artystycznych realizowanych w przestrzeni
publicznej i o problemach społecznych traktujących. Główna idea projektu polega na propozycji przebudowy nieczynnego, pofabrycznego komina usytuowanego w ważnej widokowo części miasta w minaret. Projekt zakłada, to już moja interpretacja zamierzeń autorki, autentyczną przebudowę dla stworzenia nieautentycznej, pozorującej samą siebie budowli. Dla zachowania rzetelności opisu projektu warto zacytować artystkę, która o koncepcji Minaretu pisze:
Przy ul. Estkowskiego, niedaleko skrzyżowania z ul. Garbary w Poznaniu stoją przedwojenne budynki dawnej fabryki papieru. Mieszczą się tam teraz biura piekarni „Fawor”,
hurtownia zabawek i sprzedaje się włoskie meble. Nad zabudowaniami króluje nieczynny już komin, na którym zainstalowano przekaźniki telefonii komórkowych. Ten właśnie
komin stanowi oś projektu, który polega na przekształceniu komina w wieżę minaretu.
Chaotyczny rozkład budynków przypomina nieco zabudowę na Bliskim Wschodzie,
szczególnie dwie boczne, ślepe ściany budynków stojące bokiem do ulicy. Miejsce znajduje się pomiędzy Starym Rynkiem a Ostrowem Tumskim, jest poza trasą turystycznych
atrakcji, raczej na uboczu, ale bardzo blisko centrum miasta. Jest jednym z miejsc tranzytowych, które się mija po to, żeby gdzieś dojść. [...]
Jeśli Minaret stanie, zmieni charakter całego otoczenia w surrealny sposób. Znajome
stanie się obce. Inaczej będą się prezentować czerwone, ceglane budynki, puste ściany,
mur wokół zabudowań i wielkoformatowe reklamy. Trzeba będzie podjąć wysiłek, żeby
miejsce na nowo rozpoznać, zrozumieć i przyswoić. Minaret ma nadać okolicy egzotycznego charakteru, ma uczynić z niej Miejsce. Owo miejsce powstanie z napięcia pomiędzy swojskim i obcym, znajomym i wymagającym rozpoznania. Minaret, poza
oczywistym faktem, że nie jest rzeczywistym minaretem, a jego architektonicznym znakiem, nie ma – podobnie jak minarety budowane przy meczetach, żadnej funkcji religijnej. Nie jest to również wyraz fascynacji islamem autorki projektu. Podobnie jak palma
w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, Minaret pyta raczej, gdzie my – Polacy – jesteśmy w procesie otwierania się na obcych, innych i nietutejszych. Jaki jest nasz stosunek
do islamu, dlaczego stawiamy znak równości między islamem a terroryzmem, skąd się
bierze nasz lęk przed muzułmanami...”7 (il.4, 5).

Po wyłożeniu przez samą autorkę głównych założeń projektu warto zastanowić się, jaka jest, tutaj strategia artystycznego działania. Myślę, że strategia,
przy pomocy której autorka umiejscawia w scenerii miasta swój pomysł, bliższa
jest operacji na obrazach niż na rzeczywistości. Oto pojawia się w przestrzeni
publicznej obiekt, który w większym stopniu posiada cechy obrazu, jego racją
istnienia jest stać się widokiem. To zastanawiająca, jedna z ciekawszych konsekwencji projektu Joanny Rajkowskiej. Wmontowanie w przestrzeń miejską
obiektu, który nie posiada i nie posiadał nigdy zapowiadanej przez siebie funkcji. Ten aspekt pracy jest raczej pomijany w dyskusjach toczących się żywo wokół projektu. Jestem jednak przekonany, że właśnie on stanowi, niekoniecznie
zgodnie z intencjami autorki, o tym, że projekt pobudza społeczny dyskurs wokół
problemu wielokulturowości. Zaproponowany w projekcie Minaret wariant

7

Cyt. za: www.minaret.art.pl. [dostęp: 23.09.2010]
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rzeczywistości, której cechy żywo przypominają cechy obrazów medialnych,
jest znacznie bardziej przydatny do wyzwalania społecznego dyskursu.
W pewnym sensie w cieniu omawianego projektu znalazły się inne minarety,
tym razem autentyczne. Spotkać je można w wielu miejscach w Polsce, z najwyższym, usytuowanym przy meczecie w Gdańsku (il. 6). Jednak żaden z nich
nie doczekał się ostatnimi czasy takiego rozgłosu, żaden nie stał się przyczyną
tak ważnych dyskusji, jak poznański, nieprawdziwy i nieistniejący Minaret Rajkowskiej. Dzieje się tak dlatego, że w tym przypadku mamy do czynienia z pracą, która proponuje „czytanie” rzeczywistości zgodnie z porządkiem obrazu.
Rajkowska stworzyła obiekt, który nie potrzebuje już swojego obrazu, na przykład medialnego po to, by móc o nim mówić. On już nim jest. Jednocześnie podszywając się pod rzeczywistość. Autorka wyciągnęła artystyczne konsekwencje
z faktu, że przestrzeń społeczna, a szczególnie pamięć społeczna, są zawsze
zmediatyzowane, zapośredniczone przez jakieś medium. Prawdopodobnie obrazy, które posiadają konkretne zakotwiczenie w rzeczywistości, nie są już, dla
prowadzenia różnorakich dyskursów, tak atrakcyjne jak obrazy uwolnione od
balastu odniesienia. Wynika z tego, że rzeczywistość, która nie stała się jeszcze obrazem samej siebie, jest milcząca, nieatrakcyjna, słaba znaczeniowo
i symbolicznie. Przegrywa konkurencję z obrazem. A ten z kolei, mając
przewagę nad rzeczywistością, upodabnia sie do niej, zyskując przy tym na
wyrazie oraz znaczeniowej i symbolicznej atrakcyjności.
Z perspektywy, którą możemy osiągnąć dzięki omawianej realizacji, teza
o uwalnianiu obrazów z porządku widzenia zyskuje nowe znaczenia. Autorka
pokazała nam, jakie są konsekwencje faktu, że naturalne doświadczenie zyskuje
cechy doświadczenia obrazu (doświadczenia medialnego). W konsekwencji obraz, ze swoim odniesieniem do rzeczywistości, staje się zbędny lub doświadczamy tylko obrazów.

Il. 1. Solarigrafia, Sławomir Decyk, styczeń–
maj 2001

Il. 3. Cyklografia (D), Sławomir Decyk, 2005

Il. 2. Kamera do solarigrafii, Sławomir Decyk,
b.d.

Il. 4. Poznań – miejsce realizacji projektu Joanny Rajkowskiej, Piotr Wołyński, 2011

Il. 5. Minaret (projekt), Joanna Rajkowska, 2008 Il. 6. Minaret przy meczecie w Gdańsku, wg:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Minaret
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Wyniki badań rozpoznawczych zbiorów
fotograficznych Biblioteki Polskiej w Paryżu
Biblioteka Polska w Paryżu jest najstarszą i najbardziej zasłużoną – obok
Muzeum Polskiego w Rapperswilu, w Szwajcarii – instytucją polskiej kultury za
granicą, z którą związałem się całym sercem od czasu miesięcznego pobytu
w niej 10 lat temu na stypendium Funduszu im. Jana i Susanne Brzękowskich
przy Polskim Towarzystwie Historyczno-Literackim (La Société Historique et
Littéraire Polonaise – SHLP) w Paryżu.
Celem tego pobytu było wstępne rozpoznanie, próba charakterystyki i ocena
zbiorów fotografii, które od wielu lat są określane szacunkowo liczbą ok. 5000
pozycji, oraz zaproponowanie form skatalogowania i szerszego, nowoczesnego
udostępniania tych zbiorów. Pracom badawczym poświęciłem ok. 115 godzin
w ciągu 19 dni roboczych. Przyjęte własne założenia badań, określenie problemów badawczych oraz ustalenie swojej metodologii przeglądu zdjęć, doprowadziły mnie do interesujących rezultatów, które są moimi szerzej nieznanymi odkryciami przyczynkarskimi do historii fotografii polskiej. W wyniku tych prac
powstało obszerne ilustrowane sprawozdanie stypendialne (ponad 20 stron), którego treść nie była dotychczas publikowana1.

1

Uzyskane podczas stypendium informacje zaprezentowane zostały podczas wykładu habilitacyjnego (ASP Kraków), do którego wybrałem kilka najciekawszych zespołów odkrytych
w zbiorach fotografii. Przedstawione zostały także – w formie projekcji ponad 110 reprodukcji
zdjęć i innych materiałów drukowanych z szerszym komentarzem – w czasie X Sympozjum
Fotograficznego „Fotografia – przedmiot i podmiot poznania” (AJD, Częstochowa 2010).
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***
Przed prezentacją ciekawszych rezultatów moich badań czuję się moralnie
zobowiązany do przypomnienia osoby założyciela Funduszu stypendiów – Jana
Brzękowskiego oraz przybliżenia w dużym skrócie Biblioteki Polskiej (BP), która ma bogato zapisane, piękne karty swej historii, sięgającej czasów Wielkiej
Emigracji we Francji po upadku Powstania Listopadowego (1831 r.), ale też która jest trochę za mało znana, nawet w naszym akademickim środowisku artystycznym, mimo dość ścisłych związków z Krakowem (PAU). W tym miejscu
trzeba wspomnieć, że w 2004 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie miała
miejsce wielka wspaniała wystawa malarstwa, grafiki, rzeźby i dokumentów historycznych pt. Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Jan Brzękowski2 (1903–1983), polski poeta emigracyjny, teoretyk poezji,
krytyk sztuki pozostawił w testamencie zapis, na którego mocy utworzony został
przy PTHL fundusz stypendialny dla osób zajmujących się szeroko rozumianą
historią Polski – historią kultury, literatury, polityki, nauki, filozofii i sztuki.
Moje zajmowanie się od dłuższego czasu m.in. historią fotografii, pewien dorobek publicystyczny w tym zakresie, dały mi szansę przyznania stypendium im.
Brzękowskich i poznania tej instytucji.
Mówiąc o Bibliotece konieczne wydaje się pokazanie jej lokalizacji w Paryżu na Wyspie św. Ludwika przy Nabrzeżu Orleańskim nr 6 (6, Quai d’Orleans)
nad Sekwaną, w XVII-wiecznym budynku obok Mostu de la Tournelle, w pobliżu znanego z historii Polski Hôtel Lambert. Konieczne również jest wspomnienie jej najważniejszych inicjatorów, darczyńców, założycieli i członków, wśród
których byli, jako główny donator i pierwszy prezes PTHL książę Adam Jerzy
Czartoryski, Adam Mickiewicz, generał Władysław Zamoyski, Joachim Lelewel, Fryderyk Chopin, Cyprian Norwid, Henryk Rodakowski, Olga Boznańska
i wielu innych najwybitniejszych postaci historycznych. Konieczne jest też
przedstawienie paru następnych zasłużonych prezesów PTHL i dyrektorów BP –
Władysława Mickiewicza (syna Adama) i dwóch ostatnich – śp. Leszka Talko
(1916–2003) i Casimira Pierre’a Zaleskiego, z którymi konsultowałem się podczas swych prac. W skrótowym ujęciu pragnę również opisać strukturę zbiorów,
na które składają się: kolekcja druków, rękopisy i archiwa (XVI–XIX w.), kolekcja kartografii oraz jakby autonomiczne działy Biblioteki: Muzeum Adama
Mickiewicza, Salon Chopina, Muzeum im. Bolesława Biegasa (malarstwo, rzeźba), salon kolekcji Kamila Gronkowskiego.
2

Jan Brzękowski (ur. 1903 w Nowym Wiśniczu, zm. 1983 w Paryżu) – polski poeta emigracyjny, pisarz, teoretyk poezji, krytyk sztuki, dziennikarz. Absolwent filologii polskiej i romańskiej, także farmacji na UJ. Uczestnik plebiscytu na Śląsku. W 1925 r. debiutował tomikiem
Tętno drukowanym w Peiperowskiej „Zwrotnicy”. Działał w kręgu Awangardy Krakowskiej.
W 1928 roku wyjechał do Paryża, był korespondentem prasy polskiej, w latach 1931–33 redagował czasopismo „Linia”, gdzie publikowali poeci nowej generacji awangardy, m.in. Jalu Kurek, Julian Przyboś, Stanisław Piętak, Czesław Miłosz, Teodor Bujnicki, Witkacy.

Wyniki wstępnych badań rozpoznawczych…
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Kończąc wstępną część pragnę podkreślić, iż przytoczenie powyżej krótkiego opisu Biblioteki, jej charakterystyki i okoliczności swej pracy uznałem za
ważne, gdyż miały one istotny wpływ na moje odczucie niezwykłej atmosfery
miejsca i bezpośredniego, mocno angażującego emocje obcowania z wielką historią polskiej kultury na emigracji.
Podczas przeglądu wielu setek zdjęć natrafiłem na kilkanaście zdjęć pojedynczych lub zwartych zespołów zdjęć, które zasługują na szczególną uwagę ze
względu na ich unikatowy charakter, wartości dokumentalno-historyczne, technologiczne i artystyczne – np. fotograficzne tableau (il. 1) zatytułowane napisem
na tarczy: „Poland’s Patriots” przedstawiających 8 wybitnych osobistości z Powstania Listopadowego, organizacji emigracyjnych i Powstania Styczniowego;
jeden z pierwszych historycznie fotomontaży (!) z lat 60. XIX wieku w formie
rysowanego, pamiątkowego tableau z wklejonymi nieznanymi postaciami (il. 2);
dwie fotografie Michała Greima (ok. 1900 r.) z Kamieńca Podolskiego z widokiem jego rodzinnego miasta oraz murów obronnych Chocimia; liczne polonica
i cracoviana – głównie portrety typu carte de visite różnych osobistości, wykonane w polskich firmach fotograficznych w Paryżu, nieznanych w kraju oraz
w bardzo znanych firmach Krakowa, Warszawy, Wilna, Lwowa, często z autografami (np. polskiego poety Adama Asnyka dla Marii Mickiewicz) i adnotacjami ofiarodawców tych zdjęć; gabinetowy, modernistyczny portret Jana Lechonia z dedykacją poety (1932), wykonany w „Studio Jyska” w Paryżu; oraz
liczne widoki miast, pałaców z parkami i wiele innych interesujących fotografii.
Najciekawszym „odkryciem” okazały się 3 większe zespoły zdjęć:
1) „Fotografje Bogusława Kraszewskiego – ALBUM portretów i widoków
z Dołhego”, datowany 16/IV/1914 i sygnowany dedykacją fotografa, bratanka wielkiego pisarza J.I. Kraszewskiego, „dla Stasi Strzemboszowej”, ukazujące ziemiański dom i rodzinę Kraszewskich, okoliczne pejzaże z Grodzieńszczyzny oraz wspólną, pamiątkową fotografię autora z Janem Bułhakiem (il. 3), wybitnym polskim fotografem, który wiele lat później, od września 1939 r., miał objąć katedrę i zostać pierwszym w historii polskiego szkolnictwa artystycznego, docentem fotografii na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, po II wojnie światowej, w 1946 r.
zakładał Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) w Warszawie.
2) Zespół profesjonalnie opisanych i sygnowanych 14 zdjęć z 1940 r. z brytyjskiego wojennego serwisu fotograficznego War Office Photo (darowizna
G. Tomaszewskiego dla BP, 1984), które są nieznanym dokumentem ukazującym m.in. inspekcje króla Jerzego VI (il. 4), premiera W. Churchilla (il. 5),
Prezydenta RP E. Raczkiewicza, premiera gen. W. Sikorskiego (il. 6) w oddziałach wojsk polskich w północnej Anglii i Szkocji, przed słynną Bitwą
o Anglię.
3) W wyniku osobistego kontaktu z jednym z seniorów PTHL, p. Jeanem
Skarbkiem, zapoznałem się z niezwykłym, dotąd nigdzie nieujawnianym, ar-
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chiwum fotografii jego ojca, potomka powstańca listopadowego – Josepha
hr. Skarbka, który jako młody inżynier prowadził w latach 1906–1909 pionierską budowę pierwszej linii kolejowej w Chinach, a jako wielki amator
fotografii o zdolnościach artystycznych i zainteresowaniach etnologicznych
systematycznie dokumentował dla siebie postęp prac i zwykłe życie ludności
w prowincji Henan (il. 7–10).
W rezultacie tego kontaktu i odkrycia, i dzięki współpracy z Muzeum Azji
i Pacyfiku w Warszawie, wykonałem później, już w Krakowie, ok. 80 tonowanych printów z oryginalnych fotografii hr. Skarbka, którego syn Jean doczekał
się niemal po stu latach prapremierowej wystawy w Warszawie (2001), z pięknym katalogiem pt. Wiek pary w Kraju Smoka – Joseph Skarbek i jego fotografie
z Chin 1906–1909. A następnie premierowej wystawy na Międzynarodowym
Festiwalu „Miesiąc Fotografii” w Bratysławie (2002), po czym z inicjatywy
Muzeum wystawa ta była prezentowana przez wiele miesięcy w różnych krajach
na Dalekim Wschodzie.
Na zakończenie pragnę poinformować, że w najbliższej przyszłości, po odpowiednim opracowaniu i zdobyciu środków finansowych, przewiduję opublikowanie w druku całego materiału ze sprawozdania stypendialnego z Biblioteki
Polskiej w Paryżu.

Il. 1. Tableau „Poland’s Patriots”, au- Il. 2. Tableau z nieznanymi postaciami, fotomontaż, lata
tor nieznany, b.d.
60. XIX w.

Il. 3. Bogusław Kraszewski (z lewej) z JaIl. 4. Gen. W. Sikorski przedstawia królowi Jerzenem Bułhakiem w roli „instruktora” fotogra- mu VI z królową Elżbietą plany obrony Anglii,
fii, Dołhe, 1914
1940

Il. 5. Premier W. Churchill podczas inspekcji polskich oddziałów w Szkocji, 1940

Il. 6. Pamiątkowe [ostatnie] zdjęcie gen.
W. Sikorskiego, gen. W. Andersa, gen. T. Klimeckiego przed lotem z Egiptu do Gibraltaru, 1940

Il. 7. Hr. Joseph Skarbek uczy sie grać na
instrumencie chińskim, 1906–1909

Il. 8. Hr. Skarbek z mandarynem (prawej), tłumaczem (z lewej) i lokalną milicją ochraniającą budowę, 1906–1909

Il. 9. Próba techniczna obciążeń przyczółków mostu, 1906–1909

Il. 10. Dżonka na rzece Luo, 1906–1909
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Zbiory ikonograficzne Biblioteki Głównej
Politechniki Warszawskiej i ich opracowanie
W końcu 2005 r. zbiory Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
wzbogaciły się o ponad 40 000 fotografii oraz kilkanaście tysięcy diapozytywów. Przejęto je z likwidowanej Biblioteki Instytutu Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa w Warszawie. W blisko stuletnich dziejach biblioteki uczelnianej nie istniała tradycja gromadzenia materiałów ikonograficznych – poza
krótkim epizodem działalności Pracowni Historycznej Politechniki Warszawskiej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, gdy zbierano różnego typu archiwalia
(w tym także fotografie) do badań nad tradycją tej najstarszej i największej polskiej uczelni technicznej. Po rozwiązaniu Pracowni Historycznej zbiory ikonograficzne przejęło Muzeum Politechniki Warszawskiej.
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) kontynuował
działalność Instytutu Kształtowania Środowiska (IKŚ) oraz wcześniej (czynnego
w latach 1949–1974) Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA). Od chwili powołania IUA istotną rolę w jego strukturze odgrywał dział historii budowy
miast, w którym narodziła się idea gromadzenia zbiorów kartograficznych i ikonograficznych dotyczących architektury i urbanistyki na ziemiach polskich w jej
historycznych granicach. Powołana około 1951 r. Pracownia Dokumentacji Ikonograficznej zbierała źródła niezbędne dla obsługi działalności naukowo-badawczej różnych oddziałów Instytutu oraz realizacji zadań polskiej urbanistyki i architektury w momencie odbudowy, przebudowy i rozbudowy kraju zniszczonego w czasie II wojny światowej.
Najintensywniejsze prace nad pozyskiwaniem materiałów ikonograficznych
prowadzono w latach 1952–1954, do chwili przeniesienia działu historii budowy
miast do Zakładu Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki w Polskiej Akademii
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Nauk. Od 1955 roku ograniczona działalność Pracowni Dokumentacji Ikonograficznej – aż do czasu jej likwidacji w połowie lat siedemdziesiątych – koncentrowała się na obsłudze prac badawczych prowadzonych aktualnie w Instytucie, między innymi związanych z architekturą krajobrazu, zielenią, urbanistyką, architekturą przemysłową, mieszkaniową oraz budownictwa ogólnego i usług. Odrębną
grupę stanowiły materiały gromadzone do własnych projektów badawczych nad
twórczością architektów Franciszka Marii Lanciego (1953–1954)1, Stanisława
Zawadzkiego (1950–1952)2, Dominika Merliniego3, Jakuba Kubickiego (pałace
w Bejscach, Białaczowie, Młochowie, Pławowicach i Sterdyniu, kościół w Radziejowicach), Szymona Bogumiła Zuga (Arkadia, Falenty, Jabłonna), architekturą spichlerzy4 oraz zieleni w krajobrazie (fotografie Tadeusza Szymanowskiego)5.
Faktyczny rozmiar kolekcji Pracowni Dokumentacji Ikonograficznej nie jest
dziś możliwy do odtworzenia. Według ostatniego sprawozdania dotyczącego jej
stanu z 1971 roku – zbiór negatywów liczył około 28 000 pozycji wpisanych do
inwentarza6. Ich los po zamknięciu placówki nie jest znany. W fototece znajdowało się około 95 000 kart głównych7, zaś w diatece – 20 000 przezroczy (w tym
ponad 60% barwnych). Po likwidacji Pracowni Dokumentacji Ikonograficznej
zespół fotografii przeniesiono do biblioteki Instytutu. Szafy z fotografiami
umieszczone na zapleczu magazynu. Większość odwrócono szufladami do ściany. Część kart ze zdjęciami powiązano w paczki i przeniesiono do magazynu
w piwnicy. Nie były udostępniane ponad 30 lat.
Zachowany zespół stanowi najcenniejszą część dawnej kolekcji Pracowni Ikonograficznej Instytutu Urbanistyki i Architektury. Zbiory przejęte przez Pracownię
Narodowego Zasobu Bibliotecznego (obecnie Zbiory Specjalne) Biblioteki Głównej
Politechniki Warszawskiej obejmują ponad 40 000 kart dokumentacyjnych z nakle-

