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Wiesław HUDON
Uniwersytet Śląski
Katowice

Powrót narracji
Back narrative
W roku 1969 napisałem tekst Fotografia narracyjna. Był to – zarówno
w historii fotografii światowej, jak i polskiej – dość szczególny moment. Trzeba
było dużej odwagi, aby zająć się teorią nurtu fotografii, który wydawał się być
wyjątkowo „nieawangardowy”. Był to moment istotny w moim życiu fotografa,
jak i piszącego o fotografii, gdyż pisałem pracę magisterską, która – jak się
wkrótce okazało – była pierwszą w Polsce uniwersytecką pracą dotyczącą fotografii. Pisałem ją pod kierunkiem prof. J. Starzyńskiego w ramach seminarium Historii Sztuki Nowoczesnej i Krytyki Artystycznej. Przez wiele miesięcy profesor nie chciał zgodzić się na proponowany przeze mnie temat, tłumacząc, iż dystans historyka sztuki do obserwowanych zjawisk powinien być nie
mniejszy niż 50 lat. W końcu udało mi się znaleźć klucz do podjęcia tematu – do
pracy, której projekt dotyczył fotomontażu, dołączyłem duży rozdział wstępny
dotyczący (powiedzmy) przedmiotu i jego obrazu fotograficznego. Praca obroniona została w roku 1970. W tym właśnie roku miała miejsce w Warszawie –
w Galerii Współczesnej u J. Boguckiego – wystawa pokoleniowa Informacja –
wyobraźnia – działanie, w ramach której pokazałem swoją Dokumentację totalną. Jako tzw. młody gniewny biłem się o „autostrady sztuki”, dlatego sam,
z perspektywy czasu zastanawiam się, skąd ten „nieawangardowy” wątek fotografii dokumentalnej i w ogóle postawa promująca refleksję na temat, w zasadzie niedostrzeganego wątku nazywanego wówczas reportażem i zamykanego
w kategorii dziennikarstwa. Sądzę, iż główną przyczyną była chęć zamknięcia
pewnego ważnego etapu w moim życiu, dotyczącego pracy dziennikarskiej
w piśmie „itd.”, gdzie wspólnie z kilkoma fotografami szukaliśmy dla fotografii
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dokumentalnej, nowej „artystyczności” dla jej „nieartystyczności”. Któż wówczas myślał o tym, iż postmodernizm rozbije narrację aż do radykalnej dekompozycji. Gorzej, iż ja sam – w trochę innym paryskim kontekście – będę szukał
w filmie eksperymentalnym właśnie owego „atomu rozbitej narracji”. Tekst ten
(mówię o Fotografii narracyjnej) był więc rodzajem podsumowania wieloletniej
drogi obserwacji rzeczywistości, ale też rozstania się z tą obserwacją. Przez
czterdzieści lat poruszałem się na innych terytoriach badawczych i twórczych.
Problematyka dokumentu, a co za tym idzie fotografii dokumentalnej, wróciła
jako istotny element wrażliwości współczesnej. Fotografie dokumentalne pokazuje się w muzeach sztuki nowoczesnej. Czego zatem szuka współczesna wrażliwość na początku XXI wieku? Sądzę, iż po doświadczenia sztuki konceptualnej,
po radykalności performance odnajduje na nowo ślad indywidualnego człowieka.
A ten ślad nie jest już rozumiany jako pretekst do tworzenia obrazu o korzeniach
plastycznych, ale obrazu (z konieczności „obrazu”, ale jako „dokumentu”) rejestrującego chwilę, moment, który istniał. Tylko i aż tyle. Sądzę, iż fotografia nie
rości sobie ambicji mówienia o rzeczywistości głębiej, niż robiła to performance,
nie mniej jednak w jakiś sposób jest z nią nierozłącznie związana. Dokumentacja
– fotograficzna czy filmowa – powinna mieć dziś radykalność, którą cechuje performance lat 70. Tyle tylko, że ową „performance” należy odszukać w rzeczywistościach, których jest dziś wiele. I znaleźć język, „optykę”, sposób oglądania,
„nieteatralność” przekazu. Ale tu już mówimy o czymś nadrzędnym – o postawie.
Dokument jako postawa
Można by bronić tezy, iż każde zdjęcie jest swego rodzaju dokumentem, oraz
że fotografia abstrakcyjna nie istnieje, jako że nie istnieje fotografia niemająca
przed obiektywem „niczego”. To „coś” jest dokumentem w najszerszym tego słowa znaczeniu, ale nie możemy odmówić artyście takiego nim manipulowania, aby
przestał być „dokumentem dokumentalnym”, a stał się elementem obrazu – w sytuacji granicznej – abstrakcyjnego, lub jeśli ktoś woli „abstrakcyjnego”, jeśli obraz
ten jest grą kolorów, form itp. Przez dziesiątki lat fotografia szukała swojej nobilitacji w sztukach plastycznych. Niesłusznie. Bourdieu zwracał na to uwagę już
w latach pięćdziesiątych. Dziś ewolucja języka dokumentalnego – rozumianego
jako zapis rzeczywistości o charakterze socjologicznym – po doświadczeniach dokumentu o cechach konceptualnych, będzie na powrót szukała – takie jest moje
przekonanie – nowych narracji. A cechą procesu twórczego, tych niepokojów
i poszukiwań będzie raczej postawa niż sama pojedyncza obserwacja. Postawa
wnikliwości, cierpliwości, analizy, zgłębienia. Postawa odteatralniająca obraz.
Dokumentacja niczego
Skoro dokument „wysokiego lotu” jest raczej postawą niż produkcją dokumentacji, to postawa ta będzie czytelna na obrazach. Można zatem powiedzieć, iż
każda obserwacja rzeczywistości, bez względu na jej wagę – historyczną, socjolo-
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giczną – będzie nosiła cechy tej postawy. Nawet bez produkcji obrazów. Dokumentalność jest pewnym sposobem oglądania rzeczywistości, dostrzegania momentów drobnych, subtelnych, pozornie nieistotnych. Bez produkcji obrazów –
rozumiem, iż oko dokumentalisty dostrzega istotę rozgrywającej się akcji, zdarzenia. Rejestruje okiem ciąg „momentów decydujących” lub tylko momentów, które
konstruują sens narracji. Jeśli tego nie widzi – nie ma po co sięgać po kamerę lub
aparat fotograficzny. Zdarzenia bez znaczenia, udokumentowane tak rozumianą
postawą, nie układają się w żadną hierarchię ewenementów. „Nic” może być wyrazem tej postawy.
Documentary School
Pośród wielu wątków – redefinicji pojęć, szukania nowego miejsca dla fotografii narracyjnej, w nowych kontekstach sztuk wizualnych – istotnym tematem
jest problem nauczania. Czy w ogóle – zamiast uczyć fotografii jako organizacji
płaskiego obrazu – fotografii jako p o s t a w y dokumentalnej, możliwe jest
lub nie nauczanie. Czy tak rozumianej fotografii można nauczać? W zasadzie
odpowiedź jest negatywna. Ale jest ona negatywna tylko w z a s a d z i e.
Snując refleksje na temat twórczości takich artystów jak Wiliam Klein1, którzy
dla współczesnego myślenia o dokumentalności zrobili najwięcej, rodzi się
myśl, iż w owej szkole z wyobraźni powinno się wykładać inne przedmioty, które z ową dokumentalnością mają niewiele wspólnego. A wszystko po to, aby
uchwycić istotę, specyfikę d o k u m e n t u w jej sytuacjach granicznych,
uwolnionych od wpływów innych dyscyplin sztuki. Tak powstała idea szkoły
dokumentu, którą stworzyłem w roku ubiegłym – tworząc tylko jej ideę i program. Lata następne pokażą, czy istnieje możliwość, aby program ten wprowadzić w życie. Poza ideą, iż współczesny dokumentalista powinien z tą samą
swobodą operować kamerą fotograficzną co filmową (znów pojawia się postać
Kleina), powinien również dotknąć wiedzy dotyczącej specyfiki konstruowanych przez siebie struktur narracyjnych, ich odrębności od takich struktur literackich, jak powieść, czy opowiadanie. I to wszystko za pomocą odrębnego materiału obserwacji, jakim jest obraz dokumentalny.
W przedmiotach nauczania tak rozumianej szkoły dokumentu powinny znaleźć się, obok psychologii obserwacji, metodologii etnografii, także takie
przedmioty, jak układ graficzny struktury narracyjnej, montaż jako metoda
struktury narracyjnej, ale też i takie, jak fotografia inscenizowana, scenografia,
wystawiennictwo.
1