1

2
3

4

5
6

7

Fotografie dworu w Kobylance, pałaców w Grodźcu (ob. dzielnica Będzina), Międzyrzecu
Podlaskim i Zagórzanach, zespołów pałacowych w Końskich i Porębie Wielkiej, budynków gospodarczych w Wilanowie, szkoły przy kościele w Międzyrzeczu Podlaskim, projektu przebudowy Wawelu oraz projektów odbudowy zamków w Ojcowie i Szamotułach. Patrz: I. Bartczakowa, Franciszek Maria Lanci 1799–1875, Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954.
Rezydencje w Dobrzycy, Lubostroniu i Śmiełowie. Patrz: I. Malinowska, Stanisław Zawadzki
1743–1806, PWT, Warszawa 1953.
Rezydencje w Dęblinie i Jabłonnie. Patrz: W. Tatarkiewicz, Dominik Merlini, Budownictwo
i Architektura, Warszawa 1955.
Spichrze dworskie w Grabowie (pomiar), Gorzowie Śląskim, Kaleniu, Sławęcicach (ob. Kędzierzynie-Koźlu), Modlnicy, Rogowie, Strzybniku, Śmiełowie oraz Żelaznej. Patrz: J. Dumnicki, Spichrze polskie, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
M. in.: Skierniewice, Łańcut, Jabłonna, Jagodne, Kozłówka, Świerklaniec, Kopaszewo, Winiary (Wielkopolska).
W zachowanych inwentarzach negatywów IGPiM liczących około 30 000 pozycji większość
rubryk nie została wypełniona, trudno więc odtworzyć zespół należący do kolekcji Instytutu.
W innej wersji zespół liczył około 200 000 wglądówek. (Patrz: O dorobku naukowym byłego
Instytutu Urbanistyki i Architektury 1949–1974, oprac. A. Kotarbiński, IKŚ, Warszawa 1975).
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jonymi fotografiami (przede wszystkim w formacie 13 × 18 cm)8 z okresu od lat
osiemdziesiątych XIX w. po rok 1976. Po selekcji, podczas której usunięto diapozytywy w bardzo złym stanie technicznym oraz dublety (z wyjątkiem oryginalnych
prac wybitnych artystów), zachowano około 18 000 slajdów, z których blisko 80%
stanowią materiały barwne wykonane w latach 60. i 70. przez pracowników i stypendystów Instytutu. Poza niewypełnionymi inwentarzami Instytutu Kształtowania
Środowiska nie ocalały żadne inwentarze oraz katalogi negatywów i pozytywów.
Przetrwał natomiast inwentarz diateki oraz katalog rzeczowy slajdów – oba w formie kartkowej. Opisy fotografii powstałe w chwili wykonania fotografii, a więc najczęściej w latach 50. ubiegłego wieku, wymagają weryfikacji i uaktualnienia. Na
tym etapie opracowania wydaje się, że udało się ocalić podstawową część dawnej
kolekcji ikonograficznej IUA. Brakuje pojedynczych fotografii oraz kilkudziesięciu
serii diapozytywów wypożyczonych w latach siedemdziesiątych, których nie zwrócono po likwidacji Pracowni. Porównanie zbioru fotografii z ocalałą niemal w całości kolekcją diapozytywów wskazuje, że selekcji podlegały przede wszystkim zdjęcia zawierające materiały reprodukowane z książek i czasopism.
Główną część zbioru powstałego w pierwszym okresie działalności pracowni (w latach 1952–1954) tworzyli fotografowie zatrudnieni w Pracowni Dokumentacji Ikonograficznej, pracownicy IUA9 oraz architekci i urbaniści współpracujący z Instytutem. Reprodukowano materiały z Gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Ikonograficznego Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie (zbiory Czartoryskich), Biblioteki
Uniwersytetu Wrocławskiego, archiwów państwowych (przede wszystkim
w Radomiu i Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie), dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej prasy polskiej, m.in.: „Tygodnika Illustrowanego”, „Kłosów”, „Wędrowca”, „Budownictwa i Architektury” oraz stare fotografie ze zbiorów prywatnych, m.in. Zbigniewa Rewskiego, Leonarda Sempolińskiego oraz Leonarda Jabrzemskiego. Pozyskano odbitki z Centralnej Agencji
Fotograficznej, Krajowej Agencji Wydawniczej, Państwowego Instytutu Sztuki
(obecnie Instytutu Sztuki PAN), Zakładu Architektury Polskiej oraz Zakładu
Wsi Politechniki Warszawskiej, wojewódzkich urzędów konserwatorskich oraz
urzędów miejskich. Wiele prac zakupiono bezpośrednio od znanych fotografów:
Czesława Olszewskiego, Leonarda Jabrzemskiego, Jana i Janusza Bułhaków,
Kazimierza Lelewicza, Romana Stefana Ulatowskiego, Stanisława Kolowcy,
Edwarda Falkowskiego, Stanisława Muchy, Tadeusza Przypkowskiego, Teodora
8

9

W tym niewiele ponad 100 odbitek barwnych, przede wszystkim z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych, pochodzących z archiwum Centralnej Agencji Wydawniczej oraz Krajowej
Agencji Wydawniczej.
Zbigniew Dolatowski, Przemysław Gartkiewicz, Czesław Gawdzik, Bartłomiej Jahn, Wojciech
Kalinowski, M. Karolak, Bogdan Kasperski, Stanisław Łuczyński, Irena Malinowska, Wacław
Ostrowski, Zbigniew Rewski, Tadeusz Przemysław Szafer, Tadeusz Szymanowski, Świętosław
Tatarkiewicz, Stanisław Trawkowski, Eugenia Trzeciakowa, J. Turos, Jerzy Wilk, Ryszard Zając.
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Hermańczyka oraz Adama Bujaka. Zakupiono kilkaset odbitek autorskich od architekta Andrzeja Nitscha (od końca lat 20. po lata 70. XX w.) a także pojedyncze prace osób prywatnych (Roman Aftanazy) lub zakładów fotograficznych
(„Sztuka” w Jarosławiu – fotografie z lat ok. 1910–1950 w odbitkach z lat 50.).
Od Leonarda Sempolińskiego nabyto dokumentację fotograficzną wystawy Wiek
Oświecenia w Polsce zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie
w 1952 r. Siłami Pracowni Ikonograficznej wykonano dokumentację słynnej
wystawy architektury polskiej zorganizowanej w warszawskim Pałacu Kultury
i Nauki w maju 1956 r. Do kolekcji przekazano zdjęcia wykonane przez pracowników IUA i architektów uczestniczących w objazdach studyjnych po Mazowszu, Podlasiu, Łódzkiem, Świętokrzyskiem oraz Śląsku, organizowanych
przez Instytut w latach 1952–195310. Mimo trudności w zaopatrzeniu Instytut
nie odczuwał braku deficytowych wówczas, strategicznych materiałów fotograficznych (negatywy i materiały chemiczne).
W latach 40. i na początku lat 50. organizowanie objazdów, podczas których
wykonywano dokumentację fotograficzną, wymagało znacznych przygotowań.
Jak wspomina Mieczysław Orłowicz, kierownik w Wydziale Turystyki Ministerstwa Komunikacji, jeden z najwybitniejszych polskich działaczy turystycznych
i krajoznawczych, dla zorganizowania pięciodniowego objazdu Warmii i Mazur
(w dniach 17–26 lipca 1946 r.) na zlecenie Wydziału Turystyki przy Ministerstwie
Komunikacji i Dróg Publicznych, potrzebowano subwencji Ministerstwa Komunikacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Pracami kilkuosobowej ekipy kierował wówczas wybitny fotograf
Jan Bułhak. Samochodem użyczonym przez starostwo przemierzono szlak od
Olsztyna, aż po Frombork i Braniewo oraz okolice Wielkich Jezior Mazurskich.
W Braniewie Bułhak wraz z Orłowiczem znaleźli się w strefie zaminowanej, ponieważ informację o grożącym niebezpieczeństwie umieszczono tylko w jednym
końcu ulicy. Efektem kilkudniowej wyprawy było ponad sto kilkadziesiąt filmów
dokumentujących krajobraz i zabytki tych ziem. W ciągu zaledwie jednego 1946 r.
Bułhak odwiedził w ten sposób około 100 miejscowości Ziem Odzyskanych (od
Łuczan i Elbląga do Szczecina) wykonując około 2000 zdjęć, ze szczególnym
uwzględnieniem Gdańska (miasta i województwa). W 1947 r. fotografował
uzdrowiska i zdrojowiska Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego (ponad 500
zdjęć), Mazury, Warmię i Suwalszczyznę. Podczas wypraw wielokrotnie zawodziły samochody, których naprawa powodowała skrócenie podróży. Kilkanaście wykonanych wówczas prac zakupiono do zbiorów IUA11.
10

11

Podlasie-Mazowsze: Choroszcz, Dowspuda, Raczki (27.06.–1.07.1952); Śląskie-Małopolskie:
Ogrodzieniec, Siewierz, Rudno-Tenczyn (29.09.–1.10.1952), Mazowieckie-Łódzkie: Bąkowa
Góra, Białaczów, Drzewica, Jabłonna Lacka, Majkowice, Przysucha, Sterdyń (lipiec 1953);
Świętokrzyskie: Końskie, Białogon, Kielce (lipiec 1953); Wielkopolskie: Czerniejewo, Rydzyna (sierpień 1953); Dolnośląskie: Bolków, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko, Oleśnica, Ratno
Dolne, Strzelin, Świdnica, Wałbrzych-Książ (październik 1954).
Oryginalne odbitki z lat 1945–50 sygnowane „Jan Bułhak i Syn”.
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W zbiorze ikonograficznym IUA zgromadzono prace dokumentujące zniszczenia wojenne Warszawy wykonane w latach 1945–1947 przez Leonarda Sempolińskiego, Leonarda Jabrzemskiego, Marię Chrząszczową, Andrzeja Gąsiewicza, R. Kwiatkowskiego oraz fotografów współpracujących z Centralną Agencją
Fotograficzną. Leonard Jabrzemski i Edmund Kupiecki dostarczyli fotografie
ukazujące odbudowę stolicy. Od Kazimierza Lelewicza zakupiono ponad sto
zdjęć obrazujących zniszczenia i odbudowę Gdańska (1945–1956). Zniszczenia
Gdańska, Gdyni i Szczecina przedstawiają też fotografie Janusza Uklejewskiego
z 1945 r. Zakupiono też prace Janusza Bułhaka wykonane po 1950 r. (Toruń).
W latach 50. dokumentowano obiekty zabytkowe w różnych częściach Polski
(m.in. budynki sakralne, kapliczki przydrożne, pałace, dwory, mury obronne, ratusze), ale także wielkie budowle socjalizmu, nowe miasta socjalistyczne (Nowa
Huta, Nowe Tychy), obiekty przemysłowe (huty, cementownie, porty), osiedla
mieszkaniowe, zabudowania na wsi, obiekty wypoczynku służące ludziom pracującym miast i wsi (Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Ośrodek Wczasów Świątecznych w Powsinie pod Warszawą, Las Bielański w Warszawie), architekturę sportową: stadiony (m.in. w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie)12, hale,
pływalnie i kąpieliska oraz urządzenia sportowe. Zachowały się fotografie
obiektów szkolnych, przedszkoli i żłobków, także ich wyposażenia. Kolekcję
zasiliła dokumentacja wykopalisk archeologicznych w Biskupinie i Igołomii,
drewnianej architektury warszawskiego Bródna wykonana przez Marię Kietlińską w latach 1959–1960 oraz licznych kościołów drewnianych (m.in. Brzezinki,
Harklowej, Mikuszowic, Libuszy, Nowej Wsi Królewskiej, Rychnowa). Oryginalne fotografie z połowy lat 50. przedstawiają widoki slumsów na warszawskim
Powiślu (na terenie dzisiejszej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego). Kilkaset
fotografii dokumentuje krajobraz Polski: jeziora (Augustowskie, Wigry, Nidzkie),
góry (Beskidy i Tatry), drogi wiejskie, cenne obiekty przyrodnicze (Dąb Bartek)
a także scenki rodzajowe (targi w małych miasteczkach, zabawy dzieci).
Najcenniejsza część zbiorów to zaledwie niewiele ponad sto oryginalnych
prac wykonanych przed 1945 r., m.in. Ignacego Kriegera (Kraków, Biecz, Wiśnicz), także zreprodukowanych w latach 20. przez Jana Bułhaka (Kraków). Zachowała się znakomita fotografia Bułhaka z lat 20. przedstawiająca Wenecję
Bydgoską (odbitka sepiowa 22 × 17 cm) oraz kilkanaście reprodukcji fotografii
z przełomu XIX i XX w. różnych miejscowości Polski (m.in. Toruń, Koronowo,
Łękno, Bydgoszcz, Chełmno, Markowice, Trzemeszno, ruiny zamku Tęczynek
w Rudnie) opracowanych przez Bułhaka w latach 20. – być może jedyne oryginalne egzemplarze tych prac wileńskiego mistrza ocalone z pożogi wojennej. Do
zbioru dołączono kilka przedwojennych kart pocztowych.
W Pracowni NZB materiał fotograficzny został uporządkowany. Przygotowano wstępny wykaz ponad 36 000 zdjęć (skrócony opis w układzie topogra12

M.in. unikatowa seria fotografii z dokumentacją konkursu na „Stadion między Mostami”
(Dziesięciolecia) w Warszawie oraz poszczególnych etapów jego budowy.
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ficznym) przedstawiających obiekty, które udało się zidentyfikować. Po przekonwertowaniu do ALEPHA stworzono bazę ikonograficzną w katalogu on-line.
Na początek, dzięki uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich (syna artysty)
powstała możliwość umieszczenia prac Czesława Olszewskiego, wybitnego
warszawskiego fotografa, w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej
(bcpw.bg.pw.edu.pl). Planowana jest digitalizacja zbioru ikonograficznego, z zastrzeżeniem, że do biblioteki cyfrowej trafią jedynie zdjęcia o ustalonym statusie
prawa autorskiego. Pozostałe fotografie zostaną udostępnione na terenie biblioteki13.
Moje ogromne wątpliwości wzbudziło nowe uporządkowanie kolekcji. Kierownik działu (przez blisko połowę życia pracująca jako bibliotekarka w szkole
podstawowej i do tej pory nie mająca żadnego kontaktu z fotografią) wprowadziła istotne zmiany do zaproponowanego przeze mnie sposobu uszeregowania
i opisu zdjęć. Przenosząc na zbiory fotograficzne zasady ochrony książek i czasopism – za zgodą dyrekcji – podzieliła najcenniejszą części zbioru (455 oryginalnych fotografii autorskich i starych pocztówek) na te wykonane przed 1950 r.,
podlegające szczególnej ochronie oraz mniej cenne – stworzone po tej dacie.
Absurdalnym wydaje się dzielenie prac np. S.R. Ulatowskiego (abstrahując od
daty wykonania odbitki – większość jego zdjęć została wykonana przed 1939 r.
natomiast zakupione odbitki pochodziły z początku lat 50.), Kazimierza Lelewicza i Leonarda Jabrzemskiego na „cenne dzieła” sprzed 1950 i zwykłe prace po
1950 r. Fotografie Adama Bujaka znalazły się w drugim zbiorze. Obie grupy fotografii przechowywane są oddzielnie.
Ostatnio zmieniono zasady uszeregowania zbioru w obrębie dużych miejscowości (Warszawa). Zamiast przejrzystego porządku przejętego z Katalogu
Zabytków Sztuki (m.in. alfabetyczny podział wg nazw ulic) zastosowano podział na dzielnice, tu niekiedy wydzielono np. obiekty sportowe i zieleń miejską,
co sprawiło, że często budynki znajdujące się przy jednej ulicy znalazły się
w trzech lub czterech różnych miejscach14. Autorka nowego projektu stwierdziła, że powrócono do zasad zaproponowanych przez IUA15, z którymi nigdy
wcześniej się nie zapoznała.
13

14

15

Zdjęcia, do celów archiwizacji zostały zdigitalizowane w formacie TIFF (rozdzielczość 600 dpi),
a do publikacji w bibliotece cyfrowej skonwertowane do formatu JPEG (300 dpi). Skanowanie
zdjęć wykonywane było w skali szarości o głębi 256 (8bit/px). Do zdjęć niezbyt wyraźnych
w nielicznych przypadkach stosowana była maska wyostrzająca, w kilku przypadkach zdjęcia
były rozjaśniane. Miniatury, zostały zeskanowane w rozdzielczości 200 dpi i stanowią ok. 10%
wielkości podstawowego obrazka (jpg). Na zdjęciach dodajemy znak wodny, a w zasadzie nadruk, w prawym dolnym rogu, o treści „Copyright © 2008, BCPW”, na tyle mały, żeby nie
przeszkadzał odbiorcy.
W tej sytuacji dotarcie do konkretnej fotografii często możliwe jest wyłącznie przy pomocy katalogu on-line. W przypadku jakichkolwiek zmian administracyjnych (a te następują co kilka
lat) – podział stanie się kompletnie nieczytelny. W układzie alfabetycznym – wszelkie zmiany
(np. nazw ulic) można uaktualniać za pomocą przekładek z odsyłaczami.
Nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ fotografie w Instytucie zostały uszeregowane w układzie rzeczowym, np. pałace, kościoły, osiedla mieszkaniowe, architektura sportowa. W obrębie
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Fotografie skatalogowano w systemie „ALEPH” przystosowanym do opracowania książek i czasopism. Wstępny (roboczy) spis fotografii przekonwertowano z Excela. Kierownik, zgodnie z normą obowiązującą dla tego typu publikacji, zamiast nowego, prawidłowego opisu przedstawionego obiektu (zweryfikowanego na podstawie najnowszej literatury przedmiotu), nakazała przeniesienie do pola tytuł dokładnego zapisu z karty katalogowej wykonanej kilkadziesiąt
lat temu (kolekcję zamknięto w 1976 r.) łącznie ze wszystkimi błędami zawartymi w opisach (np. większość obiektów z dawnych Kresów Wschodnich umieszczono na Ziemiach Odzyskanych, zmienione atrybucje budynków). Mimo że
nie były to opisy autorskie, lecz nadane przez katalogującego, który wówczas
często nie miał możliwości zweryfikowania swojej wiedzy. Korekta błędów
miała zostać umieszczona w odpowiednim polu (uwagi) w dolnej części opisu,
z której często czytelnik nie korzystał. Nie zezwoliła także na umieszczenie nazwisk autorów i daty wykonania fotografii, jeśli nie mogę powołać się na konkretne źródło (publikacja lub odbitka w innym zbiorze). Nie wzięła pod uwagę
możliwości innych ustaleń badawczych, w tym np. charakterystycznej dla danego autora kompozycji fotografii bądź używanych przez niego materiałów. Przy
tworzeniu słów kluczowych zakazała „wchodzenia w głąb fotografii” i umieszczania informacji nie wynikających bezpośrednio z obrazu. Np. hasło STRATY
WOJENNE mogło znaleźć się jedynie na fotografii przedstawiającej ruiny, nie
zaś w przypadku archiwalnego zdjęcia obiektu zniszczonego w czasie wojny16.
Przy wycenie zbiorów, niezwykle cenne merytorycznie zdjęcia (wręcz unikatowe) przedstawiające makiety obiektów architektonicznych, możliwe do sfotografowania na specjalnych zasadach (zgoda wystawiającego), często w bardzo
trudnych warunkach – zostały zrównane z reprodukcjami z książek i wycenione
jako najtańsze. Podstawowym kryterium wyboru fotografii do digitalizacji był
„ładny wygląd” zdjęcia, a nie merytoryczna wartość sposobu ukazania obiektu
(np. unikatowe przedstawienie nieefektownego detalu).
Uratowane przed wywiezieniem na makulaturę fotografie ze zbioru dawnego
Instytutu Urbanistyki i Architektury, a szczególnie unikalne materiały poświęcone obiektom powstałym w okresie budowy socjalizmu w Polsce, zapewne stanowić będą jedno z najważniejszych źródeł do badań nad dziejami architektury
i sztuki polskiej. Niestety, wprowadzone zasady opracowania i udostępnienia
zbioru przygotowane przez osobę nie posiadającą odpowiednich kwalifikacji
merytorycznych (znajomość zasad archiwistyki oraz historii sztuki) znacznie
ograniczą ich wykorzystanie.

16

haseł rzeczowych zazwyczaj zastosowano podział według autorów projektów poszczególnych
obiektów.
Podobny problem dotyczy haseł rzeczowych dot. książek: 99% skatalogowanych w latach
2002–2010 publikacji – zamiast haseł zawiera formułkę „do opracowania rzeczowego”.

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Edukacja Plastyczna

2010, z. V

Hanna SZCZERBAK
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Frederick J. Kiesler: koncepcja Endless House
i jej fotograficzny zapis
Twórczość austriackiego artysty Fredericka J. Kieslera (il. 1), od 1926 r.
przebywającego i pracującego w Nowym Jorku, jest w polskiej literaturze
przedmiotu praktycznie nieznana1. Studiując jego działalność przede wszystkim
mamy świadomość jej wszechstronności i różnorodności przejawiającej się nie
tylko w projektach architektonicznych, ale również i scenografiach teatralnych,
projektach wnętrz galerii sztuki, projektach mebli, malarstwie, rzeźbie, by skończyć na manifestach teoretycznych i poezji.
Frederick Kiesler urodził się na 22 września 1890 r. w Czerniowcach, na terenie ówczesnego Cesarstwa Austro-Węgierskiego (obecnie Ukraina) w rodzinie
żydowskiej. Na przełomie 1908/09 przeprowadził się wraz z ojcem do Wiednia,
gdzie rozpoczął swoją artystyczną edukację w Cesarsko-Królewskiej Akademii
Technicznej oraz na Akademii Sztuk Pięknych. W 1926 r. wraz ze swoją pierwszą żoną Stefanią (Steffi) zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych,
kontynuując tam swoją działalność aż do śmierci 27 grudnia 1965 r.2
Pierwszą wizualną realizacją projektu „Endless House” był malowany model
gipsowy3 (pierwotna wizja obejmowała model metalowy), wykonany w związku
z prośbą rzeźbiarza Davida Hare, przeznaczony na zbiorową wystawę The Muralist and the Modern Architect, która odbyła się we wrześniu 1950 roku w Ko-

1

2

3

Pomysł przygotowania niniejszego artykułu pojawił się w związku z kilkumiesięcznym stażem
badawczym w Österreichische Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung w Wiedniu w 2010 r.
Szczegółowy biogram artysty przedstawiony jest w najważniejszej książce poświęconej artyście: D. Bogner, Friedrich Kiesler. Architekt, Maler, Bildhauer 1890–1965, Wien 1988.
Ten model gipsowy o wymiarach 53,3 × 25,4 ×15,2 cm znajduje się obecnie w Museum of
Modern Art w Nowym Jorku, wraz z uzupełniającymi go rysunkami tuszem.
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otz Gallery w Nowym Jorku. Został on wykonany jednak w niewielkiej skali,
nieco lepsze wyobrażenie dawały dwa odnoszące się do modelu fotomontaże4.
Dzięki otrzymanemu w 1958 r. od Fundacji R.H. Gottesmanna stypendium
stało się możliwe przeprowadzenie prac przy planowanym kolejnym modelu
oraz projektach Endless House, które ostatecznie znalazły się w ogrodach MoMA w Nowym Jorku. W ciągu dwóch lat artysta stworzył kilka modeli, w tym
mniejszą wersję znajdującą się obecnie w zbiorach Fundacji Kieslera oraz większą (będącą podsumowaniem ówczesnych rozważań), obecnie przechowywaną
w Whitney Museum w Nowym Jorku.
Nieco później pojawił się, niestety nie do końca zrealizowany, projekt stworzenia przez autora dwóch kolejnych (mniejszego i większego) modeli „Endless
House”, uzupełnionych o liczne plany, rysunki i szkice detali. Ostatecznie na
zbiorowej wystawie Visionary Architecture w 1960 r. zaprezentowano jedynie
modele i rysunki Endless House oraz dużo wcześniejsze projekty Universal
Theatre (z 1925 r.). W trakcie tej wystawy Kiesler zdecydował się również pokazać ponadwymiarowe zdjęcia ukazujące jego idee przestrzeni w projekcie Endless House i to te fotografie doprowadziły do większego zainteresowania jego
koncepcjami wśród odbiorców.
Dodatkowym źródłem, z zakresu tzw. oral history, są zgromadzone w Fundacji Kieslera rozmowy z Lenem Pitkowskym5, wieloletnim – od 1959 roku –
współpracownikiem artysty, dzięki którego relacji dowiadujemy się o początkach przygotowywania architektonicznego modelu „Endless House”. Wówczas
to projekt przybrał raczej formę rzeźbiarską, składającą się początkowo z formy
muszli. Kolejne działania rozwijające niewielki początkowo model miały w założeniu przystosować tworzoną strukturę zarówno do fizycznych, jak i psychologicznych zapotrzebowań jego potencjalnych mieszkańców. „Wielcy artyści
i architekci zdają się rozwijać swoją wizję, ideę całe życie. Ich życie nie polega
na zmienianiu tej idei, ale raczej na wyjaśnianiu jej, rozwijaniu jej i pozwalaniu
na przekształcanie jej. Wielką ideą Kieslera była przestrzeń” – mówił Pitkowsky
w 2009 r. Upływ lat z pewnością zatarł nawet u najbliższych współpracowników
szczegóły kształtowania się poszczególnych elementów koncepcji, ale dzięki zachowanym świadectwom wizualnym (planom, rysunkom, fotografiom) można
próbować ją rekonstruować. Współpraca z Kieslerem była kompleksowa, gdyż
mistrz zawsze zwracał uwagę na konieczność ogromnego poświęcenia się wykonywanym działaniom, co pewnie wynikało z faktu, jak zauważał Pitkowsky,
że wówczas siedemdziesięcioletni Kiesler cierpiał na bezsenność, więc jego zaangażowanie w kreację było niemal ciągłe.
W projekcie Endless House artysta zdecydowanie odchodzi od geometryzacji formy, kierując się w stronę organiczności. Ta forma jest tak naprawdę połą4

5

F. Kiesler, The Endless House and its Psychological Lighting, „Interiors” 1950, nr 10, s. 125;
D. Bogner, Friedrich Kiesler. Architekt, Maler, Bildhauer 1890–1965, Wien 1988, s. 141.
G. Zillner, Len Pitkowsky on Frederick Kiesler: His Medium was Space, Wien 2009.
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czeniem struktur architektonicznych i rzeźbiarskich, bazujących na owalnej formie zewnętrznej. Mniejszy model z 1959 r., wykonany z drucianej siatki (jako
elementu zasadniczego konstruującego tę strukturę), prezentuje kolejny krok artysty w celu przedstawienia jego wizji relacji człowiek – przestrzeń. Z tego czasu pochodzą jego studia, które łączyły elementy architektoniczne i rzeźbiarskie,
a badacze przedmiotu określają je mianem „archisculpture – Archisculptur” (artysta jednak w wywiadach, gdy określano Endless House jako niepraktyczny, bo
czysto rzeźbiarski, podkreślał, że tej koncepcji nie można rozważać tylko jako
rzeźby)6. Na ten model składa się sferoidalna, muszlowata struktura wspierana
przez dwie podpory, raczej sugerująca relacje pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną przestrzenią niż oddzielająca jedną od drugiej. Te dwie wewnętrzne
przestrzenie, nazwane przez autora „indywidualnymi pomieszczeniami”, mogły
być przez użytkownika-mieszkańca rozwiązane w dowolny sposób, dostosowany do jego życiowych i psychicznych potrzeb. Porównując ten model z wcześniejszymi o 10 lat zauważyć można zdecydowaną zmianę w podejściu do powierzchni modelu, gdyż wcześniej zastosowano gładką kolorowaną glinę,
a w 1960 r. pojawiła się ostro, reliefowo traktowana powierzchnia zewnętrzna,
zbudowana z siatki i kratownicy.
Koncepcja Endless House rozwijana była przez Fredericka Kieslera praktycznie do końca jego życia. Analizując dostępny materiał archiwalny z całą
pewnością można stwierdzić, że miała ona przede wszystkim charakter wizji
utopijnej, pewnego konceptu idealnego założenia zawartego w tekstach teoretycznych, szkicach i modelach, a nie skończonego projektu przeznaczonego do
realizacji. Dokładne zrozumienie zaproponowanej przez Kieslera idei ułatwia
analiza szeregu materiałów, a w szczególności: istniejących kilku modeli (tworzonych od 1958 roku), wykonanych w różnej skali, zachowanych szkiców, planów i rysunków, fotografii wykonanych zarówno w trakcie tworzenia poszczególnych modeli, jak również dokumentujących kolejne prezentacje na wystawach, poglądów teoretycznych zaprezentowanych w drukowanych i rękopiśmiennych manifestach, wierszy autorstwa Kieslera, fragmentów pamiętnika artysty, notatek z dziennika jego żony oraz wspomnień współpracowników.
Badacze twórczości Kieslera dostrzegają podobne elementy koncepcyjne już
w jego realizacjach z lat dwudziestych XX wieku. Przede wszystkim należy tutaj
wspomnieć o Raumbühne w Wiener Konzerthaus (Viennese Space Stage z 1924 r.),
Raumstadt (Miasto w przestrzeni – z 1925 r., na wystawie zbiorowej w Grand
Palais w Paryżu) – wtedy ukazał się tekst teoretyczny odnoszący się do tego wydarzenia, czy Universal – The Endless without Stage7. Jeden z tekstów teore-

6

7

Definicja po raz pierwszy pojawiła się w katalogu wystawy Archisculptur. Dialog zwischen
Architektur Und Plastik vom 18. Jahrhundert bis heute, Ostfildern-Ruit 2004.
P. Noever, On the subject: Avant-Garde as an obsession, [w:] Frederick J. Kiesler. Endless
Space, red. D. Bogner, Wien 2001, s. 12. Szeroko ten temat rozwija Dieter Bogner w rozdziale
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tycznych z 1925 r., opublikowany w piśmie „De Stÿl”, odnoszący się właśnie do
Miasta w przestrzeni prezentuje szereg założeń teoretycznych, które w późniejszym czasie będą także adekwatne do koncepcji „Endless House”. W szczególności chodzi tutaj o odrzucenie koncepcji podziałów wewnętrznych, ornamentów, wyzwolenia z pewnych podstaw i fundamentów, stworzenia nowych zasad
życia. Natomiast dwa projekty teatralne Endless Theatre (1924–25) oraz Viennese Space Stage, wykorzystywały możliwości nowych materiałów (plastik i szkoło), a dzięki swojej koncepcji ideowej miały szansę wykreować scaloną, monumentalną przestrzeń, w których ściany, podłoga czy sufit nie byłyby ogranicznikami wewnętrznej sfery, co stało się też możliwe dzięki niezastosowaniu kolumn czy filarów w obrębie sceny, łącząc tym samym, wcześniej tradycyjnie
rozdzielone, część dla aktorów i dla widzów.
Dalsze rozważania Kieslera, w kolejnych latach, nie koncentrowały się na
ogromnej, rozbudowanej koncepcji urbanistycznej, a raczej na jednorodzinnym
domu jako podstawowej jednostce, w której człowiek egzystuje. W latach trzydziestych te przemyślenia ujrzały światło dzienne w postaci projektu Nucleus
House (1931) – tanim, opartym na modułach domu w tzw. stylu międzynarodowym, a następnie w Space House (1933), zrywającym z wcześniejszym funkcjonalnym podejściem do architektury.
Najważniejsze elementy analizowanych projektów można z całą pewnością
odnaleźć w rozwijanych do końca życia artysty teoriach filozoficznoartystycznych, określonych mianem „biotechnique”8 i „correalism” (Manifeste
du Corréalisme opublikowany po francusku w 1947 r.)9. Obie te koncepcje zakładały stworzenie holistycznego modelu świata, biorąc pod uwagę dwa główne
elementy – mieszkanie oraz miasto. Ta publikacja z 1947 r. jako pierwsza prezentowała w formie literalnej ideę Endless House. Autor przedstawił tutaj zarówno kolejne wersje swojej koncepcji, pojawiające się w ostatnich dwudziestu
latach, a generalnie odnoszące się to idei unifikacji architektury i sztuk plastycznych. Sama utopijna teoria korrealizmu zakładała globalne podejście do relacji
człowieka i natury. W tym kontekście „Endless House” jawi się raczej jako wizja artystyczna niż rzeczywisty projekt budynku możliwego do zrealizowania.
W początkowej formie miał to być projekt domu jednorodzinnego jako podstawowego elementu układu, określany przez artystę jako nowy rodzaj syntezy
formy i treści, zrywający tym samym z podstawowymi założeniami funkcjonali-

8

9

Rekonstruktion von Kieslers Raumvisionen, [w:] D. Bogner, Friedrich Kiesler. Architekt,
Maler, Bildhauer 1890–1965, Wien 1988, s. 141.
F. Kiesler, On Correalism and Biotechnique, „Architectural Record”, 86/3, Sep. 1939, s. 60–75;
szerokie omówienie tego zagadnienia: D. Bogner, Architecture as Biotehnique: Friedrich
Kiesler und das Space House von 1933, [w:] M. Boeckl, Visionäre und Vertriebene: Österreichische Spuren in der modernen amerikanischen Architektur, Berlin 1995.
F. Kiesler, Manifeste du correalisme, „L’Architecture d’Aujourdi’hui” 1947, nr 6; angielskie
tłumaczenie całego tekstu w: F.J. Kiesler. Endless Space, Wien 2001.
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zmu w architekturze. Zakładał on formalne i ideowe połączenie różnych energii
ludzkich – fizycznych, psychicznych, społecznych, mistycznych i magicznych.
Sam autor w swoich licznych tekstach wspominał, iż jest to miejsce przeznaczone nie tylko dla mieszkańców, ale także dla osób je odwiedzających, i ich potrzeby powinno również zaspokajać. W założeniu mógł i powinien podlegać
modyfikacjom przeprowadzanym przez jej użytkowników, nie będąc „maszyną
do mieszkania”, a rodzajem żyjącego organizmu. Trzeba jednak pamiętać, że
trzy lata wcześniej, w 1944 r. Kiesler opublikował okładkę pisma „VVV”, z tekstami odnoszącymi się do Space House, na której zaprezentował właśnie wizję
„Endless House”, mimo, że ta nazwa nie pojawia się nigdzie w tekstach. Ten fotomontaż stał się potem również okładką do wydanego w 1949 r. Manifeste du
corréalisme.
Proces biomorficznych form rozpoczął się na początku lat 30., kiedy powstawały pierwsze pomysły Space House. Wzory tych architektonicznych form
możemy znaleźć w projektach mebli z lat 30. i 40., jak projekt stolika złożonego
z 2 form aluminiowych z l. 1935–1936 czy siedzisko z roku 1942 przygotowane
na wystawę Art Of This Century. Analiza projektów i tekstów teoretycznych
wskazuje, jak ewoluowała myśl Kieslera od pojedynczych elementów do całościowej struktury, gdyż, funkcje tych przedmiotów, zdaniem Kieslera wyrażonym w Manifeste du correalisme, zawierały się już w pierwotnym elemencie,
pierwszej komórce, ewoluującej w stronę skomplikowanej struktury, wskazując
na analogię między embrionem a ukształtowanym ciałem ludzkim10.
Ostatecznym podsumowaniem była wydana tuż przed śmiercią publikacja
Inside the Endless House11, w której jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie
teoretycznej koncepcji wnętrza, proponowanym materiałom czy światłu. Dla
Kieslera niezwykle ważna była również holistyczna struktura tej struktury, zakładająca jedność architektury, malarstwa, rzeźby oraz stylu życia potencjalnych
mieszkańców.
Koncepcja Endless House, charakterystyczny kształt budowli wspartej na
kwadratowych filarach, o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej, stała się jedną
z najistotniejszych w powojennej architekturze utopijnej. Jego przedwojenne
pomysły zdecydowanie korespondują zarówno z rosyjską awangardą konstruktywistyczną, jak również z projektami Alfreda Loosa. Jeśli chodzi o założenia
dowolnego kształtowania wnętrza oraz zwracanie uwagi na różnorodność potrzeb użytkowników, najlepszym porównaniem będzie tutaj twórczość architektoniczna i projektowa Le Corbusier.
W zbiorach Fundacji Kieslera w Wiedniu zachowane są i częściowo reprodukowane we wcześniejszych publikacjach poświęconych całej twórczości Kieslera oraz poszczególnym realizacjom kolejne kadry fotograficzne, dokumentu10
11

D. Bogner, Inside the Endless House, [w:] F. Kiesler, Endless Space, Wien 2001, s. 20–21.
F. Kiesler, Inside the Endless House, New York 1966.
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jące proces tworzenia modeli w roku 1959. Większość z tych fotografii jest niesygnowana, jednak dzięki pieczołowitej pracy dokumentacyjnej obu żon Kieslera praktycznie całe jego archiwum, zbiory fotograficzne i prywatne notatki zostały zachowane. Dzięki tym różnorodnym materiałom jesteśmy w stanie odtworzyć kolejne etapy pracy artysty i jego pomocników nad kolejnymi modelami.
Niezwykłą wagę dla badaczy tej realizacji pełnią właśnie fotografie, które
nie tylko ukazują całość realizacji w najdrobniejszych szczegółach, ale również
dają widzowi obraz poszczególnych etapów realizacji tej koncepcji. Zarówno
książka D. Bognera z 1988 r., jak i zbiór esejów z 2001 r. reprodukują większość
przechowywanych w Fundacji Kieslera fotografii odnoszących się do koncepcji
Endless House, od 1950 r. i fotografii modelu na wystawę, przez największy
zbiór z 1959 r., wśród których znajduje się poklatkowa dokumentacja wykonania całości koncepcji małego i dużego modelu. Na niektórych pojawiają się tylko kolejne elementy dodawane stopniowo do modelu, na innych sam artysta lub
w towarzystwie asystentów w trakcie pracy. Studiując fotografie zaczynamy dostrzegać nie tylko samą dokumentację architektonicznej realizacji, ale zwracamy
uwagę na ich wymiar artystyczny, sposób kadrowania czy przedstawiania
w określony sposób detali. Nawet nie widząc modeli możemy, analizując poszczególne fotografie, mieć wrażenie uczestniczenia w całym procesie kreowania przestrzeni Endless House.
Z całą pewnością pierwszymi studiami do koncepcji modelowej Endless
House były rysunki poszczególnych elementów, wykonywane za pomocą różnych technik, obrazujące również przemiany i różnorodność pomysłów Kieslera.
Podstawą do analizowania ostatecznej koncepcji modelowej jest plan, wykonany
w 1959 r. na niebieskim papierze, będący projektem dla Museum of Modern Art,
prezentujący przekrój, kolejne elewacje plany Endless House12. W roku 1959 r.
Kiesler rozpoczął również wykonywanie dużego i małego modelu (z siatki drucianej, zaprawy cementowej i plexiglasu)13. Także i te etapy pracy zostały udokumentowane za pomocą fotografii. W dobie rozwoju fotografii jako nowego
medium także dla Kieslera stało się ono niezbędnym narzędziem w jego pracy
artystycznej.
Można się zastanawiać, dlaczego w przypadku zarówno Endless House, jak
i wcześniejszych jego prac tak wiele fotografii zostało przez niego i jego współpracowników wykonanych. Z całą pewnością jednym z najważniejszych powodów było udokumentowanie całego procesu twórczego. Koncepcja Endless House w założeniu samego autora stała się tak naprawdę kwintesencją jego życia
artystycznego, jako pewna całość idealna i dlatego też wykonywany model miał
12

13

Plan ten, prezentujący widok poszczególnych poziomów i elewacji, o wymiarach 90×126,5 cm,
obecnie jest przechowywany w Fundacji Fredericka i Lilian Kiesler w Wiedniu. Reprodukowany m.in. w książce: F.J. Kiesler. Endless Space, Wien 2001.
Modele z 1959 r. (dar drugiej żony Kieslera) Lillian przechowywane w kolekcji Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku.
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być tą najważniejszą realizacją. Analiza całości materiałów archiwalnych wyraźnie nam pokazuje, iż kolejne wersje, wariacje tej koncepcji były bardzo pieczołowicie dokumentowane w formie rysunkowej. Zachowana i dotychczas w
większości zarchiwizowana spuścizna rysunkowa pokazuje, że artysta wielokrotnie i w różnych momentach powracał do tej koncepcji, wykorzystując zarówno wielkoformatowe powierzchnie, jak również niewielkie skrawki papieru
czy notatniki.
Zachowane fotografie są znakomitym studium podejścia samego artysty do
jego projektów. Dokumentacja obejmuje krok po kroku poszczególne etapy realizacji projektu wdrażanie od idei do fizycznej realizacji, obserwujemy samego
artystę oraz jego współpracowników, jak układają poszczególne elementy koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej. Co ciekawe, zachowana też jest cała seria
fotografii, które przedstawiają samego artystę w trakcie pracy, ale również siedzącego czy stojącego obok projektu, niepatrzącego się na widza, będącego niejako kolejnym elementem kompozycyjnym fotografii – ja i dzieło to jedno. Często Kiesler przedstawiany jest siedzący obok powstającej realizacji, kontemplujący ją, stanowiący tak naprawdę integracyjną część tego projektu, widać to
między innymi na serii fotografii prezentujących wystawę Art of the Century
w galerii Peggy Guggenheim w Nowym Jorku w 1942 r. Także praktycznie
wszystkie wystawy prezentujące jego projekty zostały utrwalone za pomocą fotografii.
Nie tylko najważniejsza realizacja życia Kieslera, czyli Endless House była
dokumentowana permanentnie w trakcie całego cyklu powstawania. Wspomniany wcześniej Space House z 1933 r. posiada również serię fotografii14, jak również projekt Bucephalus, nazywany niekiedy małą wersją Endless House, został
uwieczniony przez Hansa Namutha w Amagansett na Long Island w Nowym Jorku.
Wspomnienia samego artysty, jego współpracowników oraz zachowane realizacje wskazują, że Kiesler bardzo żywo interesował się fotografią i możliwościami jej wykorzystania w procesie kreacji artystycznej. Analiza licznych fotografii zachowanych w Fundacji Kieslera wskazuje, że poza dokumentacją rysunkową i rzeźbiarską sesje fotograficzne wykonywane przez zaproszonych fotografów stanowiły równorzędny sposób prezentacji idei nie tylko architektonicznej, jak Space Theatre czy Endless House, ale również procesu malarskiego,
jak to jest widoczne w abstrakcyjnej serii Galaxies (od początku lat 50.), będącej
korespondencją z działaniami artystycznymi Willema de Kooninga, Jacksona
Polocka czy Marka Rothko.
Często sam artysta przedstawiany jest w swej pracowni, otoczony modelami,
ale nigdy nie są to fotografie typowo pamiątkowe, z artystą pozującym i patrzącym wprost na widza, ale nawet w tych fotografiach widać przemyślaną kompozycję i chęć przekazania idei przestrzeni i postaci ludzkiej.
14

D. Bogner, s. 66–70.
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W związku z tym wydaje się, że propozycja wysunięta przez Museum of
Modern Art spotkała się ze sporym entuzjazmem samego autora. Nie udało się
niestety zrealizować kompletnej wizji artysty, w związku z tym doszedł on do
wniosku, iż fotografie przedstawiające wnętrze i poszczególne detale konstrukcji
zawieszone wokół modeli z całą pewnością uplastycznią jego wizję, stając się
tak naprawdę nie tyle uzupełnieniem, ale równorzędnym elementem ilustrującym tę koncepcję.
Analiza nigdy niezrealizowanej w pełnej skali idei Endless House daje nam
pewien obraz podejścia Fredericka Kieslera do życia i do otaczającego go świata. Nawiązując do odwiecznych wierzeń o archetypicznej jaskini, urzeczywistnił
je w symbolicznej, kosmologicznej i magicznej koncepcji architektury jako mikrokosmosu w odniesieniu do makrokosmosu, zwracając jednocześnie uwagę na
podstawowe duchowe i fizyczne potrzeby człowieka, dostosowując swoje kolejne realizacje do jego skali. Ta wizja, rozwijana od lat dwudziestych, uwieczniona w setkach szkiców, planów i modeli stała się tak naprawdę kwintesencją życia samego artysty. Mimo tradycyjnego warsztatu i nieustannego udoskonalania
swojej wizji wykorzystywał również nowoczesne, dostępne mu technologie, takie jak fotografia, dzięki której możemy dużo lepiej zrozumieć jego idee architektoniczne. Nie należy jednak zapominać, ze zachowane cykle fotograficzne nie
były tylko i wyłącznie mechanicznym zapisem procesu tworzenia, ale same
w sobie stanowią kreację artystyczną tworzoną jednocześnie przez autorów fotografii, jaki i samego Fredericka Kieslera.

Il. 1

Il. 2

Il. 3

Il. 4

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Seria: Edukacja Plastyczna
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Aleksander HARKAWY
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Fotografia w warsztacie konserwatora zabytków
na przykładzie doświadczeń
związanych z rekonstrukcją XIX-wiecznego
wyglądu pałacu w Koszęcinie
Klasycystyczny pałac w Koszęcinie od 1953 roku jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Oprócz zabudowań pałacowych, Zespół „Śląsk” jest również właścicielem przypałacowego parku i części zabudowań folwarcznych, wśród których znajduje się budynek ujeżdżalni i wozowni.
Pomieszczenia te obecnie pełnią funkcje artystyczno-administracyjne. W latach
1948–1951 pałac zajmowała Szkoła Organizacyjna Związku Młodzieży Polskiej, a następnie, do 1953 roku, w budynku lokalizację swoją znalazł Zakład
Leczniczo-Wychowawczy z Lublińca. Instytucje te w przeciągu krótkiego okresu czasu, poprzez niewłaściwe użytkowanie, doprowadziły do zniszczenia zachowanego wyposażenia pałacu i wystroju wnętrz. Z chwilą przejęcia budynku
przez Zespół „Śląsk” dokonano adaptacji pomieszczeń na bazę noclegową i sale
do ćwiczeń. Od tego czasu budynek był na bieżąco konserwowany i utrzymywany w dobrym stanie technicznym, nie prowadzono jednak na szeroko zakrojoną skalę remontów pałacu. W 2005 roku Zespół „Śląsk” pozyskał fundusze ze
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na prace mające na celu rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego na potrzeby wydzielonego w swojej strukturze Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej1. Pozyskane
środki pozwoliły sfinansować projekt architektoniczny remontu całego zespołu
pałacowego oraz pierwszy etap prac budowlano-konserwatorskich. Założenia
1

Fundusze pochodzące z dotacji ZPORR stanowiły ok. 75% środków, pozostała część pochodziła z dotacji Województwa Śląskiego i środków własnych Zespołu „Śląsk”.
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projektu docelowo przewidują przebudowę pałacu przy jednoczesnym dostosowaniu niektórych pomieszczeń do nowej funkcji oraz rewitalizację XIX-wiecznego założenia parkowego, co pozwoli w przyszłości przywrócić reprezentacyjne wejście do pałacu od strony zachodniej. W ramach prowadzonych prac pierwszego etapu, do 2008 roku, wyremontowano dawny budynek ujeżdżalni (Pawilon im. Elwiry Kamińskiej) oraz odtworzono budynek folwarczny (Dom Pracy
Twórczej im. Adolfa Dygacza). Prace remontowe w budynku pałacu objęły
skrzydło zachodnie, w którym zaadaptowano poddasze na bazę noclegową. Poddano częściowej konserwacji i rekonstrukcji sale pierwszego piętra, wśród których były sale Balowa, Kominkowa i Zielona wraz z wyposażeniem oraz dokonano częściowej przebudowy i remontu pomieszczeń parteru (recepcja, hol,
szatnia, sanitariaty). W 2010 roku przyznane zostały środki finansowe na kontynuację rozpoczętych prac remontowych2. Planowane prace II i III etapu mają objąć dalszą przebudowę pałacu, remont i budowę sieci uzbrojenia podziemnego,
remont dróg i chodników oraz odtworzenie założenia parkowego wraz ze stawem.