Amerykański artysta malarz i fotograf. Uczeń Fernanda Legera, za którego namową porzucił
pracę w atelier, na rzecz działań „na ulicy”, co na początku przejawiało się w realizacjach murali. W latach 50. zajął się fotografią: w sposób spontaniczny rejestrował m.in. twarze przypadkowo spotkanych przechodniów, dzieci bawiące się na ulicy. Brak wiedzy fotograficznej sprawił,
że jego zdjęcia bywają pozbawione ostrości, wykazują błędy w naświetlaniu, czy kompozycji.
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Szkoła powinna również prowadzić działalność naukową. Prowadzić badania dotyczące analizy obrazu dokumentalnego (np. istotne relacje między pierwszym a drugim planem obrazu), zwrócić szczególną uwagę na nieistniejącą
w badaniach problematykę planu trzeciego, tego właśnie, który wydaje się być
prawdziwą skarbnicą informacji naukowych dla socjologa, ale też i dla teoretyka
sztuki poszukującego zjawisk przypadku, braku kontroli totalnej w trakcie procesu fotografowania.
Zapewne rację mają ci historycy sztuki, którzy odkrywają na nowo zapomniane często przez długie lata sposoby, koncepty transformacji rzeczywistości
w obraz. Przed fotografią dokumentalną, czterdzieści lat po naszych narracyjnych m a r z e n i a c h, możemy (mam nawet taką osobistą pewność) zacząć
konstruować opowiadania (już są), powieści i eseje. Te i inne wypowiedzi – bogate struktury narracyjne, wszystko to, co zbliża dokument fotograficzny do dokumentu filmowego. Zachowując przy tym „decydujący moment”, którego film
– moim zdaniem – nie zawiera.

***

Fotografia narracyjna2
„Fotografia jest zawsze dokumentacją. Tam, gdzie dotyka nas najbardziej, znajdujemy
w niej siebie samych. W tym, co jest od nas inne. Czy ja też będę kiedyś taki? Dlaczego
nie dzielę tego losu? Dlaczego nie pospieszyłem z pomocą? Te pytania osaczają nas. Fotografia staje się dokumentacją rodzaju ludzkiego. Czyni ona naszą planetę naszą ojczyzną, gdyż ojczyzną jest tylko to, o czym możemy sobie stworzyć obraz. Dokumenty zeznają, nie muszą się one tłumaczyć przed nami, ale my przed nimi. Pytają, oskarżają,
świadczą o człowieku. Jesteśmy wydani na ich łup i dobrze, że jesteśmy wydani. Musimy sprostać spojrzeniu kamery... Każdy może pstrykać. Także automat. Ale nie każdy
umie obserwować. Fotografia jest o tyle sztuką, o ile posługuje się nią sztuka obserwacji.
Obserwowanie to elementarny proces tworzenia poetyckiego. Także rzeczywistość trzeba
kształtować, jeśli się chce ją zmusić do mówienia. Tylko wówczas fotografie są wyprawą
myśliwską po to, co ludzkie, a zdobycz jest jednocześnie przemijająca i ponadczasowa”3.
F. Dürrenmatt

Ostateczne rozwidlenie dróg fotografii nastąpiło z końcem lat czterdziestych,
z chwilą sformułowania ideologii fotografii subiektywnej. Rozłam ten, który od
dawna wisiał w powietrzu, zapowiedzieli kilka i kilkadziesiąt lat wcześniej wiel2