Historia pałacu w Koszęcinie3
Osadnictwo na terenie Koszęcina istniało już w czasach przedchrześcijańskich. Pierwsze pisane informacje odnoszące się do wsi Koszęcin pochodzą
z 1275 roku i dotyczą nadania dziesięciny przez biskupa krakowskiego Pawła
z Przemankowa (?–1292) na rzecz kościoła w Kamieniu Śląskim (wieś Kamień
koło Bytomia, obecnie dzielnica Piekar Śląskich). W 1532 roku księstwo opolskie, na terenie którego położony był Koszęcin, przechodzi na rzecz margrabiego Jerzego Hohenzollerna (1484–1543), a następnie w 1543 roku ziemie te stają
się własnością Ferdynanda I Habsburga, króla Czech i Węgier. Dnia 16 czerwca
1562 roku Ferdynand I zastawił miasto Lubliniec wraz z okolicznymi wsiami,
wśród których znalazł sie Koszęcin, u kanclerza opolskiego Mikołaja Lasoty ze
Steblowa za 8000 talarów śląskich. W 1568 roku cesarz ponownie zastawił ziemię lubliniecką za 10 000 talarów u szlachcica Jakuba von Sparwein. Kolejnym
dzierżawcą ziemi lublinieckiej od 1576 roku był Jan Kochcicki z Kochcic, który
w 1578 roku nabył dobra koszęcińskie na własność za 30 000 talarów4. Zakupio2

3

4

Dofinansowanie przyznane zostało przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pt. Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” w wysokości 25 000 000 zł.
A. Harkawy, S. Krupa, Pałac w Koszęcinie; badania historyczno-architektoniczne na potrzeby
Rewitalizacji Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego” 2010, nr 2.
Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat.), Archiwum Książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina (dalej: Hohenlohe...,), sygn. 8960; A. Bally, Nachrichten welche am 22. Au-
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ny majątek otrzymał nowy status prawny − państwo stanowe niższego rzędu,
które było dziedziczną własnością Kochcickich. Zmiana stosunków własnościowych wpłynęła na sposób użytkowania majątku. Dotychczasowi właściciele
będący dzierżawcami starali się raczej czerpać zyski, niż inwestować w użytkowane ziemie. Koszęcin przeznaczony został na siedzibę dla Andrzeja, jednego
z pięciu synów Jana. W 1603 roku, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, wieś Koszęcin wraz z zamkiem ulega zniszczeniu w wyniku pożaru5. Po
pożarze drewnianych zabudowań dość szybko, bo już po dwóch latach, zamek
odbudowany został jako murowana rezydencja na planie czworoboku wraz z kaplicą6. Rezydencja ta jest pierwszą wzmiankowaną budowlą murowaną, co nie
wyklucza istnienia w tym miejscu wcześniejszych budynków tego typu7. Niewątpliwie pozostałością tej fazy budowlanej jest kaplica i wieża o charakterze
obronnym ze sklepionymi dolnymi kondygnacjami oraz prawdopodobnie istniejące podpiwniczenia, będące pozostałością budynków, przylegające pierwotnie
do murów w skrzydle wschodnim i zachodnim. W 1610 roku umarł Jan II Kochcicki, którego majątek (dobra lublinieckie) otrzymał jego najstarszy syn Jan III
Kochcicki. Po śmierci brata w 1615 roku Andrzej przeniósł się do Lublińca,
skąd zarządzał rodzinnym majątkiem. W 1629 roku na podstawie edyktu cesarskiego Kochciccy zostali wydziedziczeni za swoje poglądy religijne i wypowiedzenie posłuszeństwa cesarzowi. Przez dziesięć następnych lat majątek pozostawał pod zarządem urzędników cesarskich, aż do 9 stycznia 1640 roku, gdy na
licytacji w Wiedniu nabył go Fryderyk von Blacha z Łubia za 47 000 guldenów
reńskich (majątek obejmował m.in. Koszęcin wraz z zamkiem „Schloss”, Lipowiec, Łazy, Strzebiń, Prądy, Leśnicę, Drutarnię, Brusiek i Pustą Kuźnicę, młyn
i karczmę)8. W tym samy roku sporządzono urbarz dóbr koszęcińskich, w któ-

5

6
7

8

gust 1828 in den Grundstein des zu erbauenden Fürstlichen Schlosses zu Koschentin gekommen sind, Breslau 1828, s. 1–5; E. Goszyk, Panowie na Koszęcinie, Koszęcin 2008, s. 6–8.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 8960; A. Bally, Nachrichten..., s. 5. F. Triest, Topographisches
Handbuch von Oberschlesien, Breslau 1865. Wg Triesta i Ballyego w 1603 r. podpalenia dokonał grasujący w okolicy oddział lisowczyków. Augustin Weltzel (Die Geschichte der Stadt
und Herrschaft Guttentag, Racibórz, 1882, s. 59–(60), a zanim E. Goszyk (Panowie..., s. 8)
twierdzą, że były to dwa odrębne wydarzenia: pożar z 1603 r. oraz wypadki z okresu wojny
trzydziestoletniej (1618–1648), kiedy to w 1621 r. król polski Zygmunt III wypożyczył cesarzowi oddział lisowczyków, który wracając z Moraw spustoszył liczne miasta i wsie, w tym
Koszęcin, gdzie zginęło 60 obrońców.
F. Triest, Topographisches Handbuch...; Słownik geograficzny, Warszawa 1883.
Przeprowadzone badania archeologiczne ujawniły istnienie kamiennego fundamentu w północno-zachodnim narożniku kaplicy, który jest pozostałością najstarszej fazy budowli, prawdopodobnie z XVI w. lub starszej. Badania fundamentów wykonane zostały w trakcie prowadzonych
prac związanych z odwodnieniem, drenażem i izolacją pionową kaplicy zamkowej w grudniu
2000 r. W. Błasiak, D. Abłamowicz, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego
w trakcie prac ziemnych, związanych z odwodnieniem, drenażem i izolacją pionową kaplicy
zamkowej w Koszęcinie, woj. częstochowskie, Archiwum Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 8956/3: akt kupna sprzedaży sporządzony 31 stycznia 1642 r. w Opolu.
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rym zachowała się informacja o istnieniu w Koszęcinie murowanego zamku
otoczonego murem9. Lakoniczny opis majątku nie pozwala dokładnie określić
położenia i wielkości tej budowli. Na podstawie analizy widocznych elementów
architektonicznych i materiałów archiwalnych możemy przypuszczać, iż forma
zabudowań niewiele odbiegała od założenia, które wybudował Andrzej Kochcicki.
W dniu 31 sierpnia 1647 roku Fryderyk von Blacha sprzedał majątek Mikołajowi Filipowi baronowi von Rauthen za 48 000 guldenów reńskich. W tym
okresie rozbudowane zostały niektóre elementy zamku. Zakres prac budowlanych jest nieznany, ale na podstawie zachowanych dokumentów wiemy, iż doprowadził do konsekracji kaplicy w 1663 roku, co niewątpliwie wiązało się
z poważnym remontem nieużytkowanego od dłuższego czasu obiektu. Uroczystej konsekracji kaplicy dokonał biskup, sufragan wrocławski Karol Neander.
Zachowany opis kaplicy i wieży zawarty w sprawozdaniu z wizytacji w roku
1679 i 1688 znajduje odzwierciedlenie w obecnym stanie istniejącego obiektu.
W tym okresie, prawdopodobnie przed 1663 rokiem, podniesiono wieżę o dwie
kolejne kondygnacje ponad koronę murów kaplicy. Nie zachowały się opisy dotyczące zwieńczenia wieży, ale ze względu na umieszczone tam dwa dzwony
musiała to być konstrukcja ażurowa, prawdopodobnie z wiatrownicami. Brak jakichkolwiek informacji dotyczących zakresu rozbudowy bryły zamku nie pozwala nam wyodrębnić innych etapów budowlanych. Możemy przypuszczać, iż
zgodnie z panującą modą i tendencjami w architekturze zamek przekształcony
został na rezydencję o charakterze pałacowym, zatrącając powoli funkcje obronne. Musiał być jednak pokaźnych rozmiarów rezydencją, skoro według tradycji
był w stanie pomieścić goszczącego tu króla Jana III Sobieskiego wraz z całym
dworem10.
Po śmierci Filipa von Rauthen w dniu 29 września 1691 roku Koszęcin
odziedziczył, na podstawie testamentu, zięć, mąż najstarszej córki Anny Marii,
Rudolf baron Sobek z Kornic11. Następnie właścicielem majątku został ich syn
Jerzy Mikołaj12. W 1738 roku Koszęcin dziedziczy Rudolf II Sobek13, a po jego
śmierci 1 kwietnia 1747 roku – jego nieletni syn Karol Henryk II14, który utracił
majątek w 1788 roku. W okresie tym zamek uległ kolejnym przekształceniom,
uzyskując formę założenia pałacowego z parkiem po stronie południowej. Nie
zachowała się żadna dokumentacja dotycząca rozbudowy pałacu, ale przypuszczać możemy, że największe inwestycje poczynił Karol Henryk II Sobek mający
9
10
11

12

13
14

APKat., Hohenlohe..., sygn. 333b, k. 16.
F. Triest, Topographisches Handbuch...
APKat., Akta gruntowe powiatu lublinieckiego, sygn. 16, 45, 48: w aktach występują kolejni
właściciele Koszęcina.
Jerzy Mikołaj Sobek tajny radca cesarski, namiestnik księstwa opolsko-raciborskiego. W 1712 r.
zakupił majątek Racibórz. W 1716 r. otrzymał tytuł hrabiowski państwa rzymskiego.
Rudolf II Sobek był właścicielem Ujazdu, Rudzińca, Laryszewa i Kamieńca.
Karol Henryk II Sobek urodził się 14 lutego 1739 r. we Wrocławiu.
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wielkie ambicje kulturalne. Według zachowanych informacji po 1774 roku zbudował teatr (lokalizacja jest nieznana, prawdopodobnie był to wolnostojący budynek w parku) dla aktorów sprowadzonych z Wrocławia15. Majątek, który
zgromadził na spekulacjach w trakcie wojen śląskich, przeznaczył zapewne nie
tylko na uświetnienie życia towarzyskiego, ale również na rozbudowę całego założenia pałacowego i folwarczno-gospodarczego. Zachowany opis z ok. 1801
roku odzwierciedla zapewne stan obiektu sprzed 1784 roku, kiedy ogłoszono
upadłość Karola Henryka II Sobka. Potwierdza on, że na zamku w Koszęcinie
była kaplica zamkowa i kapelan. Zamek w Koszęcinie był starym murowanym
budynkiem na planie kwadratu, dwukondygnacyjnym, w którego środku znajdował się obszerny dziedziniec. Na rogu środkowego skrzydła znajdowała się
duża murowana kaplica z wieżą z dzwonem i zegarem. Czwarte skrzydło zamykało całość galerią, przy której było jeszcze dobudowane murowane skrzydło
z dwoma kondygnacjami, u dołu sklepione, z różnymi pokojami i innymi pomieszczeniami. Koło zamku znajdowały się ogród kwiatowy, sad i warzywnik. Poza
zamkiem zlokalizowano mieszkania dla urzędników, w większości murowane16.
W 1788 roku majątek został wystawiony na licytację. Główne dobra majątku, czyli Koszęcin z Boronowem, nabył na licytacji radca handlowy Teodor Mützel z Brzegu za 350 tysięcy talarów reńskich17. W 1792 roku Mützel sprzedał
majątek wspólnikom Fryderykowi Karolowi von Eckartsberg i Krzysztofowi
Zygmuntowi von Stösel za 483 tysięcy talarów18. W 1798 w wyniku rozliczeń
von Stösel wykupił majątek Koszęcin na własność za 740 tysięcy talarów19.
W okresie tym właścicielami Koszęcina byli przez krótki czas liczni spekulanci,
którzy nie inwestowali w posiadane dobra i prawdopodobnie ograniczali się jedynie do doraźnych remontów.
W 1804 roku dobra koszęcińskie oraz Boronów i Cieszową nabył Fryderyk
Ludwik książę zu Hohenlohe-Ingelfingen ze Sławięcic20 za sumę 925 679 talarów. Nabywca miał również zapłacić długi ciążące na majątku, wliczone w jego
cenę, a ponieważ tego nie uczynił, majątek zasekwestrowano21. W dniu 10 marca 1819 roku w drodze licytacji opiekun Adolfa księcia zu Hohenlohe-Ingelfingen22,
15

16
17
18
19
20

21
22

F. Triest precyzyjnie nie określa daty budowy i lokalizacji teatru. Musiał on powstać w 1774 r.
lub latach następnych, ale jeszcze przed 1784 r., kiedy Karol Sobek popadł w problemy finansowe.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 130, s. 100–101.
APKat., Akta gruntowe powiatu lublinieckiego, sygn. 48.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 340: Kaufkontracte der Koschentiner Güter betreffend.
Tamże.
Fryderyk Ludwik książę zu Hohenlohe-Ingelfingen (1746–1818); w 1782 r. poślubił Amalię
hrabiankę von Hoym-Droyssig, która wniosła mu w posagu m.in. dobra sławięcickie; generał,
dowódca w przegranej przez Prusy bitwie pod Jeną 14 października 1806 r.; angażował się
w rozwój górnośląskiego przemysłu i współpracował z Johnem Baildonem.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 130, k. 231–241.
Adolf książę Hohenlohe-Ingelfingen (1797–1873), młodszy syn Fryderyka Ludwika księcia zu
Hohenlohe-Ingelfingen i Amalii Szarloty hrabianki von Hoym-Droyssig. Właściciel fideikomi-
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radca Kunowski, kupił w jego imieniu dobra koszęcińskie i boronowskie (wraz
z ciążącymi na nich długami) za sumę 559 tysięcy talarów23. Pieniądze na wykup otrzymał książę na mocy testamentu Krystiany księżnej von der Osten-Sacken, której był wnukiem24. Dnia 13 stycznia 1823 roku majątek został przekształcony w fideikomis, czyli dobra niepodzielnie przechodzące na najstarszego
z żyjących synów25. Po śmierci Adolfa księcia zu Hohenlohe-Ingelfingen
w 1873 roku właścicielem Koszęcina został jego syn Fryderyk Wilhelm26.
Sprawy finansowe przejętego majątku nie układały się najlepiej, toteż nowy
właściciel był zmuszony się zadłużyć, co oczywiście uniemożliwiało mu prowadzenie większych inwestycji27. Kiedy umarł w 1895 roku, majątek przejął jego
jedyny syn Karol Gotfryd28. Ostatni właściciel fideikomisu był bezdzietny, dlatego w latach 1932 i 1934 adoptował dwóch dalekich krewnych Aleksandra
i Konrada, książąt zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Mieli oni z czasem odziedziczyć majątek. II wojna światowa i jej konsekwencje zniweczyły wszystkie te
plany. Aleksander zmobilizowany w lipcu 1939 roku, po zakończeniu kampanii
wrześniowej dotarł do Paryża, skąd wyjechał do Waszyngtonu. Drugi z braci
zginął w 1943 roku, walcząc w szeregach Wehrmachtu na froncie wschodnim,
natomiast Karol Gotfryd w styczniu 1945 roku, przed wkroczeniem armii sowieckiej, opuścił na zawsze Koszęcin29.
Rodzina książąt Hohenlohe-Ingelfingen znacząco wpłynęła na obecny wygląd pałacu w Koszęcinie, stał się on, bowiem ich główną siedzibą na przeszło
sto lat. Książę Adolf zu Hohenlohe-Ingelfingen rozpoczął pierwsze prace budowlane w 1819 roku, w ramach których wybudowano nowe empirowe zwieńczenie wieży30 na planie ośmiokąta i założono park31. Dnia 22 sierpnia 1828 roku, w dniu urodzin księżnej Luizy, żony Adolfa, wmurowano kamień węgielny
pod przebudowę pałacu w stylu klasycystycznym. Projektantem założenia był
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26
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su koszęcińskiego, generał i polityk, pruski premier od 18 marca do 23 września 1862 r. oraz
członek pruskiej Izby Panów (Herrenhaus).
APKat., Hohenlohe..., sygn. 214, k. 1–4: uwierzytelniony odpis aktu własności majątku Koszęcin-Boronów sporządzony 23 marca 1819 r. przez Wyższy Sąd Krajowy w Raciborzu.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 468: Testament der verwitweten Frau Fürstin von der Osten-Sacken.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 214: Beglaubigte Abschrift der Fürstlich Hohenlohe’schen Fideikommis Stiftungs-Urkunde.
Fryderyk Wilhelm książę zu Hohenlohe-Ingelfingen (1826–1895) właściciel fideikomisu
koszęcińskiego, generał, członek Izby Panów (Herrenhaus).
APKat., Hohenlohe..., sygn. 9043: Familienschluss (odpis uwierzytelniony).
Karol Gotfryd książę zu Hohenlohe-Ingelfingen (1879–1960) ostatni właściciel fideikomisu
koszęcińskiego, rotmistrz, członek Izby Panów (Herrenhaus).
S. Krupa, Dzieje rodziny Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2007,
nr 3, s. 67–88.
Prawdopodobnie już w 1819 r. powstał empirowy hełm wsparty na ośmiu kolumnach, z powodu złego stanu technicznego rozebrany w 1956 r.
F. Triest, Topographisches Handbuch...
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architekt Albert Roch z Berlina32, natomiast pracami budowlanymi kierował architekt Fryderyk Wilhelm Degner. W ramach prowadzonych prac budowlanych
w latach 1828–1830 zostało rozbudowane skrzydło zachodnie w części północno-wschodniej o pomieszczenia I i II kondygnacji, przez co został pomniejszony pierwotny dziedziniec. Dobudowane zostały również dwa flankujące ryzality, na których prawdopodobnie znajdowały się tarasy widokowe. W części centralnej skrzydła zachodniego, które sąsiaduje z parkiem, wykonano wejście reprezentacyjne
zwieńczone trójkątnym tympanonem. Skrzydło północne stanowił pierwotnie parterowy budynek, który powstał przed 1784 rokiem i w takiej formie został poddany
modernizacji w latach 1828–1830, natomiast druga kondygnacja została dobudowana w II połowie XIX wieku. Prace prowadzone przez księcia Adolfa były więc rozbudową istniejącego założenia w celu ujednolicenia bryły złożonej z elementów
powstałych w różnych okresach historycznych. Książę Fryderyk Wilhelm, właściciel fideikomisu w latach 1873–1895, z powodów finansowych nie przeprowadzał
większych inwestycji, jednak materiały archiwalne potwierdzają pewną aktywność
remontowo-budowlaną. Za jego czasów przebudowano salę balową i jadalną oraz
unowocześniono system grzewczy pałacu33. Ostatni właściciel fideikomisu koszęcińskiego Karol Gotfryd kontynuował prace rozpoczęte przez ojca, m.in. w latach
30. zelektryfikował pałac i rozbudował jego wschodnie skrzydło. Przebudował również salę kominkową i częściowo salę balową, nadając im nowy charakter i funkcje34. Przebudowa w latach 1935–1936 skrzydła wschodniego w części południowej
była ostatnim odnotowanym etapem rozwoju bryły pałacu35. Wyremontowano
wówczas pokoje dla sióstr księcia Karola Gotfryda oraz zaadaptowano składzik na
pokój dla służby, co wiązało się z wykuciem dodatkowego okna. Właściwy remont
pokoi użytkowanych przez siostry księcia odbywał się stopniowo w latach 1931–
1940. W tym czasie zainstalowano sieć elektryczną, elektryczne dzwonki, telefon,
malowano ściany, remontowano piece, położono tapety, a w części garderób wykonano łazienki i ubikacje36.
Opuszczony w 1945 roku pałac w Koszęcinie powoli ulegał dewastacji, brak
pomysłu na wykorzystanie tak dużego obiektu spowodował, iż przewinęło się tu
wiele instytucji i organizacji okresowo będących gospodarzami. Do 1948 roku była
tu siedziba Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, następnie w latach 1948–1951 działała Szkoła Organizacyjna Związku Młodzieży Polskiej, a w latach 1951–1953 Zakład Leczniczo-Wychowawczy, do chwili, kiedy
1 lipca 1953 roku pałac stał się siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
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Johann Albert Roch urodzony w 1786 r. we Wrocławiu, zmarł w 1825 r. w Berlinie. Architekt,
absolwent Bauakademie.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 2915: der Bau einer Luftheizung im Fürstlichen Schlosse zu
Koschentin.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 2915, 2916, 9204.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 9204. 2916.
APKat., Hohenlohe..., sygn. 9204.
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Fotografia jako źródło do ikonografii pałacu
Obecna forma architektoniczna i stylistyczna pałacu w Koszęcinie nadana
została całemu założeniu na przestrzeni XIX wieku. W ramach prowadzonych
od 1819 roku prac budowlanych, mających na celu scalenie stylistyczne elementów z różnych okresów, z XVII i XVIII wieku, pałac zyskał jednolitą formę klasycystyczną z empirowym zwieńczeniem wieży. Powstała bryła nie należała do
najwybitniejszych dzieł architektury i urbanistyki, co prawdopodobnie było powodem małego zainteresowania artystów i rytowników uwieczniających znane
budowle. Do naszych czasów nie zachowały się żadne materiały pozwalające
odtworzyć wygląd pałacu sprzed przebudowy w XIX wieku. Pierwsza znana rycina pałacu pochodzi z II połowy XIX wieku i przedstawia skrzydło zachodnie
od strony parku. Rytownik musiał wykonać ją na podstawie szkiców lub przekazów, gdyż wykazuje ona duże rozbieżności z istniejącymi w rzeczywistości elementami architektury i ich proporcjami. Zestawienie ryciny z zachowanymi fotografiami z tego okresu pozwala dopiero w wiarygodny sposób przeanalizować
wygląd pałacu jak i samego detalu architektonicznego. Najstarsze zachowane fotografie pochodzą prawdopodobnie z lat 70. XIX wieku i wykonane zostały od
strony parku. Pokazują one skrzydło zachodnie od strony południowo-zachodniej (fot. 1, 2). Na podstawie istniejącego w tym czasie, a widocznego na zdjęciu
ogrodu zimowego, znajdującego się na tarasie nad wejściem głównym, z dużym
prawdopodobieństwem możemy przyjąć, iż fotografie te powstały przed 1880
rokiem. Pod koniec lat 70. rozpoczęto prace związane z przebudową holu na
parterze i sali balowej na pierwszym piętrze37. Tak duży zakres prac, w skład
którego wchodziła wymiana stropów, niewątpliwie warunkował konieczność
rozbiórki drewnianej konstrukcji ogrodu zimowego, by zapewnić swobodny dostęp do przebudowywanych pomieszczeń.
Analiza szczegółowa fotografii dostarczyła wielu cennych informacji o bryle
pałacu, jak i szczegółach wykończenia elewacji. Właściwa połać dachu pierwotnie pokryta była czerwoną dachówką, która obecnie zastąpiona jest blachą miedzianą spatynowaną, w wyniku naturalnych procesów chemicznych, na kolor
zielony. Charakterystyczną cechą pałacu z tego okresu były tarasy znajdujące się
na ryzalitach po stronie północnej i południowej skrzydła zachodniego. Na zdjęciu widoczne są jedynie metalowe balustrady wieńczące w tym miejscu elewację. Obecnie ryzality przykryte są dachem kopertowym czterospadowym, a lokalizacja pierwotnych wyjść na tarasy jest nieznana. W procesie powstania zachodniego skrzydła pałacu wyodrębniono trzy zasadnicze etapy budowy: z XVII
wieku część północna, z XVIII wieku część południowa i w XIX wieku przebu37

W APK zachowały się rachunki potwierdzające zakup m.in. belek stropowych przeznaczonych
do sali balowej. Remont zakończono w 1881 roku, na co wskazuje rachunek za płytki ceramiczne z herbami rodzinnymi na posadzkę holu głównego.
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dowa całego skrzydła. Obecnie tylko część północna posiada użytkowe podpiwniczenie. Na zdjęciach okna piwniczne widoczne są jednak również w części południowej, co świadczy, iż XVIII-wieczne piwnice zostały zasypane lub zamurowane z bliżej nieokreślonych powodów. Ogród zimowy znajdujący się na tarasie nad głównym wejściem prawdopodobnie zaprojektowany i wykonany został
w latach 20. XIX wieku. Musiała to być lekka konstrukcja drewniana, ażurowa z
dużą ilością przeszkleń. Dach kończył się ponad drzwiami do sali balowej, która
dodatkowo doświetlona była małymi oknami umieszczonymi ponad całą konstrukcją. Ciekawym zwyczajem zaczerpniętym zapewne z południa Europy były
ażurowe okiennice zakładane w okresie letnim na wszystkie okna pierwszego
piętra. Miały one chronić przed nadmiarem światła i upałami. Nietypowym rozwiązaniem jest również markiza umieszczona nad schodami i drzwiami wejścia
bocznego, dająca schronienie mieszkańcom w okresie letnim. Niestety żaden
z tych elementów nie zachował się do naszych czasów.
W latach 50. XX wieku reprezentacyjny podjazd przed wejściem głównym
zaadaptowany został na pomieszczenie użytkowe poprzez zamurowanie i przeszklenie łuków arkadowych. Fotografia38 z okresu międzywojennego zaprzęgu
konnego należącego do księcia Hohenlohe-Ingelfingen wykonana została na tle
wejścia reprezentacyjnego pałacu (fot. 3). Na zdjęciu w tle widoczne są schody
znajdujące się w arkadowych łukach. W każdym z pięciu łuków, w grubości muru, znajdują się trzy stopnie, których stopnice wykończone były prawdopodobnie
kamieniem naturalnym, piaskowcem. Analiza porównawcza formy detalu architektonicznego istniejącego obecnie z tym widocznym na zdjęciu pozwoliła
stwierdzić, iż zmianie uległy niektóre profile sztukatorskie, jak również proporcje płycin na filarach. Na tej podstawie w ramach drugiego etapu inwestycji zostanie przywrócone wejście reprezentacyjne do pałacu od strony zachodniej.
Pierwotny podjazd docelowo będzie odtworzony, a przestrzenie pomiędzy łukami
zostaną przeszklone. Funkcję wejścia będą pełniły trzy środkowe łuki arkadowe.
Od 1819 roku charakterystycznym akcentem panoramy Koszęcina była wieża zwieńczona empirowym hełmem wspartym na ośmiu kolumnach. W 1956 roku zwieńczenie wieży zostało rozebrane i zastąpione dachem namiotowym, czterospadowym. Powodem rozbiórki prawdopodobnie był zły stan techniczny
drewnianych elementów kopuły i kolumn. Przed rozbiórką nie wykonano inwentaryzacji zwieńczenia, jak również nie zachowała się dokumentacja projektowa.
Możemy się jedynie domyślać, iż brak decyzji co do odtworzenia XIX-wiecznej
formy zwieńczenia wieży podyktowany był względami politycznymi, które miały na celu zatrzeć ślady po poprzednich właścicielach. Jedynym zachowanym
materiałem ikonograficznym przedstawiającym wygląd wieży sprzed przebudowy są zdjęcia z okresu międzywojennego i z pierwszych lat działalności Zespołu
„Śląsk”. W 1936 roku na zlecenie ówczesnych władz województwa śląskiego
38