3

Tekst zgodny jest z artykułem zamieszczonym w: „Fotografia” 1969, nr 6, s. 123–128, gdzie
znajdują się także omawiane przez autora fotografie. Niewielkie zmiany dotyczyły opisów bibliograficznych dostosowanych do potrzeb Wydawnictwa AJD.
Friedrich Dürrenmatt, [Wstęp do albumu fotograficznego B. Wicki], Zurich 1960, cyt. za:
A. Ligocki, Fotografia i sztuka, Warszawa 1962, s. 97.
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cy samotnicy twórczej fotografii – Man Ray, Coburn, Moholy-Nagy z jednej
strony i Stieglitz, Atget oraz wielcy reporterzy amerykańscy z drugiej. Pierwsi –
dadaiści, surrealiści, „negując możliwość i potrzebę racjonalnego poznania”4,
zwracali się ku wnętrzu i wyobraźni. Drudzy, widząc w ostrości i precyzji fotograficznego języka możliwości niedającej się niczym zastąpić twórczej5 dokumentacji świata, znajdowali w tym procesie miejsce realizowania artystycznych
ambicji. Drogi te, skierowane w przeciwległe strony, odbiegły dziś daleko od
siebie. Fotografia subiektywna – kreacyjna6 wypracowała swój własny język, ale
nurt twórczej dokumentacji nie pozostał w tyle. „Od drugiej wojny światowej –
mówi Pawek – świat posiada nowy język uniwersalny”. Ma oczywiście na myśli
fotografię, którą najczęściej określa się niezmiernie rozciągliwym terminem „reportaż”, a którą on sam nazywa „fotografią totalną”. Ten właśnie nurt,
a w szczególności techniczna i estetyczna specyfika jego języka, będzie nas interesować w dalszych rozważaniach. Terminem „fotografia reportażowa” najogólniej określa te zdjęcia, które są dokumentacją szczególnego rodzaju, dokumentacją, która jest wyborem dyktowanym przez światopogląd, intelekt i wrażliwość
fotografa. Szczególnego rodzaju zapisem, chwytającym „temat” na gorąco, bez
reżyserii, bez ingerencji w „zdarzenie”, które zawsze istnieje poza fotografującym i niezależnie od niego. Drugi termin określający ten rodzaj fotografii – „fotografia prasowa” – dałby się obronić jedynie pod warunkiem, że będzie pokrywał się z terminem „reportaż”, co nie jest możliwe ze względu na ogromne różnice pojemności semantycznej powyższych terminów. Nie można rozumieć fotografii prasowej jako fotografii drukowanej w prasie, bo zakres wydawanych
publikacji jest tak wielki, iż w specyfice niektórych pism mieści się np. fotografia subiektywna, w niektórych zaś (dzienniki, tygodniki ilustrowane) nie ma ona
żadnej racji bytu poza rolą ilustracyjną. Tu liczy się jedynie nośność fotografii
jako języka, którym da się precyzyjnie zrelacjonować każdy fakt, zdarzenie,
problem, mogący być tematem owej „twórczej dokumentacji”, „twórczego wy4

5

6

André Breton, Manifest surrealizmu (1924), wg E. Grabska, H. Morawska, Artyści o sztuce,
Warszawa 1969, s. 487.
Rozróżnienie twórczej i nietwórczej dokumentacji wyobrażam sobie tak: dokumentacja bezosobowa, „obiektywna” – rejestrująca wszystko, bez żadnej koncepcji osobistej, będzie dokumentacją nietwórczą i poza właściwościami czysto dokumentalnymi nie posiada żadnych cech
twórczości. Natomiast dokumentacja twórcza wiąże się z osobistym wyborem pewnych tylko
obrazów, które oprócz wartości dokumentalnej – właściwej w pewnym sensie każdej fotografii
– przekazują coś więcej niż suchy obraz rzeczywistości, są poglądem fotografa, jego stosunkiem do rejestrowanych obrazów. Jest to – rzecz jasna – rozróżnienie krańcowe. Może istnieć
duża ilość przykładów o charakterze pośrednim, ale zawsze mieścić się będą one między dwoma wyznaczonymi biegunami.
Terminy „fotografia subiektywna”, fotografia kreacyjna” nie oddają w pełni istoty tego nurtu
fotografii. Wiadomo, że nie istnieje reportaż „obiektywny”, a struktura fotoreportażu jest elementem czysto kreacyjnym. O sprzecznościach terminologii tego nurtu pisałem szerzej w artykule Wariaci i egzaltowani, „Fotografia” 1968, nr 12.
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boru”7. Terminy „reportaż”, „fotoreportaż” odnoszą się przecież do tak konkretnego gatunku dziennikarskiego, że rozciąganie ich znaczenia na całość produkcji
tego typu fotografii jest oczywistym nieporozumieniem. Pojedyncze zdjęcie nigdy nie może być reportażem, bo istnienie reportażu zakłada pewną strukturę porządkującą i budującą materiał, czy to słowny, czy to zdjęciowy, czy filmowy.
Pojedyncze zdjęcie może istnieć samodzielnie, ale nie może reprezentować gatunku fotoreportażu. Możemy tu mówić wyłącznie o reporterskich cechach tego
zdjęcia, o reporterskim stylu, języku. Konieczność ostrzejszego sprecyzowania
terminologii fotografii reporterskiej wiąże się choćby z usankcjonowaniem fotoreportażu jako gatunku dziennikarskiego, analogicznego do gatunku literackiego. Fotoreportaż jest zamkniętą wielozdjęciową wypowiedzią fotograficzną, relacjonującą jakiś problem, przebieg jakiegoś zdarzenia – dziejącego się w określonym miejscu i czasie. Językiem reporterskim można budować również inne
gatunki, bądź analogicznie do literackich, bądź specyficzne wyłącznie dla fotografii.
Zagadnienie fotoreportażu wykracza jednak poza wąsko zakreślony krąg interesujących nas tu zagadnień i należy poświęcić mu więcej uwagi przy innej okazji.
Istnieje wielki nurt fotografii, którego ideą jest dyktowana osobowością fotografa transmisja faktów i zdarzeń realnych bez prawa ingerencji w ich treść
i formę plastyczną. Forma plastyczna jest tu elementem zdecydowanie drugorzędnym i realizować się może wyłącznie w działalności „korygującej” walor
obrazu czy kompozycję, nadając mu czytelność i ułatwiając percepcję, która
może być zakłócona niepoprawnością techniczną. Nurt ten, zwany zbyt szeroko
„life photography”, ma na celu właśnie „twórczą dokumentację” polegającą na
określonym wyborze. Przez swój niezaprzeczalny związek z literaturą chce on
opowiadać pojedynczym zdjęciem, reportażem czy frazą – dlatego proponuję
nazwać go szeroko fotografią narracyjną. Nie rozumiem tego terminu jako
koncepcji twórczej, lecz jako klamrę mogącą spiąć zarówno ostry, totalny realizm jako awangardę, jak również „realizm wylizany” jako ariergardę nurtu.
W fotografii narracyjnej nie istnieje rozróżnienie na fotografa artystę i fotoreportera. „Postawa fotoreportera – pisał Alfred Ligocki – jest niemal identyczna
z postawą fotografa artysty – obie opierają się na obserwacji, refleksie, umiejętności wyboru najwłaściwszego momentu przebiegu jakiegoś zjawiska oraz na
wrażliwości na «uderzenie przez rzeczywistość»”8. I dalej: „Zdjęcie jest nieruchome, a ponieważ jest utrwaleniem jakiegoś realnego zjawiska, a nie tworem
imaginacji, zawierać musi zawsze «cięcie przez czas» – utrwalenie jednego
momentu w przebiegu zdarzenia. Ta umiejętność najtrafniejszego cięcia przez
czas jest obok zdolności do odkrywczej obserwacji, umiejętności błyskawiczne7

8

Język, styl reporterski może wiązać się z dziełami „kreacyjnymi”, np. Wywiad z Ballmayerem –
opowiadanie K. Brandysa, fragmenty filmu C. Leloucha Żyć aby żyć. Jest to – można powiedzieć – dokumentalizm „udany”.
Alfred Ligocki, Fotografia artystyczna jako narzędzie poznania oraz walki z alienacją, „Fotografia” 1967, nr 9, s. 191–197.
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go syntetyzowania i poddania się «uderzeniu rzeczywistości» najważniejszym
atrybutem artysty fotografa. Dla uzyskania odkrywczego zdjęcia niezbędne jest
dostrzeżenie i utrwalenie «realizmu decydującego momentu» obserwowanego
zjawiska. To cięcie przez czas może się również przyczynić do powstania złudzenia, że fotografia może być dziełem plastyki. Wszak tego rodzaju cięcia odgrywają poważną rolę w malarstwie przedstawiającym, a zwłaszcza w kompozycjach wielopostaciowych. Wszak często słyszymy pochwały, jak to świetnie
potrafił Matejko wybrać odpowiedni moment kazania księdza Skargi, pochwycić
gesty i mimikę poszczególnych postaci w obrazie, tak je ze sobą zgrupować, że
obraz tyle nam mówi o sytuacji politycznej w przedstawionej scenie, o psychice
jej uczestników itp. Nie należy jednak zapominać, że po pierwsze, namalowana
scena, choćby była «jak żywa», zawsze jest tworem wyobraźni malarza, jest fikcją. Po wtóre, ów «realizm decydującego momentu» jest tu wynikiem żmudnego, najczęściej powolnego procesu rozmyślania, komponowania, próbowania,
eliminacji – słowem jest wynikiem świadomego kształtowania. Zanim Matejko
doszedł do mistrzowskiego wyreżyserowania sceny kazania księdza Skargi, robił
niezliczone szkice, komponował różne warianty tej samej sceny, malował fragmenty postaci, studia psychologiczne twarzy, gestów, rąk itp. U fotografa sytuacja przedstawia się wręcz przeciwnie. Nie może on wymyślać «odkrywczego
cięcia przez czas», musi dostrzec w obiektywnej rzeczywistości, w przebiegu
obserwowanego zjawiska ten moment i w momencie tym nacisnąć migawkę.
Jest to problem nie długich rozmyślań, ale ułamka sekundy”. Dlatego nie miał
racji wielki pisarz F. Dürrenmatt, kiedy bardzo trafnie określił jedynie narracyjny nurt fotografii, nie biorąc pod uwagę nurtu kreacyjnego, który w postaci ideologii sformułowany został przecież ponad 10 lat przed ogłoszeniem powyższych słów9.
Spróbujmy prześledzić, czym charakteryzuje się problem ułamka sekundy,
problem „realizmu kulminacyjnego momentu” na przykładzie jednego zdjęcia –
zdjęcia z reportażu Wiesława Prażucha – Węgiel. Koniec pracy. Z czarnego
otworu szybu, łączącego chodnik – miejsce pracy – z „górą”, szybkim krokiem
wychodzi górnik. Wzrok górnika skierowany jest w stronę wyjścia. W kieszeni
butelka od piwa, w której wiózł na dół mleko, w prawej ręce lampa, pod lewym
ramieniem klocek – znak ukończonej szychty, niepotrzebna część stempla, którą
można zabrać do domu „na podpałkę”. Za nim, po prawej stronie grupa górników, którzy za chwilę zjadą w dół. Umieszczone z tyłu źródło światła wydobywa ostro, graficznie twarz jednego z nich. Ktoś z grupy odwraca głowę za wychodzącym. Ten ruch jest zatrzymany na zdjęciu. Pozostała część grupy odwrócona tyłem, z lewej strony za grupą i obok wychodzącego górnika fragmenty
urządzeń szybu. Górnik mija prawym ramieniem ogrodzenie szybu, kierując się
9

Chodzi o to, że „twórczą dokumentacją” są również – w jakimś sensie – obrazy fotografii kreacyjnej, nawet abstrakcyjnej oraz obrazy malarskie, filmowe itp. Tylko że chodzi tu oczywiście
o zupełnie inne rozumienie „dokumentalności”.
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w stronę wyjścia. Ma odwróconą, lekko poruszoną głowę, nogę uniesioną w górę. Migawka rejestruje ruch nogi w postaci jasnego, rozmazanego, niedającego
się zidentyfikować śladu. Wybrany moment naciśnięcia migawki jest momentem
największej dynamiki ruchu10. Tak więc jedną ze specyficznych cech języka fotografii narracyjnej jest wybór momentu – fazy ruchu, która najlepiej określa fotografowaną sytuację. Każdy przedmiot znajdujący się na fotografii ma wprawdzie swoje znaczenie słownikowe, ale dopiero dynamizm momentu kulminacji
nadaje znaczeniu ostrość i precyzję11. Podobnie analizować można dwa dalsze
wybrane zdjęcia. Rozumowanie prowadzi do podobnych rezultatów. W zdjęciu
…? Zbigniewa Matuszewskiego sytuacja jest wykorzystana przez doskonale
sfotografowany moment kulminacji. Na zdjęciu Jana Kosidowskiego (z reportażu Amicus Plato, mówiącego o powszechnym wykładzie filozoficznym dla
mieszkańców Warszawy) świetnie wybrana sytuacja i doskonały – jakby podwójny – moment kulminacji12.
Fotografia narracyjna jest dokumentacją rzeczywistości, ale nie każdy moment trwającego w określonym czasie zdarzenia i nie każda sytuacja w jednakowym stopniu nadają się do tej rejestracji. Wybór sytuacji to pierwszy etap
wykonania zdjęcia. Następny to wybór momentu rejestracji. Tak jak nie każda
sytuacja oddaje istotę dziejącego się zdarzenia, tak nie każdy moment oddaję
istotę trwającego ruchu. Fotografowane zdarzenie-temat składa się z szeregu sytuacji, z których jedne „oddają” to zdarzenie, zawierają konieczną ilość informacji o jego istocie, są „reprezentatywnymi”. Sytuacje te nazywam „sytuacjami
granicznymi”13. Inne sytuacje nie mają wystarczającej nośności znaczeniowej
i określają znaczenia peryferyjne. Sytuacja graniczna posiada własną, wewnętrzną logikę momentów, a wśród nich moment kulminacyjny. Moment kulminacyjny wybranej, określającej fazy ruchu nazywam „momentem granicznym” tego ruchu. Zarejestrowanie momentu granicznego sytuacji granicznej jest
wierną fotograficzną dokumentacją sytuacji, zaś dokumentacje takie składają się
na obraz zdarzenia. Technikę wyboru momentu granicznego najłatwiej prześle10