Zdjęcie otrzymano dzięki uprzejmości Jana Myrcika.
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Jan Bułhak otrzymał zlecenie na wykonanie fotografii najciekawszych zabytków. W ramach tego zlecenia wykonane zostało zdjęcie przedstawiające pałac
od strony zachodniej – parku39. Fotografia wykonana została ze znacznej odległości od pałacu, dzięki czemu na zdjęciu pojawiła się kopuła wieży ponad dachem skrzydła zachodniego (fot. 4). Duża odległość spowodowała, iż kopuła widziana jest pod niewielkim kątem, co pozwala nam odtworzyć proporcje hełmu, który będzie zrekonstruowany w przyszłości, w ramach drugiego etapu inwestycji.
Wnętrza pałacu w okresie powojennym ulęgły znacznym, nieodwracalnym
przekształceniom. Próby adaptacji i przystosowania pomieszczeń do nowych
funkcji, jak również polityka nowych władz doprowadziły do zniszczenia pierwotnego wystroju pałacu. O ile wyposażenie ruchome w dużej części zostało
rozgrabione jeszcze w trakcie wojny, to właściwy wystrój, tj. sztukaterie na
ścianach i sufitach, aranżacja malarska pomieszczeń i część boazerii, zniszczony
został w trakcie prac adaptacyjno-budowlanych przed 1953 rokiem. Obecnie
o świetności wnętrz pałacu mogą świadczyć jedynie zachowane spisy inwentarzowe wyposażenia i nieliczne zachowane fotografie pochodzące z końca XIX
i początku XX wieku. Na ich podstawie w 2008 roku, w ramach pierwszego etapu inwestycji, dokonano częściowej rekonstrukcji i aranżacji pomieszczeń reprezentacyjnych: sali balowej i kominkowej.
Sala balowa z balkonem muzycznym powstała w latach 1828–1830 w czasie
przebudowy XVIII-wiecznej części pałacu. Pierwowzorem dla niej była sala
koncertowa Schauspielhaus projektu Karla Friedricha Schinkla w Berlinie, która
została oddana do użytku 26 maja 1821 roku. Projektantem sali jak i całej przebudowy pałacu był Albert Roch absolwent berlińskiej Bauakademie. Liczne
przekształcenia, jakim wnętrze było poddane, głównie w połowie XX wieku
oraz pożar, jaki wybuchł w skrzydle zachodnim w lutym 1972 roku, doprowadziły do całkowitej zmiany wyglądu sali. W ramach prac remontowych po pożarze wszystkie tynki zostały skute i wymienione na nowe, odtworzono jedynie
część sztukaterii w formie poziomych gzymsów. Balkon, choć pozostał w niezmienionej formie, nie posiada pierwotnej polichromii. Z oryginalnego wyposażenia sali przetrwał jedynie żyrandol, część boazerii na ścianach oraz stolarka
drzwiowa.
Zachowana fotografia z przełomu XIX/XX wieku przedstawia wnętrze sali
balowej, na której widoczny jest wystrój i wyposażenie wnętrza z XIX wieku
(fot. 5). Widoczne na zdjęciu meble świadczą, iż pomieszczenie to na co dzień
pełniło funkcję sali reprezentacyjnej, w której przyjmowano oficjalnych gości.
Prawdopodobnie na czas organizowanych bali i spotkań muzycznych zmieniano
aranżację wnętrza. Ściany oraz balkon posiadały bogaty wystrój malarsko-sztukatorski nawiązujący do przewidzianej funkcji sali. Podział ścian wyraźnie ak39

Obecnie szklany negatyw przechowywany jest w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Odbitka na papierze bromowym wykonana została w 2007 roku.
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centował dwie horyzontalne strefy oddzielone od siebie poziomym gzymsem na
wysokości balkonu. Górną część stanowiły niesymetrycznie rozmieszczone pilastry, na powierzchni których znajdował się ornament roślinny w formie pojedynczych zwisów. Pomiędzy pilastrami, w dzielonych na dwie części polach
znajdowały się medaliony z instrumentami muzycznymi, pod którymi umieszczono płyciny architektoniczne. Całość zwieńczona była gzymsem, nad którym,
pod sufitem umieszczono pas z ornamentu palmetowego. Prawdopodobnie palmety jak i medaliony z instrumentami muzycznymi wykonane były przestrzennie w technice sztukatorskiej, natomiast pozostałe elementy mogły być malowane. Dolną część ścian wypełniały prawdopodobnie malowane festony w formie
luźno zwisających tkanin. Na podstawie widocznego na zdjęciu odbicia w lustrze możemy przypuszczać, iż nad drzwiami znajdowały się malowane supraporty w postaci elementów architektonicznych. Prawdopodobnie malowanymi
ornamentami pokryte były również gzymsy poziome, dzielące ściany na strefy.
Jakość posiadanego zdjęcia nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy ten, tak
często stosowany w tym okresie element dekoracji, został tu zastosowany. Ciekawą dekorację ornamentalną posiadał również balkon muzyczny. Analiza fotografii wskazuje, iż na konsolach podtrzymujących od strony szczytu znajdowały
się wydłużone palmety, natomiast z boku umieszczone były woluty akantowe.
Zapewne polichromowane były również płyciny pod balkonem, pomiędzy konsolami, jednak nie możemy tego jednoznacznie stwierdzić. Ornamenty te, podobnie jak na ścianach, były malowane tak, by uzyskać efekt iluzji przestrzeni.
Kolorystyka ornamentów musiała zamykać się w gamie szarości, ale na podstawie zdjęcia nie możemy wykluczyć, iż dekoracje wykonane były w technice pozłotniczej. Analiza fotografii pozwoliła również odtworzyć układ parkietu z XIX
wieku. Podłużne klepki, z jednego gatunku drewna, ułożone były na przemian
w regularny wzór, pod kątem czterdziestu pięciu stopni. Światło padające na
powierzchnie klepek, których słoje ułożone były w różnych kierunkach dawało
optyczny efekt w postaci dwóch odcieni drewna, jasnego i ciemnego.
Szczegółowa analiza zdjęcia przedstawiającego salę balową z przełomu
XIX/XX wieku była punktem wyjścia do częściowej rekonstrukcji i aranżacji
wnętrza. W ramach przeprowadzonych prac konserwatorsko-budowlanych do
2008 roku odtworzono na podłodze układ parkietu, poddano konserwacji i ponownej elektryfikacji zachowany żyrandol, odtworzono brakujące boazerie. Poprzez odtworzenie drzwi do gabinetu po stronie południowej przywrócono osie
symetrii sali. Wykonano rekonstrukcję zasadniczych elementów sztukaterii
w górnej partii ścian. Zbyt skąpe informacje na temat sposobu wykończenia
ścian w dolnej strefie uniemożliwiły rekonstrukcję według pierwotnych podziałów i proporcji. Na tej podstawie podjęto decyzje o wykonaniu nowej aranżacji
dolnej strefy w oparciu o układ wnętrza Schauspielhaus w Berlinie. Niestety
brak środków finansowych przerwał prace nad rekonstrukcją i aranżacją wnętrza, ich kontynuacja przewidziana jest w ramach drugiego etapu inwestycji.

66

Aleksander HARKAWY

Obecną formę sala kominkowa uzyskała na początku XX wieku, kiedy to
poprzez wyburzenie ściany połączono z sobą dwie sąsiadujące sale, dawną jadalnię i małą salę pełniącą funkcję zaplecza sali balowej. Drzwi prowadzące na
korytarz z pomieszczenia przy sali balowej zostały zamurowane. Na ścianie
przylegającej do sali balowej wbudowano nowy kominek, a pozostała część pomieszczenia została wyłożona boazerią40. Powstały otwór w wyniku wyburzenia
ściany zawężono poprzez wstawienie drewnianych kolumn rozdzielających obie
przestrzenie. Drugą część sali kominkowej stanowiła samodzielna sala pełniąca
funkcję jadalni. Około połowy XIX wieku na ścianach tej sali wykonano boazerię przypodłogową, a same ściany pokryto najprawdopodobniej już wtedy tapetami41. W tej formie wystrój i aranżacja wnętrza przetrwały do 1945 roku.
Fotografia wnętrza przedstawiająca część sali kominkowej (fot. 6) wykonana
została zapewne po 1912 roku, kiedy to zakończono prace nad przebudową
i aranżacją pomieszczenia. Wykonany kadr skupia się na nowej części z kominkiem, nie pokazując całego wnętrza. Umeblowanie i wyposażenie widoczne na
zdjęciu świadczą o tym, iż oprócz funkcji jadalni miało ono charakter wypoczynkowy. Analiza szczegółowa fotografii pozwoliła stwierdzić, że zasadniczo
wnętrze zachowało się w niezmienionej formie, a boazeria przetrwała bez większych przekształceń. Nad kominkiem, w miejscu gdzie obecnie jest lustro, znajdował się obraz, portret kobiety w sukni.
Przeprowadzone prace konserwatorskie pozwoliły zachować wnętrze w części
kominkowej z 1912 roku. W pozostałej części sali odtworzono brakujące elementy
boazerii oraz wykonano nową aranżację ścian w oparciu o współczesne, stylizowane
tapety. Dopełnieniem wnętrza jest malowidło ornamentalne na fasecie i suficie wykonane w 2009 roku42. Obecnie sala kominkowa pełni funkcję jadalni.
Przytoczone przykłady pozwoliły pokazać, jak ważna jest fotografia archiwalna w procesie konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych. Pałac w Koszęcinie nie posiada bogatej ikonografii, jednak umiejętna analiza zgromadzonych
zdjęć w połączeniu ze znajomością historii i badaniami obiektu dała możliwość
przywrócenia pierwotnego charakteru reprezentacyjnym wnętrzom pałacu. Tak
skąpa ilość materiału źródłowego nie pozwoliła wystrzec się elementów kreacji,
które starano się jednak jak najwierniej wpisać w charakter odtwarzanej epoki.
Wraz z pojawieniem się nowych możliwości finansowych coraz częściej instytucje i jednostki władz samorządowych decydują się na przywrócenie świetności starym, często zapomnianym obiektom. Badania ikonograficzne na podstawie fotografii archiwalnej stanowią często jedyne źródło rozpoznania obiektu,
które konieczne jest już na etapie projektowym, by móc przewidzieć pełny zakres prac konserwatorskich.
40
41
42

W trakcie konserwacji znaleziono kartkę z datą wykonania boazerii, 24 maja 1912 roku.
Potwierdzeniem wykończenia ścian tapetami były resztki gazet znalezione w trakcie badań odkrywkowych.
Malowidło ornamentalne zostało wykonane w ramach pleneru przez studentów kierunku Malarstwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Fot. 1. Koszęcin. Zachodnie skrzydło pałacu,
prawdop. lata 70. XIX w., autor nieznany

Fot. 2. Koszęcin. Zachodnie skrzydło pałacu,
prawdop. lata 70. XIX w., autor nieznany

Fot. 3. Podjazd przed wejściem głównym, lata 20–
30. XX w., autor nieznany

Fot. 4. Widok ogólny, 1936 r., Jan Bułhak

Fot. 5. Sala balowa, XIX/XX w., autor nieznany

Fot. 6. Sala kominkowa, po 1912 r., autor
nieznany
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Wybrane zagadnienia wierności
reprodukcji fotograficznej
Definicji fotografii jest bardzo dużo, zależnie od tego, na jakich jej elementach się skupiamy. Według Małego słownika języka polskiego to:
— „technika tworzenia trwałych obrazów za pomocą aparatu fotograficznego,
przy wykorzystaniu procesów fotochemicznych,
— fotograficzny obraz przedmiotu”1.
Źródła internetowe: Encyklopedia fotografii i Encyklopedia PWN precyzują
kolejno, że jest to: „zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie
zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne (fotografia
otworkowa, rayografia)”2, lub: „otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym. Obraz utajony może być
wytworzony przez promieniowanie widzialne, rentgenowskie, podczerwone,
nadfioletowe, promieniowanie gamma i in. Trwały obraz widzialny utworzony
z ziaren metalicznego srebra lub barwników otrzymuje się przez poddanie naświetlonej emulsji obróbce fotograficznej”3.
Samych tradycyjnych pojęć fotografii szerzej omawianych w opracowaniach
teoretycznych jest wiele. Np. wg Stefana Wojneckiego jest to: „odbicie rzeczywistości, ślad rzeczywistości, zespół znaków, obraz pojęcia, zasłona oraz model
rzeczywistości4”.
1
2
3
4

Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1969.
http://www.encyklopedia-fotografii.edu.pl, [data dostępu: 11.05.2010].
http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?co=fotografia, [data dostępu: 11.05.2010].
Wojnecki S., Moja teoria fotografii, Poznań 1999, cyt.za: http://fotografia.asp.poznan.pl/info/
Moja_teoria_fotografii_2010.pdf, [data dostępu: 11.05.2010].

68

Bogumił ROLEK

W literaturze przedmiotu często funkcjonują określenia fotografii uściślające
jej charakter zależnie od zakresu podmiotu (obiektu fotografowanego) i celu lub
warsztatu techniczno-technologicznego, np.: fotografia artystyczna, rozumiana
jako samodzielne dzieło sztuki, fotografia subiektywna jako nurt w fotografii europejskiej i światowej, fotografia astronomiczna, aerofotografia, fotografia podwodna, fotografia portretowa, fotograficzne techniki specjalne, fotografia
otworkowa, fotografia społeczna, ślubna, rodzinna, fotografia reklamowa, fotomontaż, fotografia historyczna itp.
W innym ujęciu, np. w eseju Continuum fotografii5, rozważana jest natura
obrazu fotograficznego: fotografia jako prawda, fotografia jako reprodukcja, fotografia jako próba potwierdzenia rzeczywistości, fotografia jako przeszłość –
emanacja rzeczywistości minionej, fotografia jako pamięć – rzeczywistość i fikcja, fotografia jako dwuwymiarowa fikcja; a także udział w niej elementów
obiektywizmu i subiektywizmu, realizmu i kreacjonizmu.
W tych definicjach porusza się dwa aspekty fotografii – technikę i rejestrację
rzeczywistości w celu przywołania wrażeń z określoną dokładnością, a także
z uwzględnieniem możliwości ingerencji w reprodukowany obraz.
Od strony techniczno-technologicznej współcześnie powszechnie są używane określenia fotografii: 1. fotografia tradycyjna – to wszystkie ww. formy
i techniki fotograficzne, w których nośnikiem obrazu są chemiczne materiały
światłoczułe oparte o światłoczułość soli srebrowych (filmy, błony, płyty czy
papiery itp. Do fotografii tradycyjnej zaliczają się też szlachetne techniki fotograficzne wykorzystujące światłoczułe właściwości chromianów; 2. fotografia
cyfrowa6 – wg encyklopedii PWN „fotografia cyfrowa, metoda rejestracji obrazu polegająca na tym, że jest on rzutowany (w cyfrowym aparacie fot.) nie na
błonę fot., lecz na fotoelektryczny element światłoczuły (element CCD); 3. fotografia analogowa – często nazwa stosowana zamiennie z fotografią tradycyjną
opartą na materiałach światłoczułych, ale spotyka się też inne definiowanie tego
typu fotografii, jako procesu reprodukcji obrazu z pomocą urządzeń elektronicznych analogowych np. fotopowielacze czy widikony (obraz powstający na sensorach w fotografii cyfrowej ma również charakter analogowy i dopiero następnie jest przetwarzany na formę cyfrową). Przez „fotografię analogową” należałoby tu rozumieć obraz powstały z wykorzystaniem zjawiska fotoelektrycznego,
ale z zapisem niecyfrowym, analogowym. Wobec marginalnego występowania
sprzętu do zapisu analogowego nazwa ta, choć niepoprawna merytorycznie (nie
pierwszy to przypadek w fotografii: np. film, emulsja...), utożsamiana jest z fotografią tradycyjną; 4. fotografia hybrydowa – mieszane – technika tradycyjna
5

6

K. Candrowicz, Continuum fotografii, Fundacja Edukacji Wizualnej, cyt. za: http://www.few.pl
/continuumfotografii.doc, [data dostępu: 11.05.2010].
Różnica pomiędzy fotografią cyfrową, a tradycyjną sprowadza się zasadniczo do sposobu
utrwalenia, przetwarzania i odtwarzania obrazu, gdyż cała optyka właściwie nie uległa znacznym modyfikacjom w stosunku do fotografii tradycyjnej.
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i cyfrowa, gdzie część procesu reprodukcji prowadzona jest na materiałach
i technologią tradycyjną7; 5. fotografia komputerowa – (fotorealistyczny obraz
z komputera)8.
Ten skromny i niepełny przegląd definicji, określeń, ujęć i sposobów pojmowania fotografii świadczy zarówno o trudnościach interpretacyjnych, jak
i o rozległości obszaru działalności ludzkiej, jaki zajmuje fotografia. Wszystkie
te rodzaje i odmiany fotografii mają ustalone praktyką potrzeby sprzętowe, materiałowe i technologiczne dobrane lub tworzone pod określone kryteria jakościowe obrazu finalnego.
Potocznie pod pojęciem fotografii najczęściej rozumie się kopię obrazu jakiegoś obiektu (często na papierze, ale również w postaci obrazu wyświetlanego
na monitorze lub rzutowanego z projektora na ekran), zazwyczaj oglądaną
w oderwaniu od tegoż obiektu.
Już dawno fotografia obok celu, jakim było utrwalanie oglądanych obiektów
rzeczywistych rozwinęła się w innych kierunkach, bardziej malarskich, jak też
tworzących nowe wartości.
Przez rzeczywistość rozumiemy świat oddziałujący na nas, wywołujący
w nas określone wrażenia, będące efektem kontaktu z tą rzeczywistością. Rzeczywistość rozumiana konwencjonalnie jest trójwymiarowa o zwykle dużej rozpiętości tonalnej, o określonym rozkładzie świateł, cieni i barw, czasem z obiektami ruchomymi w czasie i przestrzeni. Często istniejąca rzeczywistość materialna bywa kreowana w określonym celu.
Obecnie w literaturze dotyczącej obrazowania funkcjonują również pojęcia
rzeczywistości wirtualnej oraz rzeczywistości rozszerzonej. Wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality – skrótowo VR) jest definiowana, jako doznania
wzrokowe, słuchowe i dotykowe generowane za pomocą skomputeryzowanego
sprzętu audiowizualnego i specjalnego oprogramowania9.
Rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented Reality – skrótowo AR) jest
technologią o początkach sięgających lat 90. XX wieku, która pozwala na łączenie obrazu z kamery z wygenerowanymi komputerowo obiektami, dzięki czemu
użytkownik doświadcza wizualnie połączenia świata rzeczywistego i wirtualnego, przy czym wirtualna rzeczywistość jest interaktywna w czasie rzeczywistym
i jest przestrzenią trójwymiarową (3D). W literaturze spotyka się też nazwę
mixed reality, czyli rzeczywistość mieszana.
Interakcja wyżej wymienionych rzeczywistości i obserwatora – odbiorcy
tworzy rzeczywistość postrzeganą. Według słownika postrzegać to „uświadomić sobie za pomocą zmysłów przedmioty, zjawiska otaczającego świata; zauważyć, zaobserwować”. Spostrzegać zaś to: „wyodrębnić co wzrokiem z ota7

8
9

P. Nowak, M. Nowak, Fotografia tradycyjna, hybrydowa i cyfrowa, wykład wygłoszony
w czasie sesji naukowo-technicznej „Polfoto 2000”, Międzyzdroje 7.4.2000 r.
Wojnecki S., Wprowadzenie do teorii fotografii, Poznań 2001.
http://encyklopedia.pwn.pl, [data dostępu: 11.05.2010].
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czającego świata, zwrócić uwagę na kogo lub co; zdać sobie z czego sprawę,
uświadomić sobie co”10. Często te dwa pojęcia są traktowane jako synonimy.
Stosowane dotychczas powyższe pojęcia dotyczące fotografii i rzeczywistości ulegają z biegiem czasu rozszerzeniu i należałoby się zastanowić nad zasadnością kryteriów oceny zarówno klasyfikowania ich do określonej grupy, jak
i kryteriów poprawności zawartości treściowej czy poprawności technicznej,
a także stopnia ingerencji w tworzony obraz. Współczesne środki obrazowania
dostarczają w tym zakresie dość szerokie możliwości techniczne i umożliwiają
prawie dowolne przekształcanie tworzonego obrazu. Dostępne opracowania
słownikowe w zakresie fotografii11 obejmują okres do II wojny światowej,
a nowsze próby np. słowniki12 i nie ujmują tych zagadnień.
Wszystkie wyżej wspomniane rodzaje rzeczywistości można utrwalić i powielić w postaci obrazu, otrzymanego nie zawsze z użyciem aparatu fotograficznego.
Czy jednak fotografia rzeczywistości może być bezwzględnie obiektywna?
Czy odbiorca – widz, obserwator jest biernym odbiorcą wrażeń, wyciskanych na
nim przez obiekt, czyli przez rzeczywistość? Jednak jak różna jest ta sama rzeczywistość postrzegana przez każdego z nas, szczególnie gdy nałożyć na postrzeganie mentalne filtry. W jak poważny sposób na postrzeganie rzeczywistości wpływa nastawienie, wiedza i doświadczenie życiowe, założone cele, użyty
przy tym sprzęt. Nie do pominięcia jest też wpływ czynników zaburzających lub
zmieniających sposób postrzegania rzeczywistości (np. alkohol, narkotyki itp.).
Na prosto postawione ogólne pytanie: czy można obiektywnie wiernie sfotografować rzeczywistość (i zreprodukować jej obraz), odpowiedź ogólna musi
być przecząca. Odpowiedź twierdząca może mieć miejsce w przypadkach
szczególnych, ściśle określonych. Trzeba jednak dokładnie zdefiniować obiekt
zdjęciowy (choć w przypadku rzeczywistości wirtualnej jest to trudne do zdefiniowania), użyty system reprodukcyjny oraz odbiorcę i cel, jaki przyświeca całemu przedsięwzięciu. Trudno np. oceniać barwy obrazów obiektów rejestrowanych z użyciem promieniowania niewidzialnego (RTG, UV, IR). W takim razie
nasuwa się pytanie, na ile w ogóle możliwa jest bezwzględna fotograficzna
wierność reprodukcji rzeczywistości i czy jest bezwzględnie konieczna.
Fotograficzny obraz rzeczywistości traci jeden lub dwa wymiary i z konieczności, często rozpiętość tonalną. Dodatkowo przy rejestracji obiektu lub
odtwarzaniu obrazów wnoszą swój udział zniekształcenia powodowane przez
obiektywy, film lub matrycę aparatu cyfrowego, obróbkę chemiczną lub programami graficznymi, zniekształcenia przy powiększaniu czy wykonywaniu
wydruków, ale również poprzez świadomą lub nieświadomą ingerencję fotogra10
11