11

12

13

Wyobraźmy sobie, że postać górnika zarejestrowana jest w innym momencie, innej fazie ruchu.
Mimo iż realia pozostają takie same, zdjęcie zawiera zupełnie nowe informacje.
Taką jak w zdjęciu z fotoreportażu Prażucha – Węgiel. Zdjęcie nosi datę 1958 i jest o tyle istotne w naszej historii fotografii prasowej, że stanowi jedną z wcześniejszych prób „nieklasycyzującego”, sztampowego ujęcia pracy.
Podwójne lub wielokrotne momenty kulminacji lub ciekawie zarejestrowane sytuacje wiążą się
z przypadkiem, który w pracy „twórczego dokumentowania” spełnia zupełnie wyjątkową rolę,
Żeby się o tym przekonać, wystarczy prześledzić przypadkowo zarejestrowane drugie i trzecie
plany zdjęć. Znajdziemy na nich wiele sytuacji i momentów, na które fotograf nie mógł zwrócić uwagi.
Termin „sytuacja graniczna” stworzył Mircea Eliade dla określenia przełomowych momentów
życia człowieka – śmierci, wesela, narodzin. Zdecydowałem się na nieco odmienne jego użycie
ze względu na precyzyjne oddanie istoty znaczących, reprezentatywnych sytuacji. Por. M. Porębski, Kubizm – wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966, s. 175.

Powrót narracji

17

dzić na przykładzie filmu Janusza Majewskiego Pojedynek. Sytuacjami granicznymi w filmie są momenty koncentracji zawodników i wyrzucania – pchnięcia
kuli. Obserwujemy fazę pchnięcia: ręka miotacza posuwa się do przodu, kula
odrywa się od ręki na centymetr lub dwa. W tym momencie następuje tzw.
stopklatka – obraz nieruchomieje. Na ekranie zamiast trwającego w czasie ruchu
otrzymujemy jakby „wyciąg czasowy”, zatrzymany czas. Moment graniczny sytuacji granicznej. Doskonałą fotografię, tyle że rzuconą na ekran. Po chwili obraz rusza. Kula wybiega z ekranu, ręka miotacza powoli opada. Koniec ujęcia,
koniec sytuacji. Specyficznym elementem sztuki filmowej jest możliwość jakby
rejestrowania czasu, całej fazy ruchu, całych zdarzeń i sytuacji. O ile więc fotografia wybiera z sytuacji granicznych momenty graniczne, o tyle film skupia się
na wybieraniu granicznych sytuacji. Momenty graniczne ruchu w filmie trwają
bardzo krótko i są nieuchwytne, tak jak w rzeczywistości. Fotografia ma na celu
unaocznianie właśnie tych nieuchwytnych momentów. Sytuacje graniczne wybiera fotograf – autor zdjęcia, i jest to wybór subiektywny, dyktowany przez
osobowość fotografa. Dopiero rejestracja momentu granicznego jest niejako
„sprawdzalna”, można określić, czy migawkę naciśnięto w momencie granicznym, czy też ułamek sekundy przed, czy po nim. Pożyteczne wydaje się użycie
w tym miejscu porównania sposobu obserwacji jakiegoś dziejącego się zdarzenia z oglądaniem taśmy filmowej, która je precyzyjnie zarejestrowała. Wyboru
kilkunastu klatek filmu relacjonujących fotograficznie to zdarzenie, wyboru
momentów granicznych, możemy dokonać przeglądając powoli pozytyw filmu.
W trakcie fotografowania nie ma na to czasu14. Niektóre sytuacje graniczne mają
tak duże zagęszczenie znaczeniowe, że wybór momentu granicznego nie jest
sprawą istotną (np. relacja Roberta Capy z lądowania Aliantów w Normandii).
Drogi narracyjnego i kreacyjnego nurtu fotografii, mimo ciągłego – często
nawet znacznego – oddziaływania na siebie, nie mają już żadnych szans na spotkanie. Język, który ludzkość wg Pawka otrzymała po II wojnie światowej, staje
się językiem coraz bardziej precyzyjnym. Fotografia narracyjna, a szczególnie
jej skrajny odłam w postaci fotografii totalnego realizmu, stoi w tej chwili już
tylko przed odkryciami strukturalnymi, które pozwolą jej, porządkując materiał
zdjęciowy, mówić wierniej i dokładniej, niż czynią to obecnie kilkuzdjęciowe
reportaże, o wiele wierniej niż zdjęcia pojedyncze. Dowiodła tego znakomicie
wystawa Czym jest człowiek. Ale wystawa była bardziej dziełem Pawka-reżysera
niż dziełem fotografów, którzy zadowolili się jedynie funkcjami operatorów.
Przyszłość – jak sądzę – należy do wypowiedzi autorskich, do osobistych fotograficznych opowiadań, esejów, a może nawet powieści.

14

Fotoreporter dokonuje tego w czasie pracy nad materiałem stykowym – wybór zdjęć, kadrowanie.
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Summary
The author of the paper making use of his previous experience and his publication, Narrative
photography (1969) refers to documentary photography and the picture registering the living moment . Discussing the phenomenon of documentation, W. Hudon presents his own view and programme of a “Documentary School”, where, besides teaching narrative structures, the academic
activity embracing the analysis of a documentary picture will be performed.
The paper Narrative photography will constitute an integral part of this publication.
Key words: narrative photography, documentative photography, „decisive moment”, narrative structure, Documentary School
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Fotografia jako ślad
Photography as a trace
„Zdjęcie jest śladem”1, ale śladem wieloznacznym. W jego obszarze krzyżują się problemy dotyczące podmiotu fotografującego, przedmiotu fotografowanego, tego, co zamierzone i tego, co przypadkowe. Za pomocą aparatów nie tylko utrwalamy dane osoby, miejsca, zjawiska, sytuacje itd., ale przede wszystkim
decydujemy się na ich wywoływanie. Sens fotografii tkwi właśnie w procesie
wywoływania, ponieważ wspominając, przywracamy to, co przeminęło. Oglądając zdjęcia, idziemy po śladach, ten ruch może nas prowadzić w rozmaitych kierunkach, zdjęcie może wskazywać na fotografa, na tworzywo, z którego zostało
wykonane, może być śladem kadrowania, czyimś sposobem patrzenia. To, do
czego nas te ślady doprowadzą, zależy przede wszystkim od nas samych. Zdjęcie jest pisane światłem. Próba rozszyfrowania takiego zapisu może stać się pretekstem do opowiedzenia historii. Przykładem niech będzie książka Pawła Huellego Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala. Już sama okładka, na której widnieje
źle złożone, przecięte stare zdjęcie, wywołuje temat fotografii.
Przypomnijmy: główny bohater prozy Pawła Huellego, dowiedziawszy się
o skoku w otchłań Bohumiła Hrabala, człowieka, którego książki pozwalały mu
przetrwać najgorsze lata, które pocieszały go bezinteresownie, dawały natchnienie i ocierały łzy2, postanawia napisać list. Ten list przerodzi się w opowieść
o przeszłości, stanie się próbą powrotu do tego, co minęło.
1

2

F. Soulages, Estetyka fotografii, Kraków 2007, s. 5. W niniejszym tekście ślad jest definiowany
za Barbarą Skargą jako znak fenomenu z przeszłości, czegoś, co się wydarzyło, minęło, pozostawiło jednak swoją pieczęć – mniej lub bardziej wyraźną. Ślad odsyła do przeszłości, do tego
co było. Zob. B. Skarga, Ślad i obecność, Warszawa 2004, s. 27.
Zob. P. Huelle, Mecedes-Benz. Z listów do Hrabala, Kraków 2001, s. 129.
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Narrator wspomina lekcje nauki jazdy, kiedy to próbując odciągnąć uwagę
instruktorki od swoich motoryzacyjnych niepowodzeń, snuł historię dziadków.
Paweł szybko zauważył, że prowadzona w ten sposób opowieść stała się powtórzeniem schematu znanego mu z utworu Hrabala Wieczornej lekcji jazdy.
Na samym początku Paweł, nadawca listu, sięga po historię samochodu swoich dziadków: citroena, który został zmiażdżony przez pociąg pospieszny z Wilna. To dramatyczne wydarzenie miało jednak szczęśliwe zakończenie, a to za
sprawą londyńskiego reportera, który akurat był w pociągu. Fotografując „zewłok francuskiego auta”3, pan Henry Lloyd-Jones dostarczył dyrekcji kolei niezbitego dowodu, że wypadek rzeczywiście miał miejsce. Na lokomotywie nie
było bowiem śladów zderzenia w postaci rysy bądź zadrapania. Maszynista bał
się, że w dyrekcji nikt mu nie uwierzy, co w konsekwencji mogło doprowadzić
go do utraty premii i zdegradowania do niższej kategorii maszynistów. Gdyby
nie to zdjęcie również babka Maria, wówczas młoda uczennica, nie otrzymałaby
nowego samochodu.
Huelle więc już na samym początku swojej opowieści wykorzystuje stereotypowe myślenie o fotografii. Zdjęcie reportera ma bowiem poświadczyć, że
stłuczka miała miejsce, ma pokazać realne, tak, żeby dyrekcja kolei mogła zobaczyć to, co „naprawdę” się wydarzyło. Bez względu na to, jak bardzo zdjęcie zostanie zniekształcone, zawsze zakładamy, że to, co oglądamy, rzeczywiście istnieje albo istniało. Obawa motorniczego, że same jego słowa nie wystarczą,
czyni z fotografii tylko „marnego świadka niemożliwej rzeczywistości”4, zdjęcie
staje się niepodważalnym dowodem. A przecież zdjęcia reportażowe były wielokrotnie fałszowane czy to z powodów handlowych, finansowych, czy politycznych. Do czego więc pisarzowi jest potrzebne to mylące złudzenie? Odpowiedzi należy szukać w dalszej części książki, w której bohater już nie tylko
opisuje dane zdjęcie, ale pozwala nam je oglądać.
Huelle wzbogacił książkę Mercedes-Benz kilkoma fotografiami ze swojego
rodzinnego albumu. Moją uwagę przykuły szczególnie dwie z nich.
Pierwsza to ślubna fotografia dziadków autora – Marii i Józefa (il. 1). Jak
dowiadujemy się z notatki, zdjęcie zostało wykonane we Lwowie. Bez tego komentarza postacie nie zostałyby rozpoznane, tak samo jak miejsce w tle. Para ze
zdjęcia jest rozmazana, obserwujemy grę światłocienia. Kontrast rejestrowanego
obrazu jest przyczyną braku czytelności szczegółów. Na twarz kobiety pada cień
kapelusza, który niczym maska zakrywa jej tożsamość. Z kolei odbijające się
światło na twarzy mężczyzny również nie pozwala rozpoznać w pełni postaci.
Pisarz umieścił zdjęcie przy fragmencie, w którym opowiada o nieporozumieniu,
do którego doszło przez wspomnianą już wcześniej fotografię z „Timesa”. Karol, który przebywając za granicą, zobaczył zdjęcie zmiażdżonego citroena,
3
4