12

Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1969.
Np. A. Żakowicz, J. Piwowarski, Słownik technik i tendencji stylistycznych stosowanych w polskiej fotografii artystycznej przed 1939 r., WSP, Częstochowa 2001.
Patrz: http://poczciarzu/slowniki/slownik_fotograficzny, [data dostępu: 11.05.2010], http://
hubertburzawa.wordpress.com/fotografia/slownik-fotograficzny, [data dostępu: 11.05.2010]
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fującego, sposób prezentowania obrazu, różnice świadomości i stanu emocjonalnego autora i odbiorcy. Reprodukcję fotograficzną można schematycznie podzielić na kilka etapów przedstawionych na rys.1.
Wierność reprodukcji to zgodność etapów percepcji 3 z percepcjami 1 i 2.
Każdy z podanych wyżej etapów i mających w nich udział elementów ma na to
znaczący wpływ.
Percepcja 1 to własności światła ekspozycyjnego, jego poziom i rozkład w polu
percepcji, własności odbiorcy – autora rejestrującego obraz, warunki odbioru.
Percepcja 2 to też własności odbiorcy – autora tworzącego obraz, a także
własności sprzętu, na którym tworzony jest oceniany obiekt wirtualny – dynamika obrazu, temperatura barwowa oraz warunki odbioru.
Etap rejestracji obejmuje własności zastosowanego sprzętu, materiałów zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. W przypadku fotografii cyfrowej na tym
etapie często ma miejsce również przetwarzanie obrazu13: narzucenie pewnych
standardów barwnych i jasności oraz określenie przeznaczenia – celu danego obrazu (kadrowanie) możliwości urządzeń odtwarzających, formatu zapisu.
Wytworzenie obrazu materialnego na podłożu przezroczystym lub transparentnym to w fotografii tradycyjnej dobór emulsji i podłoża, etap kopiowania
(kadrowanie, powiększanie), obróbki chemicznej, retusz i operacje dodatkowe –
laminowanie, oprawa itp. W fotografii cyfrowej etap ten obejmuje wydruk na
wybranym rodzaju papieru i podłoża oraz drukarce lub naświetlenie w naświetlarce na materiałach tradycyjnych (fotografia hybrydowa) oraz retusz i operacje
dodatkowe jw.
Etap wyświetlenia obrazu w fotografii tradycyjnej i hybrydowej to rzutowanie obrazu materialnego (przezrocze) na ekran z wykorzystaniem rzutnika, zaś
w fotografii cyfrowej to wyświetlenie obrazu z pliku na monitorach CRT, LCD
na ekranach z projektorów LCD, DLP lub wyświetlaczach wielkoformatowych
LED (telebimy).
Percepcja 3 to własności odbiorcy, a także warunki odbioru – miejsce, poziom oświetlenia zakłócającego odbiór (wpływ na dynamikę odbioru obrazu),
warunki fizyczne odbioru wrażeń.
Od strony technicznej rzeczywistość może być określona poprzez następujące cechy:
— przestrzenność (trójwymiarowość) lub jej brak (dwuwymiarowość),
— rozkład (zmienność) luminancji i barw w polu widzenia,
— zmienność ww. cech w czasie.
Rejestracją zmienności obrazu w czasie i odtwarzaniem obrazów dających
wrażenie ruchu zajmują się takie media jak film i telewizja, chociaż próby odwzorowania tej zmienności na obrazach statycznych podejmowano wielokrotnie,
poprzez rozmazanie obiektów ruchomych w obrazie lub w postaci nałożonych
13

Przetwarzanie w fotografii tradycyjnej to obróbka chemiczna oraz inne procesy dodatkowe.
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na siebie serii zdjęć statycznych, w chronofotografii, ale też w solarografii (swego rodzaju kompresja czasu) oraz poprzez zamianę czasu w abstrakcję, rozwarstwienie np. w wystawie Paralaksa Czasu14.
Fotografia jest domeną obrazów nieruchomych.
Obiekty przestrzenne rejestrowane z użyciem aparatów z jednym obiektywem dają w efekcie tradycyjne obrazy fotograficzne na płaskim podłożu, a więc
dwuwymiarowe. Trzeci wymiar odwzorowywany jest w postaci perspektywy,
zaś czas zostaje „zamrożony”.
Obraz rzeczywistości odbierany okiem podczas obserwacji danej rzeczywistości rzadko jest równocześnie porównywany z zarejestrowanym i odtworzonym obrazem tej rzeczywistości. Najczęściej te dwa procesy są rozdzielone czasowo i/lub dokonywane przy zmienionych warunkach obserwacji. Niedoskonałości systemów reprodukcji często uniemożliwiają równoczesne przeprowadzenie tych procesów, a także wprowadzają deformację odtwarzanego obrazu rzeczywistości. Często brak jest możliwości lub celowości obiektywnej oceny bezwzględnie poprawnej reprodukcji obrazu rzeczywistości. Stąd często odwołujemy się świadomie lub podświadomie do kształtów i barw pamięciowych i do
nich porównujemy oceniane obrazy.
Podczas działania oka i tak ograniczana jest ilość przetwarzanych informacji
(ok. 90%), ale mimo to poprzez procesy interpretacyjne mózgu, uzupełniane
przez obrazy z banku pamięci wzrokowej, odbierane obrazy są w miarę ciągłe,
spójne, w czasie rzeczywistym15. Zarejestrowane obrazy są zapisywane w pamięciowych obszarach mózgu, lecz dokładność pamiętania ich drobnych szczegółów po jednorazowym obejrzeniu obiektu jest niezbyt duża i spada z upływem
czasu. Nie można wrócić pamięcią po latach do bardzo szczegółowych obrazów
obiektów kiedyś widzianych jednorazowo (może są nieliczne wyjątki). Przy
rozważaniach odnośnie percepcji obrazów należy pamiętać, że percepcja barw
oraz czułość i rozdzielczość widzenia bywają osobnicze, oraz że zawsze zmieniają się wraz z wiekiem16.
Rozdzielczość oka nie jest stała, ale w plamce żółtej wynosi ok. 50–70 linii/mm (ok. 1' kątowa)17. Oko jest w stanie rozróżnić dwa elementy, o ile odległość między nimi jest większa niż 0,07 mm i obserwowane są z odległości około 25 cm (właśnie 1' kątowa), ale zależy to od kontrastu luminancji lub barw
między nimi. Ponieważ jednak przy procesie percepcji oko dokonuje obserwacji
dynamicznie, stale wykonując ruchy i omiatając cały oglądany obraz, reprodukowane obrazy powinny zapewnić przynajmniej taką rozdzielczość na całej powierzchni w danych warunkach obserwacji.
14
15
16

17

Paralaksa Czasu, Galeria FF, Łódź 2007.
J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka, PWN, Warszawa 1998.
Z. Turlej, Czynnik wieku człowieka w percepcji barwy, [w:] Materiały z VII Krajowego Sympozjum Kolorymetrycznego KSK, Kielce 2005.
J. Mielicki, Zarys wiadomości o barwie, Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź 1997.
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W rejestracji obrazu w fotografii tradycyjnej czy za pomocą aparatów cyfrowych należałoby oczekiwać odtworzenia podobnej skali dynamiki gęstości
i wierności parametrów obrazu (w odniesieniu do możliwości człowieka). Dlatego też należy dążyć do tego, by zarejestrować obraz z taką dokładnością, by po
powiększeniu obrazu do rozmiaru docelowego oglądanego z zakładanej odległości zapewnić taką dokładność odwzorowania.
Obraz rzeczywistości odbierany przez oko, mimo wszystkich wad, jakie posiada ten aparat, zawiera bardzo dużo informacji, często dużo więcej, niż rejestrują systemy reprodukcyjne stworzone przez człowieka. I tak na przykład dynamika luminancji obrazu odbierana jednocześnie przez oko przekracza 4 jednostki logarytmiczne o podstawie 10 (ponad 30 000 : 1) – współczesne systemy
reprodukcyjne dopiero zbliżają się do tej granicy, a w niektórych, np. tradycyjnej lub cyfrowej fotografii na papierze, nie są w stanie jej osiągnąć (pełny zakres
dynamiki widzenia jest większy, ale ma miejsce po procesach adaptacji). Percepcja dynamiki luminancji obrazu nie jest liniowa, a nieliniowość ta jest szczególnie zauważalna w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu.
W skrajnych przypadkach dochodzi do utraty szczegółów luminancji, a więc
części treści w tych partiach obrazu.
Szumy występujące w oku w procesie widzenia są eliminowane w procesie
obróbki sygnałów w sieci neuronowej, jaką tworzy siatkówka, połączenia neuronowe toru wzrokowego i mózgu. Jednak dzięki ruchom oka i mechanizmom
antagonistycznym sieci neuronowej oka, oko łatwo dostrzega na całej powierzchni obrazu niejednorodności przekraczające jego zdolność rozdzielczą.
Wzrok człowieka odbiera wrażenia barwne, luminancję światła, oraz ruch
poprzez odbiór obrazu tego samego obiektu przez dwa odbiorniki – wrażenia
przestrzenne.
Odbiór wizualny obrazu tego samego obiektu zawsze nosi cechy subiektywizmu (już choćby spowodowane osobniczymi różnicami anatomicznymi oka
czy wpływu na ocenę warunków odbioru) i to samo odnosi się do oceny jakości
obrazu reprodukowanego.
Z tego też powodu, na ile jest to możliwe, dąży się do wprowadzenia obiektywnych miar ocen jakości obrazu skorelowanych ze średnią oceną subiektywną.
Daje to możliwość ilościowych ocen różnic parametrów jakości ocenianych materiałów. W celu ustalenia płaszczyzny odniesienia dla kryteriów jakościowych
obrazów wizualnych przydatne jest określenie zakresu możliwości odbioru i interpretacji wrażeń wizualnych przez człowieka.
Na jakość reprodukcji obrazu dwuwymiarowego składają się z cztery elementy18:
1. jakość odwzorowania tonów,
18

F.S. Frey, J.M. Reilly, Digital Imaging for Photographic Collection, Rochester Institute, New
York 1999.

74

Bogumił ROLEK

2. jakość odwzorowania barw,
3. jakość odwzorowania detali (form, konturów),
4. ilość szumu (zakłócenia, ziarnistość) w obrazie.
Wg Włodzimierza Daszewskiego19, ocenę jakości obrazu możemy dokonać
w sposób:
— subiektywny – ocena wizualna za pomocą cech psychometrycznych20,
— obiektywny – za pomocą fizycznych pomiarów cech obrazu powiązanych
z tworzeniem określonych wrażeń.
Jakość odwzorowania tonów obejmuje elementy:
— liniowość odwzorowania zgodną z charakterystyką widzenia,
— zakres tonalny,
— równomierność odtworzenia tonów na większych płaszczyznach.
Liniowość odwzorowania to wizualnie równomierność, płynność, gładkość
zmian gęstości optycznej obrazu, bez efektów izohelii lub tzw. pasmowania,
z zachowaniem proporcjonalności tych zmian gęstości w obrazie pozytywowym
w przedziale rzędu 0,5–2 jednostek log10. Zwykle opisuje się jakość odwzorowania poprzez krzywe charakterystyczne materiałów, sprzętu oraz wielkości
charakteryzujące te krzywe (gradienty, minimalne i maksymalne gęstości
optyczne obrazu, użyteczną skalę naświetleń itp.). Jakość odwzorowania tonów
to także równomierność odtworzenia szarości lub jednolitych barw na dużych
płaszczyznach – brak fluktuacji gęstości optycznej.
Zakres tonalny (ang. Dynamic Range – DR) najczęściej rozważany jest jako stosunek jasności najjaśniejszych elementów obrazu do najciemniejszych.
Jest on ograniczany z jednej strony przez możliwości urządzenia rejestrującego
obraz (np. materiał światłoczuły, jego rodzaj i obróbka, matryca aparatu cyfrowego, kamery, skanera, format zapisywania obrazu), a z drugiej przez możliwości urządzenia odtwarzającego obraz (system wyświetlający, system powielania). Bardzo często jest on określany przy pomocy wielkości EV (poprawniej:
EV – ang. Exposure Value) – jednostki miary stosowanej w fotografii21.
Ludzkie oko dostrzega równocześnie kontrasty rzędu 30 000 :1 (~ 15 EV),
zaś wartości kontrastów luminancji spotykane w rzeczywistych warunkach sięgają rzędu 100 000 :1 (~ 17 EV) i więcej. Możliwości rejestracyjne tradycyjnych
materiałów fotograficznych (użyteczna skala naświetleń) są przeciętnie 9–10 EV
dla negatywów barwnych i ok. 5–6 EV dla materiałów odwracalnych. Najnowsze, na razie nieliczne, tradycyjne materiały negatywowe cz.-b. i barwne mają
19

20

21

W. Daszewski, Wybrane zagadnienia digitalizacji archiwaliów, [w:] Od informacji naukowej
do technologii społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Warszawa 2005.
Szerzej: B. Rolek, Wizualna ocena obrazów fotograficznych, [w:] Materiały sesji naukowotechnicznej „Polfoto 2001”, Międzyzdroje 2001.
S.F. Ray, Camera Exposure Determination, [w:] The Manual of Photography: Photographic
and Digital Imaging, 9th ed., Focal Press, Oxford 2000.
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użyteczną skalę naświetleń do ok. 13 EV. Matryce przeciętnych cyfrowych aparatów fotograficznych są w stanie zarejestrować kontrasty rzędu ~ 5–8 EV, zaś
aparatów wysokiej klasy rzędu 11–13 EV.
Skanery charakteryzowane są obok rodzaju skanowanych materiałów, rozdzielczości i rozmiarów powierzchni skanowania poprzez kontrasty – dynamikę
skanowania (gęstość maksymalną – gęstość minimalną) i wewnętrzną oraz zewnętrzną głębokość bitową skanowania. Najczęściej dynamika i głębokość bitowa są powiązane: 2,4 D – 24bit; 3,0 D – 30bit; niedawno 3,2-3,7 D – 48bit.
Skanery bębnowe, ale i najnowsze skanery płaskie, sięgają dynamiki 4–4,2D –
48bit (dane producentów).
Możliwości odtworzenia kontrastów przez monitory podawane są w formie
stosunku najjaśniejszego elementu (bieli) do najciemniejszego (czerni) i określane jako np. 500 : 1 lub określane rozpiętością kontrastów w jednostkach EV
(w tym przypadku ok. 9).
Na przeciętnym monitorze CRT można odtworzyć kontrasty rzędu 8–9 EV,
na wysokiej klasy w korzystnych warunkach ~11–12 EV.
Monitory LCD mają różne rozwiązania konstrukcyjne (podświetlenia i matryce) i od tego zależą ich możliwości reprodukcji kontrastów. Przy jasności
maksymalnej rzędu 300 cd/m2 i czerni zależnie od rodzaju matrycy rzędu 0,1–
0,7 cd/m2 uzyskany kontrast statyczny może być rzędu 400 : 1 do 3000 : 1.
System projekcyjny może odtworzyć kontrasty (zależnie od ekranu i warunków odbioru) rzędu nawet 3000:1.
Papier fotograficzny cz.-b. dysponuje optyczną gęstością maksymalną rzędu
1,7–2,5 D zależnie od gładkości, faktury i struktury powierzchni. Papier barwny
osiąga optyczną gęstość maksymalną rzędu 2,5–2,7 D również zależnie od gładkości, faktury i struktury powierzchni.
Wydruki na wysokiej klasy papierach, zależnie od użytych tuszy czy tonerów oraz gładkości powierzchni, mogą osiągać kontrasty ograniczone optyczną
gęstość maksymalną rzędu 2–2,5 D.
Jakość odwzorowania barw to przede wszystkim poprawność równoczesnej reprodukcji skali szarości oraz neutralności reprodukowanej bieli, a także
równomierność odtworzenia barw na dużych płaszczyznach, co obecnie w fotografii tradycyjnej i poprawnie wykonanej fotografii cyfrowej jest już standardem. Poprawność odwzorowania barw to także zrównoważenie barw obrazu
w całym zakresie reprodukowanych gęstości oraz ich poprawność kolorymetryczna, na co ma wpływ zarówno proces zdjęciowy, dobór i własności materiałów czy matryc, jak i obróbka chemiczna czy cyfrowa.
W przypadku tradycyjnych materiałów światłoczułych różnice w uczuleniu
warstw światłoczułych, stosowanie filtrów międzywarstwowych, automatycznego maskowania optycznego oraz własności powstających barwników (udziały
gęstości głównych i ubocznych) przekładają się na różnice nasyceń niektórych
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barw. Niektóre materiały22, różniące się nieznacznie kontrastowością, są produkowane, przy tej samej światłoczułości, w odmianach NC (natural color) i VC
(vivid color). Produkowane też są, lub były, materiały szczególnie korzystnie reprodukujące w pozytywie niektóre barwy, co czasem podkreślano w nazwie materiałów (np. baby, gold) predestynowanych do określonego charakteru zdjęć.
Dopasowanie rozkładu spektralnego światła ekspozycyjnego do wielkości
uczulenia warstw materiałów halogenowych dokonuje się poprzez użycie filtrów
konwersyjnych. Jednak krzywe widmowego współczynnika przepuszczania tych
filtrów często odbiegają od krzywych teoretycznych, co wpływa na wskaźniki
oddawania barw Ra (od Ra = 99 dla absorpcyjnych do Ra = 85 dla interferencyjnych) tych filtrów, a w konsekwencji na jakość barw reprodukowanych w danym systemie reprodukcyjnym. W przypadku filtrów interferencyjnych zmiany
te są dodatkowo funkcją kąta padania wiązki świetlnej23.
Przy fotografii cyfrowej na jakość reprodukcji barw mają wpływ własności
spektralne efektywnej czułości detektorów oraz algorytmy obróbki uzyskanych
z matryc danych i algorytmy kompresji, ale także zachowanie zasad procesu
zdjęciowego oraz również własności materiałów czy systemów prezentujących
obraz ostateczny. Dopasowanie wielkości efektywnej czułości detektorów matrycy do temperatury barwowej źródła światła następuje poprzez zmianę elektrycznych warunków pracy. Różne materiały fotograficzne i różne aparaty cyfrowe mają podobne, ale nie jednakowe czułości spektralne, co wpływa na ich
sposób reprodukcji barw. Przykładowe efektywne czułości spektralne fotograficznego materiału barwnego i detektora aparatu cyfrowego przedstawia rys. 2.
Efekty oceny reprodukcji barw (rys. 3) dokonuje się wizualnie lub kolorymetrycznie poprzez porównanie wyniku z wzorcem (np. z użyciem 24-polowej
tablicy kolorów Gretag-Macbeth i stosownego programu).
We wszystkich tych rozważaniach oceny reprodukcji barw nie są uwzględniane sytuacje, gdy celowo wprowadza się zniekształcenia tonalne czy barwne
poprzez stosowanie filtrów zdjęciowych czy cyfrowych, celowych zmian obróbki chemicznej (np. forsing) itp.
Przy ocenie jakości odwzorowania barw nie można nie wspomnieć o problemie metameryzmu barw. Metameryzm (rys. 4) polega na różnym odbiorze
barwy tej samej substancji barwiącej zależnie od zmian własności światła oświetlającego tę substancję lub od zmiany własności oceniającego detektora światła24. Najłatwiej zauważyć to zjawisko, gdy dwie barwy oświetlone jednym źródłem światła (np. dziennym) wyglądają tak samo, a po zmianie źródła światła na
inne (np. żarowe) różnią się od siebie. Chodzi tu o zmianę odczucia konkretnych
22
23

24

Np. Kodak Professional Portra 160 i 400.
W. Dybczyński, Z. Siemion, Błędy filtrów konwersyjnych, [w:] Materiały VI Krajowego Sympozjum Kolorymetrycznego KSK, [b.m.w.] 2003.
Szerzej w: B. Rolek, Metameryzm barw a obrazy fotograficzne, [w:] Materiały sesji naukowotechnicznej „Polfoto 2002”, Wrocław 2002.

Wybrane zagadnienia wierności reprodukcji fotograficznej

77

barw, a nie dryf wszystkich barw spowodowany zmianą składu spektralnego
iluminantu. To samo zjawisko może występować przy tym samym źródle światła, a zmianie np. aparatów rejestrujących te barwy (metameryzm czułości).
Efekt metameryzmu może być spowodowany również różnicami wielkości obserwowanej barwnej płaszczyzny, a także warunkami geometrycznymi – kąt obserwacji, kąt padania światła, szczególnie przy podłożach metalicznych lub wydrukach specjalnych (nietypowych). Zjawisko charakteryzowane jest przez
wskaźnik metameryzmu barw sensorów, iluminantów.
Metody oceny metameryzmu zostały uregulowane normami ISO 17321-1:2006
dla aparatów oraz ISO 3664:2000 dla warunków oceny barw druku i fotografii.
Jakość odwzorowania detali (form, konturów) wartościowana jest poprzez
ocenę reprodukcji kontrastu obrazu w funkcji wielkości i charakteru detali tego
obrazu (funkcja przenoszenia modulacji, efekty krawędziowe itp.). Wpływ na jakość odwzorowania detali w procesie tradycyjnej reprodukcji fotograficznej mają
zarówno własności samych materiałów, jak i sposoby obróbki, ale także w znacznej mierze jakość obiektywów zastosowanych w procesie reprodukcji obrazu.
Pod pojęciem rozdzielczości układu obrazującego definiuje się jego zdolność do rozróżnienia dwu położonych blisko siebie punktów lub linii. Na rozdzielczość reprodukowanego obrazu ma wpływ rozdzielczość medium rejestrującego, rozdzielczość optyk stosowanych w całym ciągu technologicznym reprodukcji, sposobów obróbki zarejestrowanego obrazu (zarówno chemicznej jak i cyfrowej) ale także warunków prezentacji – odbioru (zmniejszenie dynamiki obrazu).
W fotografii tradycyjnej przy ocenie jakości odwzorowania drobnych detali
korzysta się z założeń sformułowanych przez Lambertsa, wiążących interpretację oceny drobnych detali z ogólnymi własnościami materiału fotograficznego.
Jako kryterium przyjmuje się zdolność rozdzielczą stosowaną do opisu jakości
układów optycznych, wyrażaną w parach linii (czarna-biała) na 1 mm odległości
w obrazie (lp/mm), przy czym w fotografii tradycyjnej ocena jakości materiału
koncentruje się na pomiarach ostrości konturowej (akutancji) i FPM – funkcji
przenoszenia modulacji, zwanej czasem funkcją przenoszenia kontrastu MTF
(ang. – modulation transfer function), w zależności od rozmiaru detalu, a jako porównawcze przyjmuje się wyniki reprodukcji kontrastu na poziomie modulacji 0,525.
Czasem zdolność rozdzielczą ujmuje się wskaźnikiem SQF (ang. Subjective
Quality Factor) uwzględniającym efekty MTF, CSF (ang. Contrast Sensitivity
Function – funkcja czułości kontrastowej oka ludzkiego), wielkość obrazu i odległość percepcji tego obrazu. Wskaźnik SQF poza opracowaniami Kodaka i Polaroida nie jest powszechnie stosowany.
Przy konieczności rejestracji większej ilości szczegółów używa się aparatu
o większym formacie (większej powierzchni materiału światłoczułego). Pomno25