Ibidem, s. 13.
F. Soulages, op. cit., s. 83.
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a w artykule nie znalazł opisu cudownego ocalenia swojej narzeczonej, doszedł
do wniosku, że Maria nie żyje i nawet zapewnienia przyszłego teścia o niedraśniętej córce nie pomogły. Tu po raz drugi okazuje się więc, że fotoreportaż jest
wiarygodniejszy niż słowa świadków. Ale ten fakt wskazuje również na to, że
przekaz zdjęcia zależy w znacznym stopniu od odbiorcy. Karol nie zobaczył na
zdjęciu zmiażdżonego auta, tylko śmierć swojej narzeczonej, a więc zobaczył de
facto coś, czego nie było. Fotografia z gazety wprowadza w błąd. Nie tyle udostępnia rzeczywistość, co ją ukrywa, może ją wręcz zakwestionować. Samo
zdjęcie jest otoczone niedostępną do odzyskania przestrzenią poza kadrem. Jak
tłumaczy Ando Gilardi: „zdjęcie już w chwili powstania traci znaczenie, związane z przedstawianą aktualnością, i wypełnia się znaczeniami intencjonalnymi,
to znaczy: ustanowionymi poprzez sposób jego upowszechnienia”5.
Karol, kierując się emocjami, nie jest w stanie poprawnie odczytać fotografii
z gazety. Dopiero przeszedłszy szok i zdziwienie, może mu nadać znaczenie.
Ten nowy sens jest jednak nierozerwalnie związany z jego subiektywnością oraz
wyobraźnią interpretatora. François Soulages stwierdza, że „zdjęcie czegoś zawsze umożliwia wyobrażenie sobie czegoś innego”6. I co ważne, to dojście do
wyobrażeniowego nie przekreśla poznania realnego, wręcz przeciwnie, poprzez
odbicie – krytykę realności – fikcja stanowi najlepszy środek do jej zrozumienia.
Wracając do perypetii narzeczonych, dochodzimy do wniosku, że to właśnie
ta pozorna strata pomogła im w odkryciu – zrozumieniu – uczucia, jakim siebie
darzyli, co w konsekwencji doprowadziło ich przed ołtarz.
Wnuk z przyczyn naturalnych nie mógł uczestniczyć w ślubie dziadków,
dlatego jego wiedza sprowadza się do powtarzania powtórzonego. To w tym
miejscu fotografia przestaje już być tylko świadkiem, nie zostawia dowodów,
a ślady. Dlatego ma charakter poetycki, skłania do marzeń.
Wszystko pozostaje do zrobienia przez nas, odbiorców: przyjąć obraz tak, jak odbiera się
poezję, to znaczy w sposób poetycki, szukać klucza do niego i przede wszystkim go nie
znaleźć. […] Zdjęcie pozostaje znakiem zapytania o samo siebie, realność i nas samych.
Właśnie w trakcie i poprzez poszukiwanie posuwamy się naprzód7.

Zdjęcie młodej pary nie ma poświadczyć autentyczności opowiadanej historii również dlatego, że samo nie jest w stanie nam nic powiedzieć. To czarnobiałe zdjęcie, na którym nie widać „twarzy”, stanowi zaćmienie istniejącego obrazu, jest – jak mówi Roland Barthes – „zepsutym przedstawieniem, nieszczęściem, którego żadna technologia nie jest w stanie odwrócić. Obraz na zdjęciu
istnieje, lecz jest niewidoczny, «zamglony», przykryty na wieki kurtyną cienia,
której nie można podnieść”8.
5
6
7
8

Ibidem, s. 84.
Ibidem, s. 83.
Ibidem, s. 119.
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996, s. 183.
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Zdjęcie samo w sobie nie jest ożywieniem, ale ożywia odbiorcę. Zdjęcie nie
wskrzesza osób, czasem nawet słabiej wywołuje wspomnienie o niej niż samo
myślenie. I choćby bohater godzinami wpatrywał się w zdjęcie babci i dziadka,
już nigdy nie przypomni sobie rysów ich twarzy. Tak jak odbiorca książki skazany jest na narratora, tak bohater skazany jest na innego, który powie „jak to
było”. To ciągłe powtarzanie ma sprawić, że będziemy pamiętać. Dlatego też
Huelle powtarza zabieg literacki Hrabala. Ale powtarzać to nie to samo, co kopiować. Człowiek, który opowiada, za każdym razem dodaje coś od siebie, tym
samym ciągle stwarza. Pismo i fotografię łączy ślad. W pracy Farmakon9 Jacques
Derrida podkreśla podwójną rolę pisma, które tak jak lekarstwo obok leczniczego działania niesie ze sobą również skutki uboczne. Podobnie dzieje się
w przypadku fotografii. Każde zdjęcie jest zapisem, który jednocześnie unicestwia pamięć o świecie, do którego się odnosi, ale zarazem pozwala o nim pamiętać. Warunek jest jeden: przeszłe zdarzenie powróci zawsze jako obraz wywoływany zdjęciem. „Fotografujemy, by stanąć wobec realności, ale pewnego
dnia, za sprawą jakiegoś obrazu, spostrzegamy, że fotografia jest doświadczeniem niemożności uobecnienia rzeczywistego, jest odwrotnością tego, na co się
miało nadzieję”10. Zapisany obraz wymaga odczytania. Jako interpretatorzy nie
wiemy, dokąd nas to doprowadzi, ale na tym właśnie polega przyjemność czytania. Powstały w ten sposób komentarz służy przede wszystkim naszemu własnemu poznaniu. Odbiorca po zderzeniu z tekstem obrazu, jak twierdzi Derrida,
pozostawia sygnaturę, podpisuje go sobą, stając się tym samym właścicielem
odczytanego tekstu11. Dokonując przekładu obrazu na słowa, główny bohater
jest więc zmuszony do ciągłego powtarzania.
W lekturze fotografii nie zawsze można od razu rozpoznać obraz. I chociaż
patrząc na zdjęcie, pisarz powie: „to było ostatnie zdjęcie, jakie pstryknął [ojciec
– A.J.] w tamtej Polsce, portret rodzinny”12, to tak naprawdę cały kontekst musi
zostać odczytany ze zdjęcia (il. 2.).
Po lewej stronie drogi stała babka Maria, obok niej stryj i ojciec autora. Natomiast w prawym dolnym rogu widnieje, w postaci wyraźnego cienia, dziadek,
który robił zdjęcie. „[…] ilekroć oglądałem tę fotografię, ilekroć obracałem
w palcach ten mały pożółkły kartonik z zakładu pana Bronsteina13, czułem
wzruszenie, no bo przecież ten cień był jak zapowiedź nadchodzących wydarzeń, był jak milcząca nieobecność dziadka przez parę najbliższych lat”14.
9