P. Nowak, Badania niejednorodności optycznej chromogennych nośników informacji obrazowej, opartych na lipofilowych komponentach barwnikowych i halogenosrebrowych emulsjach
światłoczułych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
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żenie rozdzielczości fotograficznej przez dwa daje wartość rozdzielczości cyfrowej wyrażanej w pikselach na jednostkę długości (mm, cal).
W fotografii cyfrowej rozdzielczość jest niejako narzucona przez rozmiar
nośnika – matrycy (uwarunkowany możliwościami technicznymi produkcji)
i wielkość piksela, którą w niektórych aparatach można zmieniać (tylko powiększać). Zwykle określa się ją w postaci podania ilości pikseli sumarycznie lub na
długości i szerokości obrazu i są to wielkości graniczne. Rzeczywista rozdzielczość jest mniejsza, bowiem w rejestrowaniu obrazu bierze udział obiektyw
i układy ograniczające morę, a w przypadku np. kontrastowych cz.-b. cienkich,
długich, jednopikselowych detali nieortogonalnie ustawionych do brzegów matrycy, algorytmy przetwarzania obrazu szybko zmniejszają wielkość reprodukowanych kontrastów. Również i w tym przypadku, przy konieczności rejestracji
większej ilości szczegółów, używa się aparatu o większym formacie matrycy
(o ile jest to możliwe).
Ilość szumu (zakłócenia, ziarnistość wynikające ze struktury obrazu) w przypadku materiałów halogenosrebrowych zależy od własności materiałów (m.in.
ich czułości) oraz sposobów ich obróbki, przy czym w przypadku materiałów
barwnych obowiązuje daleko posunięta standaryzacja obróbki z uwagi na nadrzędną wartość, jaką jest jakość reprodukcji barw. Zmiana ziarnistości obrazów
na materiałach halogenosrebrowych niewywołanych, a czasem nawet już wywołanych, w przypadku materiałów cz.-b. była możliwa (w pewnych granicach)
poprzez obróbkę niestandardową lub dodatkową, w przypadku materiałów
barwnych nie była praktykowana. Dużo łatwiejsze obecnie jest osiągnięcie tego
celu poprzez skorzystanie z możliwości fotografii hybrydowej.
Pomiary ziarnistości oceniane są metodą RMS (ang. Root Mean Square)
oceniającą wielkość standardowego odchylenia danej wielkości od wielkości
ustalonej średniej (gęstości optycznej, napięcia). Wykonuje się to w przypadku
fotografii tradycyjnej poprzez skanowanie fragmentu materiału fotograficznego
o jednakowej, określonej gęstości optycznej mikrodensytometrem o aperturze
średnicy 48 µm. Ponieważ postrzeganie szumów lub ziarnistości zależy od gęstości optycznej, powiększenia obrazu oraz odległości, z jakiej go się ogląda,
Kodak opracował26 subiektywną metodę oceny ziarnistości (szumu) zwaną PGI
(ang. Print Grain Index), ale również on nie jest szeroko stosowany.
W przypadku fotografii cyfrowej źródłem szumów, szczególnie dokuczliwych w ciemnych partiach obrazu, jest matryca generująca szumy jak każde
urządzenie elektroniczne zależnie od temperatury pracy (aparat pracuje w Europie Środkowej w temp. od −20 oC do ok. 35 oC). Poza tym generowanie szumów
może mieć źródło w defektach struktury półprzewodnika czy niedokładnościach
w wykonaniu elementów piksela matrycy, a wielkość szumów zależy od wyboru
ustawienia czułości, temperatury pracy, fizycznych rozmiarów piksela, niejed26

http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/e58/e58.html, [data dostępu: 2010].
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nakowej czułości poszczególnych pikseli oraz czasu naświetlania27. Poziom
szumów (rys. 5) ocenia się jako stosunek wielkości sygnału do szumu S/N (SNR
– Signal-to-Noise Ratio) lub jego pochodną logarytmiczną wyrażaną w decybelach (dB) – dwukrotny wzrost SNR to jego przyrost o ~6 dB.
Wyrażając szum w odniesieniu do relatywnych jednostek luminancji (EV, f-stop,
strefa Adamsa) ściślej związanych z percepcją wzrokową, określamy go w odniesieniu do luminancji sceny jako:
Szum (EV) = 1/SNR
Szereg aparatów cyfrowych posiada oprogramowanie usuwające szumy obrazu przed jego zapisem. Oczywiście obecny rynek oferuje wiele programów
bardzo rozbudowanych (np. Neat Image, Noiseware) oferujących zaawansowane
mechanizmy usuwania szumów ze zdjęć cyfrowych lub można to zrealizować
np. poprzez nałożenie i uśrednienie kilku zdjęć statycznych.
W przypadku rejestracji obrazów rolę oka pełnią aparaty z obiektywami różnej klasy o różnych własnościach. Rolę siatkówki pełnią w nich światłoczułe
materiały fotograficzne lub matryce. W przypadku fotografii tradycyjnej materiał
światłoczuły jest po obróbce równocześnie nośnikiem pamięci informacji obrazu.
Rejestracja obrazu rzeczywistości w fotografii tradycyjnej następuje na materiałach lub urządzeniach o określonych własnościach wprowadzających swoje
zniekształcenia wynikające z niedoskonałości tych materiałów lub urządzeń. Dotyczą one reprodukowania dynamiki luminancji oraz reprodukowania subtelnych
różnic odcieni poszczególnych barw (zarówno zmniejszając, jak też czasem
zwiększając nasycenie niektórych barw w stosunku do oryginału). Tradycyjne
systemy reprodukcyjne wykorzystujące wielokrotne kopiowanie lub przekopiowywanie między materiałami lub systemami również wprowadzają swoiste
zniekształcenia.
W systemie fotografii cyfrowej obraz obiektu przechwytywany jest z wykorzystaniem matrycy elementów światłoczułych o różnych barwoczułościach. Przechwycone w ten sposób informacje o fragmentach obrazu są gromadzone w pamięci operacyjnej aparatu, poddawane obróbce i zapisywane w postaci cyfrowej.
Przy systemie cyfrowym informacje obrazu są przetwarzane i często odfiltrowywane informacje uznawane przez dany system za nadmiarowe (dla ograniczenia ilości informacji do obróbki w czasie rzeczywistym, przesyłania i zapisu
– podstawowy problem systemów cyfrowych). Często zasady odfiltrowywania
tych informacji odwołują się do zasad przetwarzania i rejestracji obrazów okiem,
choć zwykle są ich znacznym uproszczeniem, wpływającym jednak na zawartość treściową.

27

Kodak CCD Image Sensor Noise Sources, Revision 2.1, January 10, 2005, [w:] http://astro.
union.rpi.edu/documents/CCD%20Image%20Sensor%20Noise%20Sources.pdf [data dostępu:
11.05.2010].
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Systemy reprodukcyjne cyfrowe wykorzystujące wielokrotne kopiowanie
lub przekopiowywanie między systemami również wprowadzają swoiste zniekształcenia (może wyjątkiem jest wykonanie nieprzetworzonych, prostych kopii
cyfrowych w ramach jednego systemu cyfrowego).
Obecne materiały zdjęciowe są w stanie zarejestrować skalę luminancji zbliżoną do skali dynamiki oka. Również możliwości rejestracyjne elementów światłoczułych sprzętu elektronicznego czy cyfrowego są obecnie tego samego rzędu. Każdy z systemów wprowadza jednak zniekształcenia rejestracji barw wynikające z własności stosowanych rozwiązań technologicznych. Zwykle sprowadzają się one do małych zniekształceń reprodukcji barw w niektórych odcieniach, ale mogą także wprowadzać barwy dowolne (umowne), jak np. w systemach rejestrujących obrazy spoza zakresu światła widzialnego (IR, UV). W przypadku fotografii cz.-b. zniekształcenia sprowadzają się do odchyleń rejestracji
subiektywnej jasności poszczególnych barw i było znane od początków istnienia
fotografii (co zresztą stało się powodem rozwoju technologicznego materiałów
fotograficznych). Często jednak celowo rezygnuje się z poprawności reprodukcji
barw lub jasności, stosując odpowiednie filtry efektowe w procesie zdjęciowym.
Obecne technologie rejestracji na materiałach zdjęciowych oraz możliwości
sprzętu cyfrowego umożliwiają rejestrację obrazu w miarę poprawnego barwnie
i przetworzenie go potem poprzez stosowną obróbkę z użyciem filtrów zarówno
tradycyjnych jak i cyfrowych. Obowiązuje tu dbałość o zgodność temperatury
barwowej światła oświetlającego fotografowany obiekt ze zbalansowaniem czułości spektralnych elementów rejestrujących obraz (film, przetworniki obrazu).
Wizualna jakość reprodukowanych barw przez dany iluminant określana jest
wskaźnikiem oddawania barw CRI (Color Rendering Index) wyrażana powszechnie używanym ogólnym wskaźnikiem Ra lub nowszym R96a czasem
w połączeniu ze wskaźnikiem palety barw GAI (Gamut Area Index)28.
Najlepszym iluminatem (rys. 6) jest światło dzienne (ale i ono jest zmienne,
w ciągu dnia i w swojej równomierności) oraz światło żarowe (obydwa z definicji CRI = 100).
CIE ustanowiła szereg standardowych źródeł światła o określonym rozkładzie spektralnym światła, określanym temperaturą barwową lub skorelowaną
temperaturą barwową (CCT, Tcp) i zdefiniowanym umiejscowieniem na wykresie chromatyczności, jakich należy używać przy ocenie barwy. Takie źródła zostały nazwane normalnymi, standardowymi, a promieniowanie emitowane przez
źródło standardowe zostało nazwane iluminantem normalnym, standardowym,
do którego porównuje się własności innych iluminantów.
Wprowadzanie do praktyki zdjęciowej nowych, bardziej wydajnych energetycznie i atrakcyjnych ekonomicznie źródeł światła (np. źródła wyładowcze,
28

http://www.lrc.rpi.edu/programs/solidstate/assist/pdf/AR-ColorGuideforRetailLighting-March
2010.pdf [data dostępu: 11.05.2010].
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świetlówki czy ostatnio LED) powoduje, że ich własności rzutują na jakość rejestrowanego obrazu. Własności spektralne źródeł światła białego LED wynikają
z technologii ich produkcji i często nie zapewniają równomiernego rozkładu
spektralnego (rys. 7). Dobór własności tych źródeł LED oraz ewentualna korekta
ich niedoskonałości umożliwiają ich stosowanie w praktyce, lecz może być
przyczyną występowania metameryzmu niektórych barw obiektów zdjęciowych.
Wpływ na ilość i jakość światła emitowanego przez diody LED ma też zasilanie i temperatura ich pracy 29. Informacje z literatury fachowej donoszą o produkowaniu źródeł LED światła białego30 o dużej trwałości (>10 000 godz.) i wydajności (modułów EdiStar ~80 lm/W co daje strumień 4000–14 000 lm) jednak
jakość (równomierność barwy) ich światła w porównaniu do niektórych diod
(o wskaźniku oddawania barw Ra ~ 90, a więc drogich) tego samego producenta
nie jest zadowalająca31.
Źródła światła LED mają wiele zalet:
— duża sprawność energetyczna (>60%, żarówki ~ 5%),
— możliwość sterowania jasnością (choć z problemami wynikającymi z niezgodności charakterystyk diod i oka),
— krótki czas włączenia i wyłączenia,
— duża żywotność (>10 000–100 000 godz.),
ale też wady:
— nie zawsze najlepsza biel światła (przeciętnie LED CRI ~ 75) i jej zmiana
zależna od zasilania, temperatury pracy i zużycia chipu,
— wytworzenie bieli poprawnej wizualnie przez użycie LED (wąskopasmowych) w kolorach podstawowych nie rozwiązuje problemów oświetlania
planów wymagających poprawnej reprodukcji wszystkich barw,
— konieczność dobrego chłodzenia (przy złym chłodzeniu złącza – zmiana
barwy świecenia, spadek sprawności świetlnej, szybsze zużywanie struktur),
— producenci tworzą własne standardy ocen nie zawsze kompatybilne – problemy z interpretacją danych,
— najlepsze pod względem efektywności i własności zestawy LED są drogie
i trudno dostępne,
— LED w zestawach nie mogą być wymieniane pojedynczo.
Tradycyjnie obrazy fotograficzne są prezentowane na papierach fotograficznych lub wydrukach zarówno czarno-białych jak i barwnych o różnej jakości
i formatach (od mikro oglądanych przez lupę po wielkoformatowe plakaty).
Równolegle rozwijał się kierunek rejestracji obrazów na materiałach odwracal29

30
31

I. Fryc, Z. Siemion, Pomiary fotometryczne, kolorymetryczne oraz spektrofotometryczne diod
LED, [w:] Materiały VI Krajowego Sympozjum Kolorymetrycznego KSK, [b.m.w.] 2003.
T. Rojek, Rynkowe przeboje LED firmy Edison Opto, „Elektronik” 2010, nr 1.
Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej (Commission Regulation (EC) No 244/2009) trwa
wycofywanie z użycia oświetlenia żarowego, więc należy poważnie się liczyć z wejściem do
powszechnego użytku źródeł światła LED, w tym do oświetleń planów zdjęciowych.
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nych lub kopiowania obrazów na materiały o podłożu przezroczystym przeznaczone do prezentacji w projekcji, zarówno przedniej jak i tylnej.
Aby móc obejrzeć obraz zapisany w postaci cyfrowej, należy go przetworzyć do postaci umożliwiającej wyświetlenie go na ekranie monitora i/lub wydrukowanie go na odpowiedniej drukarce. Takie odtworzenie treści obrazu, piksel za pikselem i układanie ich w obraz realizowany jest przez procesory i oprogramowanie kart graficznych lub drukarek czy naświetlarek. Praktycznie
wszystkie stosowane obecnie karty graficzne i monitory pozwalają na wyświetlenie przestrzeni barw 8 bitowej (16,7 milionów barw), a nieliczne większej.
Rozwój technologii telewizyjnych oraz reklamy umożliwił prezentację obrazów statycznych na większych ekranach od monitorów czy telewizorów, aż do
wielkogabarytowych wyświetlaczy reklamowych (telebimy LED). Nowo wprowadzane rozwiązania systemów prezentujących obraz (np. wielkogabarytowe
wyświetlacze LED), czasem niedoskonałych w początkowym okresie wprowadzania na rynek, wykazują odchylenia w równomierności wyświetlanych płaszczyzn bądź w neutralności odtwarzanej bieli. Aby obraz danej rzeczywistości
mógł być jej wiernym odtworzeniem, teoretycznie należałoby dokładnie odtworzyć bezwzględne luminancje poszczególnych elementów tworzących tę rzeczywistość przy określonej dokładności odtworzenia granic pomiędzy elementami (rozdzielczość). Najczęściej nie jest to możliwe ze względów zarówno
technicznych jak i ekonomicznych, wobec czego system reprodukcyjny ogranicza się do odtworzenia różnic luminancji z najważniejszego przedziału luminancji obiektu – w uproszczeniu przyjmowany jest przedział niewiele ponad 2 jednostki log10 środkowego zakresu luminancji obiektu, z rozdzielczością ograniczoną przez optykę zdjęciową czy kopiowania. Zwykle wystarcza to do odtworzenia w obrazie podstawowej treści reprodukowanej rzeczywistości.
Średni poziom luminancji obrazu rzeczywistości często również odbiega od
średniej luminancji obiektu rzeczywistego. Np. nie da się odtworzyć w kopii papierowej bezwzględnych luminancji rzeczywistości rejestrowanej w pełnym
słońcu na plaży w tropikach. Obecnie stosowane papiery fotograficzne lub do
wydruków oraz systemy wyświetlające umożliwiają odtworzenie szerszego niż
kiedyś zakresu gęstości optycznych, nadal jednak nie jest to pełny zakres luminancji odbieranych okiem w korzystnych warunkach oświetleniowych.
Często dla odtworzenia kontrastowości średniego zakresu luminancji obiektu
w obrazie dobierano odpowiednią kontrastowość papieru, co czasem powodowało, przy obrazach o dużej rozpiętości luminancji, utratę zarejestrowanych na negatywie szczegółów luminancji w cieniach lub światłach obrazu, dając w efekcie
duże fragmenty obrazu rażąco białe lub czarne. W fotografii tradycyjnej rozwiązuje się ten problem poprzez odpowiednie „opracowanie” odbitki doświetlając
lub maskując takie fragmenty obrazu. W fotografii cyfrowej odpowiednikiem
„opracowywania” jest HDR (ang. High Dynamic Range – Szeroki Zakres Tonalny) lub DRI (ang. Dynamic Range Increase – Zwiększenie Zakresu Tonalne-
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go), gdzie wykorzystuje się informacje zapisane w pliku typu RAW, albo wykonuje się, stosując bracketing, serię ujęć tej samej sceny przy stałej wartości przysłony i czasach zmienianych z zadanym skokiem i potem przy użyciu odpowiedniego oprogramowania generuje się jeden obraz ze szczegółami w cieniach
i światłach. Rozwiązania te nie zwiększają jednak zakresu tonalnego odbitki
ograniczonego nadal własnościami papieru lub systemu wyświetlającego, są
jednak w stanie uwidocznić elementy obrazu poprzednio nieczytelne lub niewidoczne. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie wpływa na wierność reprodukcji tonalnej.
W ostatnim dziesięcioleciu rozwija się jednak również kierunek wierniejszego odtwarzania poszerzonego zakresu tonalnego (HDRI) zapoczątkowany przez
kinematografię, ale wobec rozszerzenia możliwości reprodukcji tonalnej przy
wyświetlaniu obrazów na współczesnych monitorach czy projektorach i wyświetlaczach, mający zastosowanie również do odtwarzania obrazów statycznych.
Najnowsze technologie w tym zakresie stosujące aktywne sterowanie lokalnie
podświetleniem LED (1400 diod przy rozdzielczości 1920 × 1080 – ponad 2 mln
pikseli i odświeżaniu 60 Hz) – zasadę ilustruje rys. 8 – umożliwiają wyjście poza
dotychczasową granicę i osiągnięcie kontrastów dynamicznych rzędu 200 000 : 1
i statycznych rzędu 25 000 : 1 przy jasności rzędu 3000 cd/m2. Umożliwia to reprodukcję większych kontrastów obrazów, ale stawia nowe wymagania odnośnie
pozostałych elementów toru reprodukcyjnego i jednak nie zapewnia tego w pełnej rozdzielczości.
Przy większym zakresie reprodukowanych luminancji (większa ilość informacji) konieczne było określenie nowych przestrzeni barw, formatów zapisu
plików, odpowiednie rozwinięcie systemów operacyjnych i oprogramowania,
systemów zarządzania barwą, użycie nowych kart graficznych itd. Część tych
rozwiązań powstała w ramach rozwoju obróbki cyfrowej obrazu w kinematografii, ale część rozwija się niezależnie.
W fotografii cyfrowej jakość barw i dynamika obrazu zależy od algorytmów
przetwarzania danych z matrycy, roboczej przestrzeni barw, formatu zapisu.
Najwięcej danych zapisywanych jest w formacie RAW. Inne popularne formaty
zapisu zwykle ograniczają ilość zapisywanych informacji, choć w tym zakresie
można zaobserwować stałą poprawę. Większa liczba informacji w pliku RAW
w stosunku do formatu typu tiff czy jpeg umożliwia dokonanie bardzo głębokich
korekcji obrazu cyfrowego bez utraty jego jakości.
W chwili obecnej najczęściej w użyciu są modele przestrzeni barw i związane z nimi możliwości kodowania przykładowo podane w tabeli 1. Część formatów graficznych umożliwia tworzenie ich wersji HDRI przez poszerzenie własności, wprowadzając częściową modyfikację struktury ich zawartości. Tak np.
LogLuv TIFF zamiast użycia modeli barw RGB i CMYK stosuje model CIELuv
z 16-bitowym skalowaniem logarytmicznym o podstawie 2 (L16 +U8+V8).

84

Bogumił ROLEK

W efekcie przestrzeń zapisu zajmowana przez piksel jest niewiele większa od
standardowo zajmowanej przy 8-bitowym zapisie i modelu RGB.
Z najnowszych formatów zapisu HDRI warto zwrócić uwagę na JPEG XR
(eXtended Range) znany wcześniej jako HD Photo (.hdp) lub Windows Media
Photo (.wdp). Umożliwia zapis informacji o pikselu w formatach monochromatycznych, scRGB, CMYK z dokładnością 8, 16 lub 32 bit/kanał, kanału alfa, metadanych EXIF, profili ICC, z wydajnymi algorytmami kompresji stratnej lub
bezstratnej z transformacją DWT (discrete wavelet transform) jak w JPEG2000,
operującą na blokach 4 × 4 do 2 × 2 (JPEG – transformacja DCT (discrete cosine transform) bloki 8 × 8). Format umożliwia dekodowanie części obrazu, co
jest korzystne przy np. kadrowaniu czy odbijaniu w pionie/poziomie. Plik może
mieć rozmiar do 32 GB, a przy tej samej jakości obrazu może być dwukrotnie
mniejszy niż dotychczasowy JPEG32. JPEG XR wprowadzony został w 2010 r.
normą33 jako obowiązujący standard.
Często wykonując wydruki na drukarce fotograficznej istnieje możliwość
porównania jakości obrazu wyświetlanego na monitorze z obrazem wydrukowanym i na tej podstawie dokonywanie ocen barw i stosownej edycji obrazu, co
oszczędza czas i pieniądze. Aby oceny takie były miarodajne, muszą być użyte
ustalone i kontrolowane (np. w komorach świetlnych) warunki obserwacji, od
których zależy nasze wrażenie barwy (patrz tab. 2). Na te warunki składa się stałość oświetlenia (należy unikać pomieszczeń o ciągle zmieniającym się oświetleniu naturalnym), choć wskazane jest zaaranżowanie oświetlenia zbliżonego do
dziennego (D50 lub D65) i o wskaźniku Ra co najmniej 90, wskaźniku metameryzmu D50 poniżej 4, unikanie w tym pomieszczeniu elementów o silnych barwach
oraz ograniczenie odbić światła od ekranu zarówno od bezpośrednich źródeł
światła, jak i jaskrawych przedmiotów lub odzieży. Przy założeniu dokładnego
dopasowania barw poziomy oświetlenia (jasności) porównywanych obrazów
oraz ich temperatury barwowe na dwóch monitorach lub monitorze i wydruku,
powinny być takie same. Zgodnie z normami ISO 366434 i ISO 1264635 monitor
powinien mieć D50 jasność co najmniej 100 cd/m2, zaś odbitka (wydruk) powinna być oświetlona w komorze oświetleniowej światłem o natężeniu 1500–2000 lx.
Współczesne monitory LCD zapewniają jasność maksymalną na poziomie
250–450 cd/m2, niektóre nawet więcej (powyżej 3000 cd/m2). Ich rozdzielczość
uwarunkowana jest budową fizyczną (wymiary matrycy i gęstość upakowania
pikseli). Monitor kineskopowy (CRT) potrafi równie ostro wyświetlać obrazy
32

33

34
35

HD Photo Photographic Still Image File Format. Feature Specification, Microsoft Corporation, [b.m.w.] 2006.
ISO/IEC 29199-2:2009, ISO/IEC 29199-4:2010, ISO/IEC 29199-5:2010 Information technology -- JPEG XR image coding system.
ISO 3664 Viewing Conditions: Graphic Technology and Photography.
ISO 12646 Graphic Technology: Displays for Color Proofing, Characteristics and Viewing
Conditions.
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o różnych rozdzielczościach, podczas gdy monitory LCD tylko przy jednej rozdzielczości (tzw. rozdzielczości natywnej) wyświetlają obraz o optymalnej ostrości.
Monitory standardowo powinny oferować przestrzeń barw sRGB. Monitory
lepszej klasy mogą pracować w szerszych przestrzeniach barwnych, np. Adobe
RGB, ProPhoto. Innymi parametrami wpływającymi na wierność odtworzenia
barw na monitorze LCD są: równomierność podświetlenia matrycy, równomierność odtworzenia barw, stabilność jasności w czasie, możliwość kontroli parametrów takich jak jasność, wartość współczynnika gamma i jego korekta (z precyzją 10–12-bitową), nasycenie, odcień, wzmocnienie, temperatura barwowa
punktu bieli, 14–16-bitowa precyzja obróbki informacji o kolorze. Dla poprawnego odwzorowania barw niezbędne jest stosowanie profili producenta, a także
kalibracja programowa umożliwiająca osiągnięcie zadanego poziomu odwzorowania bieli, ale kosztem utraty odwzorowania pewnych odcieni, lub sprzętowa
operująca na tabeli barw LUT (Look Up Table) monitora i umożliwiająca uzyskanie poprawnego odwzorowania tonalnego dla każdej z barw podstawowych,
bez utraty niektórych odcieni.

Warunki odbioru odtwarzanych obrazów
Na warunki odbioru obrazu składają się następujące elementy:
— właściwości samego prezentowanego obrazu danego obiektu (papier, przezrocze, obraz na wyświetlaczu lub ekranie),
— sposób prezentacji obrazu (pozycja na ścianie, podłodze, suficie, oglądanie
przez otwory, lupy, mikroskopy),
— właściwości pomieszczenia i stosownego oświetlenia (odpowiedni poziom
i ukierunkowanie oświetlenia i jego temperatura barwowa – TB),
— komfort odbioru (pozycja oglądania, temperatura i wilgotność otoczenia,
stopień nagłośnienia lub hałasu, inne elementy zmieniające lub zakłócające
odbiór, przeszkody naturalne lub ludzie w polu widzenia na drodze obserwacji).
W miejscach, gdzie wymagane jest doskonałe rozróżnianie barw, więc w galeriach, przy prezentacjach fotografii lub reprodukcji obrazów, należałoby stosować światło o temp. barwowej 5000–6500 K i wskaźniku Ra 90–9936 i natężeniu oświetlenia rzędu 50–100 lx37. Wskazane byłoby stosowanie większego na36

37

E. Musiał, Dobór własności barwowych źródeł światła, [w:] Materiały Seminarium „Aktualne
problemy techniki świetlnej” Elmar Co., Bydgoszcz 2003.
A. Charkowska, Optymalne warunki wystawiennicze i magazynowe w muzeach, galeriach, bibliotekach i archiwach, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” 2007, nr 3 za normą PN-84/E-02033
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym zastąpioną przez normę PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. http://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/optymalnewarunki-wystawiennicze-i-magazynowe-w-muzeach-galeriach-bibliotekach-i-archiwach [data
dostępu: 2010].

86

Bogumił ROLEK

tężenia oświetlenia przynajmniej rzędu 300–500 lx (przyp. Autora), jak przy
pracy biurowej38, dla stworzenia warunków lepszej percepcji dynamiki gęstości
obrazów fotograficznych, szczególnie przy obrazach ciemnych lub zawierających ważne elementy o wysokich gęstościach optycznych. Wskazana jest też
dbałość o to, aby oprawy eliminowały ze strumienia świetlnego zakres UV i IR
zwykle destrukcyjnie wpływające na trwałość39 prezentowanych obrazów.
Najczęściej w galeriach stosowane są oprawy oświetleniowe ze źródłami żarowymi, zwykle halogenowymi lub świetlówki, przy czym ze względów ekonomicznych najczęściej oświetlenie włączane jest ręcznie lub automatycznie
tylko w czasie przebywania widzów w pomieszczeniach (co ma też korzystny
wpływ na trwałość prezentowanych obrazów). Należałoby rozważyć dostosowywanie poziomów oświetlenia zależnie od dynamiki wystawianych fotografii
i ich odporności na światło. Stare odbitki, mało odporne na światło, mają gęstości optyczne Dmax rzędu 1,5–1,8 i nie trzeba ich tak mocno oświetlać jak odbitki
współczesne o Dmax rzędu 2,5.
Oprawy oświetlające obrazy i inne eksponaty powinny być tak rozmieszczone, aby nie wywoływały powstawania olśnień (tzw. blików) z pozycji odbiorcy.
Jest to szczególnie istotne, gdy obrazy są umieszczone za szybą lub posiadają
błyszczącą powierzchnię. W jednym pomieszczeniu nie należy stosować źródeł
światła o różnych temperaturach barwowych, chyba że jest to uwarunkowane jakimś celem.
Jakość obrazów zarejestrowanych na tradycyjnych materiałach fotograficznych (przeźrocza), reprodukowanych poprzez ich wyświetlenie na ekranie, zależy zarówno od jakości samego przeźrocza, jak i jakości projektora, ale też własności i jakości ekranu oraz jego ochrony przed niepożądanym światłem ubocznym psującym dynamikę gęstości wyświetlanego obrazu.
Jakość rzutnika klasycznego określa siła światła, jego równomierność rozkładu w płaszczyźnie obrazu, utrzymanie płaskości przezrocza w trakcie wyświetlania, jakość układu optycznego (jasność, rozdzielczość, zdolność reprodukcji kontrastów, możliwość zoom czy korekty trapezu, automatyka ustawiania
ostrości), a także możliwości eliminacji promieniowania UV oraz IR i chłodzenia wyświetlanego przeźrocza.
Dobór rodzaju powierzchni ekranu zależy od przeznaczenia i rodzaju projekcji (przednia, tylna), kąta pod jakim będą oglądać obraz na ekranie najbardziej skrajnie znajdujący się widzowie i mocy projektora. Parametrem kierun-

38
39

J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka, PWN, Warszawa 1998.
Przy częstych i długotrwałych prezentacjach fotografii opłaca się wykonanie duplikatów zdjęć
lub wykonanie odbitek na papierach typu Cibachrome (Ilfochrome) o znacznie większej odporności na zmiany barw, choć jest to dosyć kosztowne.
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kowym jest współczynnik zysku(gain)40, który może być większy od jedności,
gdy do pokrycia materiału ekranu doda się składniki odbijające lub ukierunkowujące światło i powodujące, że w kierunku obserwatora zostanie skierowana
większa ilość światła padającego (należy tu uwzględnić układ osi projektora i osi
widzenia obserwatora w stosunku do ekranu). Kontrastowość obrazu jest trochę
większa, odbywa się to jednak kosztem zmniejszenia ilości światła rozsiewanego na boki (mniejszy kąt dobrego widzenia od osi ekranu) i kosztem równomierności jasności na większych ekranach. Chociaż ekrany do projekcji tylnej są
ekranami transmisyjnymi, określa się dla nich współczynnik zysku tak samo jak
dla ekranów odbijających.
Zbyt mały kąt obserwacji eliminuje część widzów odbierających obraz poza
kątem dobrego widzenia, ale do pewnego stopnia poprawia komfort widzenia
przy istnieniu w pomieszczeniu rozproszonego światła wypełniającego. Innym
sposobem poprawy komfortu widzenia i jakości odbioru jest stosowanie rozpraszającego ekranu szarego o współczynniku zysku rzędu 0,7–0,8 i wyrównanie
do wymaganej jasności obrazu przez użycie projektora o większej mocy. Prościej jest dobrać ekran do projektora niż odwrotnie, ale jest to niezbędne, bowiem albo obraz będzie zbyt ciemny i przez to słabo widoczny, albo zbyt jaskrawy, rażący w oczy, bez czerni i również źle odbierany.
Oczywiście inne parametry są też istotne, jak np. typ ekranu – ramowy, zwijany, ścienny, sufitowy, przenośny; format ekranu najlepiej dopasowany do formatu prezentowanego obrazu; wielkość ekranu powiązana z odległością ekranu
od widzów (standardowo 1,5x do 6x szerokości ekranu); obecność czarnych ramek wokół ekranu. W kwestii doboru ekranu warto korzystać z kalkulatorów
odległości dostarczanych w postaci aplikacji przez producenta projektora lub
ogólnych dostępnych w Internecie41.
Jakość obrazów zapisanych w formie cyfrowej i reprodukowanych poprzez
ich wyświetlenie z projektora na ekranie zależy od jakości pliku (rozdzielczość,
głębokość bitowa, wyjściowa przestrzeń barwna, rodzaj i stopień kompresji,
zgodność temperatury barwowej obrazu z TB projektora – color management)
oraz palety odtwarzanych barw przez projektor, wielkości i równomierności
rozkładu strumienia świetlnego, użytego układu optycznego (jw.), a także jakości ekranu.
Projektory różnią się od siebie metodami wytwarzania i modulacji świateł
barwnych:
— wysokowydajne kineskopy o barwach podstawowych (historyczne),
— wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD pojedyncze pracujące w trybie transmisyjnym i zespołem filtrów obrotowych,
40

41

Współczynnik zysku (gain) to współczynnik odbicia światła w kierunku obserwatora w stosunku do powierzchni Lamberta (powierzchnia Lamberta idealnie biała i matowa, z definicji posiada współczynnik odbicia równy 1).
Np. http://www.projectorcentral.com/projection-calculator.cfm [data dostępu: 2010].
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— wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD potrójne pracujące w trybie transmisyjnym, gdzie każda z trzech składowych barw RGB jest modulowana przez
oddzielny układ,
— wyświetlacze DLP (ang. Digital Light Processing – cyfrowe przetwarzanie
światła) oparte o technologię chipów DMD (ang. Digital Micromirror Device). Istnieją dwa typy wyświetlaczy DLP z jednym układem DMD i filtrami
(3–6 filtrów), lub trzema układami DMD, w których każdy z trzech składowych kolorów RGB jest wyświetlany przez oddzielny układ DMD.
Każde z tych rozwiązań determinuje zarówno dynamikę, jak i paletę odtwarzanych barw. Przykład dla 9 projektorów DLP i LCD ilustruje rys. 9. Możliwości odtworzenia barw projektora są określane miarą CLO – Colour Light Output42. Miara ta pojawiła się, gdy dla zwiększenia strumienia świetlnego niektórzy producenci zaczęli wprowadzać obok źródeł światła barw podst. RGB dodatkowo światła barwne spoza standardu, a w niektórych modelach projektorów
również dodaje się światło białe. Mieszanina takich świateł daje światło białe,
ale reprodukowane barwy są mniej nasycone. Ocenę CLO przeprowadza się tak
jak ocenę jasności w 9 punktach ekranu, ale prowadzi się pomiar dla każdej
barwy podstawowej osobno (otrzymuje się macierz 9 x 3 wyników).
Własności ekranu i natężenie oświetlenia ekranu światłem ubocznym w pomieszczeniu prezentacyjnym, ale także dynamika gęstości obrazu, determinują
wymaganą wielkość strumienia świetlnego projektora oraz zdolność odtworzenia kontrastów (rys. 10).
Prezentacja tego samego obrazu w różnych warunkach (wyświetlenie na
ekranie, wydruk na papierze) czy na różnym sprzęcie wymaga zgodności lub
zbliżenia do zgodności przekazywanych wrażeń. W pewnym zakresie umożliwia
to od pewnego czasu system zarządzania barwą (color management). Z uwagi na
różnorodność nośników obrazu i różne, niepokrywające się ich właściwości nie
jest możliwe wierne odtworzenie całej palety barw w każdym systemie reprodukcji. Stąd też zarządzanie barwą wprowadza swoje zniekształcenia, starając
się jednak zmieniać proporcjonalnie nasycenie podobnych barw z uwzględnieniem preferencji użytkownika.
W ostatnich latach dokonał się znaczący rozwój cyfrowych technik rejestracji obrazu i reprodukcji barwy. Wśród systemów zarządzania barwą największą
popularność zdobyły profile kolorystyczne ICC. Ich specyfikacja, stworzona
przez International Color Consortium, zapewnia standaryzację na różnych platformach komputerowych systemów operacyjnych i działania sprzętu (skanerów,
cyfrowych aparatów fotograficznych, drukarek, monitorów, przyrządów pomiarowych itp.). Warunkiem poprawnego działania systemu zarządzania barwą jest
oparcie go o wiedzę z zakresu teorii barwy i procesu widzenia. Zaczynając od
42

http://www.sony.ca/projectors/guides/3LCD Color Output.pdf [data dostępu: 11.05.2010];
http://www.colorlightoutput.com/measure.html [data dostępu: 11.05.2010].
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pierwszego etapu procesu reprodukcji, jakim jest rejestracja obrazu (fotografia
klasyczna, cyfrowa, czy skanowanie), poprzez obróbkę cyfrową i analizę (konwersje pomiędzy przestrzeniami barw), a kończąc na druku nie można zapominać o takich aspektach reprodukcji jak standaryzacja oświetlenia, osiągalna rozpiętość przestrzeni kolorystycznej, możliwość wystąpienia metameryzmu czy
okresowe kalibracje urządzeń.

Sposoby oceny jakości obrazów
Odkąd stwierdzono, że w fotografii tradycyjnej ten sam obraz może w reprodukcji wyglądać nieco inaczej, rozpoczęto prace w kierunku oceny procesu
reprodukcyjnego. Umożliwia to zarówno konkretyzację własności materiałów
używanych w takim procesie, jak też pozostałych elementów tego procesu, jak
jakości naświetlania, obróbki, zabiegów dodatkowych wpływających na efekt
końcowy. Tak powstała i rozwinęła się sensytometria. Wraz z rozwojem fotografii barwnej rozwinęła się również sensytometria barwna bazująca na pomiarach umownych gęstości optycznych, stanowiąca uproszczony system kolorymetryczny. W badaniach materiałów lub systemów reprodukcyjnych barwnych wykorzystuje się wiedzę i pomiary kolorymetryczne. Wykonywanie takich pomiarów w praktyce fotografa jest mało realne (wiedza, sprzęt i czas), dlatego częściej korzysta się z łatwiejszych do realizacji zdjęć testowych.
Dla standaryzowania tych ocen opracowano szereg wzorników skali szarości
i barwnych – reprezentantów luminancji oraz barw otaczającej rzeczywistości
i wykorzystywanych w procesach kalibracji systemów oraz tworzenia profili
ICC (rys. 11). Wzorniki przeznaczone do tradycyjnych testów fotograficznych to
np. Macbeth Gretag Color Checker i tablice szarości; do testów z użyciem aparatów cyfrowych np. wzornik Macbeth Gretag Color Checker oraz Macbeth Gretag Color Checker SG; do testów skanerów wzorniki IT8 oraz HTC itp. Wiele
firm zaleca swoje wzorniki do testów lub kalibracji układów reprodukcyjnych
lub stosowanie konkretnego wzornika do kalibracji urządzeń wyjściowych, np.
drukarki, naświetlarki43.
Używanie takich wzorników staje się standardem w pracy profesjonalnej. Na
marginesie należy wspomnieć, że jako twór materialny, wykonany na bazie papieru lub folii, ulegają one procesom starzenia i dokładność ich (odchylenia od
standardowych wartości kolorymetrycznych) z upływem czasu lub przy intensywnej eksploatacji zmniejsza się na tyle, że producenci zalecają ich wymianę.
Pomiary kolorymetryczne stanowią obecnie standardową metodę oceny jakości reprodukcji barw przez dany układ reprodukcyjny. Używanie wzorników
do pomiarów kolorymetrycznych wymaga uwzględnienia odchyleń koloryme43

B. Fraser, C. Murphy, F. Bunting, Profesjonalne zarządzanie barwą, wyd. 2, Helion, Gliwice 2005.
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trycznych poszczególnych pól wzornika od wartości standardowych, podanych
w arkuszu atestu.
Kalibrację monitora powinno się wykonywać okresowo z użyciem odpowiedniego zestawu czujnik – oprogramowanie, chociaż w niektórych sytuacjach,
przy zachowaniu zasad percepcji możliwe jest ustawienie warunków pracy monitora wizualnie.
Również problemy odtworzenia drobnych szczegółów w obrazie wymagają
standaryzowania sposobów ich oceny poprzez stosowanie testów rozdzielczości
lub innych badań (fot. tradycyjna) ułatwiających porównywanie własności systemów reprodukcyjnych w całości jak też ich elementów składowych (rys. 12).

Trendy zmian
Gdy 19 sierpnia 1839 roku malarz Louis J. Dagurerre zademonstrował w Paryżu pierwszy trwały obraz uzyskany poprzez działanie światła, prasa krakowska niezwłocznie poinformowała o tym rewelacyjnym wydarzeniu: „Obraz osiągnął najwyższy stopień dokładności i widzowie ujrzawszy go, okrzykami objawili swoje podziwienie”44. No cóż, dagerotypy i dzisiaj są podziwiane i pożądane, ale nie są wzorem najwyższego stopnia wierności (szczególnie barwnej).
Postępujący rozwój techniczno-technologiczny powoduje stałe zmiany
w systemach rejestracji obrazów oraz w sposobach oceny jakości reprodukowanych obrazów. Tak dzieje się od zarania fotografii – od początkowego zachwytu
nad w ogóle możliwością zarejestrowania i odtworzenia obrazu w danej technologii, po stawianie coraz wyższych wymagań wierności i standaryzacji tego procesu. Można się zastanawiać, czy jest celowe takie podejście (w końcu dyktowane przez życie) do zwiększania wymagań wierności reprodukcji. Jeszcze 30
lat wstecz rejestracja obrazów barwnych o dużej rozpiętości tonalnej nie była
możliwa, a i reprodukcja standardowej skali szarości na materiałach barwnych
nastręczała problemy. Jeszcze wcześniej opracowywano receptury wywoływaczy wyrównawczych lub akutancyjnych dla materiałów cz.-b. po to, by móc zarejestrować i zreprodukować w obrazie pozytywowym większy zakres tonalny
obiektu z lepszą rozdzielczością, godząc się na zniekształcenia tonalne. W sferze
fotografii portretowej lub ślubnej było to niezbędne i wymagało niemałych
umiejętności, by otrzymany obraz również nie wykazywał nadmiernej ziarnistości. Dostępne dzisiaj materiały, technologie i sprzęt umożliwiają dużo lepszą jakościowo rejestrację i reprodukcję obrazów, znacznie lepiej tolerują błędy fotografujących, ale od wymagających, świadomych fotografików też wymagają
sporego zasobu wiedzy, tyle że trochę innej.
44

J. Zieliński, Historia pocztówki krakowskiej. W półtonach światłodruku, cyt. za: http://www.
sztuka.pl/index.php?id=124&tx_ttnews[tt_news]=389&tx_ttnews[backPid]=138 [data dostępu:
11.05.2010].
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W zakresie fotografii cyfrowej można zaobserwować bardzo szybki rozwój
zarówno w zakresie sprzętu i materiałów, jak i oprogramowania. W efekcie daje
to w zakresie rejestracji obrazów szybsze działanie sprzętu, lepsze i szybsze algorytmy analizy, przetwarzania, kompresji, przesyłania danych i w końcowym
efekcie znacząco lepszą jakość zarejestrowanych i reprodukowanych obrazów.
Szybki rozwój ma miejsce również na polu prezentacji obrazów – coraz lepsze
papiery, atramenty lub tonery, wyświetlacze oparte o technologię OLED (wykorzystywane także jako źródła światła45) lub obecnie AMOLED (na razie małych
rozmiarów) rokują dobrze na przyszłość. Przy szybkim tempie rozwoju zawsze
zdarzają się niedociągnięcia, niedopatrzenia, ograniczenia patentowe czy wręcz
zbyt duże uproszczenia, które przekładają się np. na wystąpienie kiedyś metameryzmu barw atramentów pigmentowych, zniekształcenia zakresu reprodukcji
barw spowodowane nieadekwatnym doborem własności barw podstawowych,
czy niemożności uzyskania w obrazie równocześnie poprawnej bieli i dużego
zakresu tonalnego (szybko opanowane). Wszystkie oceny reprodukcji należy
prowadzić z uwzględnieniem celu, stopnia wierności i założonego poziomu jakościowego docelowego przedsięwzięcia – wywołania założonych wrażeń.
Producenci sprzętu nie wiedzą, do jakich celów będzie on używany, starają
się więc wprowadzać opracowane rozwiązania profesjonalne do sprzętu popularnego. Ten trend ma wieloletnią tradycję, ale użytkownik musi mieć świadomość
uproszczeń i ograniczeń, jakie każdy sprzęt i system reprodukcyjny wprowadza.
Przy konieczności bardzo wiernej reprodukcji barw niezbędne będzie
sprawdzenie możliwości całego ciągu reprodukcyjnego poprzez zdjęcia testowe
nie tylko z użyciem standardowych obiektów (wzorników czy testów), ale również obiektów i materiałów planowanych do użycia w procesie zdjęciowym czy
reprodukcyjnym. Bez tego nie uniknie się rozczarowań porównując wysmakowany kolorystycznie obiekt z jego obrazem.
Tabela 1. Porównanie kodowania barw HDRI

Źródło: http://www.anyhere.com/gward/hdrenc/hdr_encodings.html [data dostępu: 11.05.2010]
45

http://www.oled-info.com/oled-light [data dostępu: 11.05.2010] oraz http://www.oled-display.
net/oled-lighting [data dostępu: 11.05.2010].
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Tabela 2. Porównanie warunków przeglądu obrazów wg norm ISO.

Źródło: M. Baur, Standardy reprodukcji w proofingu i procesach drukowania nakładowego,
III Konferencja z cyklu: Akademia Zarządzania Barwą „Color Management – sposób na zwiększenie konkurencyjności w obecnych realiach rynkowych”, Poznań 2009.

Rys. 1. Schemat reprodukcji fotograficznej

Rys. 2. Przykładowe czułości spektralne materiału fotograficznego i detektora aparatu cyfrowego
Źródło: Kodak tech. pub. E-4046 February 2010 oraz http://scien.stanford.edu/pages/labsite/2005/
psych221/projects/05/joanmoh/spectral.html [dostęp: 11.05.2010]

Rys. 3. Przykładowe oceny reprodukcji barw
Źródło:
http://www.optyczne.pl/35.5-Test_aparatu-Panasonic_Lumix_DMC-FZ50_Własności_
matrycy.html [dostęp: 11.05.2010]

Rys. 4. Przykładowe zjawisko metameryzmu
Źródło: Kevan Shaw Bsc., LED Technology for Lighting Folks. LED_Lightfare_08.pdf, [w:]
http://www.kevan-shaw.com/ksld_upload/pdf/LED_Lightfare_08.pdf [dostęp: 11.05.2010]

Rys. 5. Przykłady ziarnistości obrazu. Pierwszy pas – szum sensora przed kodowaniem gamma,
drugi pas – stały szum obrazu, trzeci pas – bez szumu, czwarty pas – szum obrazu matrycy przykładowego aparatu
Źródło: http://www.imatest.com/docs/noise.html [dostęp: 11.05. 2010]

Rys. 6. Przykłady własności iluminantów dziennego oraz żarowego i świetlówki F4 CIE
Źródło: Handbook of Optoelectronics, ed. J.P. Dakin, R.G.W. Brown, CRC, New York – London
2006, cyt. za: http://www.fizyka.umk.pl/~bezet/pdf/cri.pdf [dostęp: 11.05.2010] oraz CIE illuminant F4 and a blackbody of 2938K, cyt. za: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/7/7f/CIE_illuminant_F4_and_a_blackbody_of_2938K.svg/500px-CIE_illuminant_F4_and_a_
blackbody_of_2938K.svg.png [dostęp: 11.05.2010]

Rys. 7. Spektralny rozkład mocy przykładowych LED
Źródło: Nicolas Pousset, Gaël Obein, Annick Razet, Visual experiment on LED lighting quality
with color quality scale colored samples.CQS.pdf CIE 2010 : Lighting Quality and Energy Efficiency, 2010, Vienna, Austria, cyt. za: http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/47/23/29/PDF/
CQS.pdf [dostęp: 11.05.2010]

Rys. 8. Zasada lokalnego podświetlania LED
Źródło: http://www.brightsidetech.com/location/dr37/display/photo/dr37-p_hdr_display.htm [dostęp 2005].Obecnie: http://www.hardwaresecrets.com/article/BrightSide-High-Dynamic-RangeDisplay-Technology/208/1 [dostęp: 11.05.2010]

Rys. 9. Porównanie własności 9 projektorów trybach prezentacyjnym i sRGB
Źródło: Lang K., Analysis of the proposed IEC “Color Illuminance” digital projector specification
metric, using CIELAB gamut volume. Lumita, Madison, WI Proceedings of the 15th Color Imaging Conference Albuquerque, NM November 2007 (Color_Illuminance_CIC_R1.pdf)

Rys. 10. Przykładowe zdolności odtworzenia kontrastów w projekcji przy świetle ubocznym dla
projektora DLP i LCD
Źródło: The Contrast Ratio of a Classroom or Business Projector is Irrelevant. Lumita Lab Report
October 2 2007 (Contrast_ProClass.pdf)

Rys. 11. Przykłady wzorników barwnych
Źródło: http://www.babelcolor.com/main_level/ColorChecker.htm [dostęp: 2010], http://www.
computer-darkroom.com/it8cal/it8_page_1.htm [dostęp: 11.05.2010]

Rys. 12. Wzornik ISO 12233
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quality of the publication files are indicated *.jpg or *.tiff allowing print
format of 10 × 15 cm in 300 dpi resolution;
3. Illustrations should include consecutive numbering consistent with the reference (il. 1, il. 2, etc.) located in the main text .The numbering should also be
used in captions placed in the separate text file. It is advisable to indicate the
source of illustration;
4. In justified cases the authors are obligated to obtain consent for the illustrations 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 website
http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/wydawnictwo/druki/
zasady.pdf;
8. Articles must be delivered to the address of the Editor-in-Chief: Pracownia
Fotografii, Instytut Plastyki, Akademia im. Jana Długosza, ul. Dąbrowskiego
14, 42-200 Częstochowa.