10
11
12
13
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J. Derrida, Farmakon, [w:] idem, Pismo filozofii, wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak,
Kraków 1992, s. 39–61.
F. Soulages, op. cit., s. 200.
M. Michałowska, Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci, Warszawa 2007, s. 233.
P. Huelle, op. cit., s. 82.
W cytowanym fragmencie Paweł Huelle przywołuje zakład fotograficzny Chaskiela Bronsteina, który mieścił się w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 4.
Ibidem.
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W książce Światło obrazu Barthes stwierdza, że ilekroć patrzymy na fotografię, w naszym spojrzeniu mieszają się dwie sfery widzialnego – punktum i studium. Studium stanowi wszystko, co poprzez kody kulturowe i intelekt umożliwia odbiorcy rozpoznać scenę fotografii, np. strój dziadków, który odsyła nas do
lat 30., który pozwala na zinterpretowanie okoliczności, np. ich ślubu. Punktum
natomiast nazywa jakiś element zdjęcia, który wymyka się wszelkim analizom.
Próbuje on nas zaciągnąć poza kadr, wejść głębiej w zdjęcie, a raczej w nas samych poprzez zdjęcie. Punktum wykorzystuje fakty, o których wiemy tylko my
sami, skojarzenia, na które nikt oprócz nas by sobie nie pozwolił15. Wnuk opowiadając historię swoich dziadków, prowadzi nas – czytelników – właśnie poza
kadr. Pytanie tylko, gdzie kończy się granica wspominania, a gdzie się zaczyna
wyobraźnia? Wyobraźnia jest skierowana ku temu, co wyobraźniowe, fikcyjne,
nierealne, utopijne. Natomiast pamięć sięga do rzeczywistości minionej. Wspomnienie przechodzi w obraz. Fotografia w pewnym sensie domaga się fikcji.
Czym jest wyobraźnia, jak nie zdolnością do tworzenia obrazów? Bachelard pisał, że wyobraźnia uwalnia nas od pierwotnych obrazów16. Przeglądając zdjęcia,
pisarz pobudza swoją wyobraźnię, zdjęcia nie tyle odtwarzają przeszłość, ile
otwierają szeroko wyobraźnię.
Z jednej strony zdjęcie może wytworzyć fikcję, z drugiej, pod względem odbioru jest na nią podatne. Jeżeli „to-co-było” Barthesa staje się raczej tym „cozostało-zagrane”, to odbiorca „dzięki sferze wyobrażeniowej może stać się
twórcą własnej fikcji, obdarowującej go wielorakimi znaczeniami i rozkoszą”17.
Wyobraźnię odbiorcy pobudza najczęściej to, co jest niedostępne, co stanowi
tajemnicę. Ta sfera niedopowiedzeń znajduje swoje miejsce w fotograficznych
cieniach. Cień autora zdjęcia zmusza pisarza do refleksji. Posiadając wiedzę na
temat tego, co wydarzyło się parę lat po wykonaniu zdjęcia, pisarz może w nim
dostrzec zapowiedź późniejszej „nieobecności dziadka”18. Odczytując zdjęcie
poprzez doświadczenie braku, pisarz wkracza na obszar być może wypartych
przeżyć. I choć zdaję sobie sprawę, że uchwycenie cienia na zdjęciu, mogło być
przypadkowe, to nie sposób dostrzec zbieżności owego cienia, który stanowi
przecież sferę mroku, z odejściem ukochanej osoby.
Autor zdjęcia pozostawił na nim swój ślad w postaci cienia, ujawniając
w ten sposób samą czynność fotografowania, nadał zdjęciu realności. Cień
15
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R. Barthes, op. cit., s. 45–48.
Zob. F. Soulages, Ku estetyce wyobraźni: Bachelard, [w:] idem, op. cit., s. 230–233.
S. Sontag, O fotografii, Warszawa 1986, s. 129.
Jako ciekawostkę przytoczę wypowiedź Pawła Huellego: „Moje nazwisko pochodzi od Karola
Huelle, który ożenił się z moją babką Marią. Pochodził z austriackiej rodziny zaborców, którzy
w 1772 roku przybyli do Galicji, tam się osiedlili, ożenili i zostali Polakami. Mój dziadek Karol
Huelle siedział w Oświęcimiu ponad trzy lata za to, że czuł się Polakiem i nie chciał wrócić do
ausriackich korzeni. Moja prababka była Węgierką, mam więc jedną ósmą krwi madziarskiej”.
R. Praszyński, Paweł Huelle. Prawdziwa historia, http://www.romanpraszynski.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=133&Itemid=51, [dostęp: 15.08.2009].
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człowieka, który zrobił tę fotografię, wskazuje na niemożliwość powtórzenia
danej chwili, na nieodwracalność uchwyconej sytuacji. Pisarz, patrząc na zdjęcie, które zostało wykonane kilkadziesiąt lat temu, wie, że znajdujące się na nim
osoby umrą, nie dlatego, że każdy prędzej czy później odejdzie, ale dlatego, że
oni już nie żyją. Na zdjęciu są młodzi, mają przed sobą całe życie, ale dziś są
martwi. Fotografia mówi o śmierci w czasie przyszłym, jest – jak pisał Cezary
Zalewski – „portretem trumiennym, który – podobnie jak w dawnych obrzędach
– przypomina o przeszłym istnieniu, ale i zaświadcza o aktualnej nieobecności”19. Wywołanie obrazu jest wzywaniem nieobecnego. „Oglądanie zdjęcia
przeobraża się w śledzenie śladów, które pozostały po czymś, czego nie ma”20.
Spośród ośmiu fotografii wybrałam akurat te dwa zdjęcia, ponieważ to
w nich narrator dostrzega – wcześniej niezauważalne – znaki, zapowiadające
odejście. Zdjęcia traktowane jako ślady przeszłości zawierają dodatkowo ślad
śmierci w postaci cienia.
To nie obecność jawi się na zdjęciach, a jej brak. Zgodnie z teorią Derridy
uobecnienie rzeczy nie może być przed-stawieniem, a jedynie re-prezentacją.
Odwołując się do założeń Edmunda Husserla, w których retencja stanowiła
„przemijalność przejawu”, a przed-stawienie zakładało punktowość, Derrida
stwierdza, że „źródłowe przed-stawienie nie istnieje, ponieważ nie ma takiego
punktu, do którego moglibyśmy się odwołać. Uobecnienie rzeczy samej nie może być zatem przed-stawieniem, które zakłada nie-obecność”21.
Tym, co reprezentuje, co umożliwia uobecnienie, jest ślad. Ślad jest różnicą
pomiędzy sobą samym a obecnością. Wytwarza się on w ciągłym powtarzaniu.
Co ciekawe, wyprzedza samego siebie. Ślad, o którym mówił Derrida, nie odsyła do materialności, a raczej do ruchu powtarzania. Ten ruch re-prezentacji może
dokonywać się w fotografii. Przedmiot odniesienia, którym w przypadku pierwszego zdjęcia będzie para młoda, nie istnieje. Dlatego mówimy o pozornym odniesieniu. Referenci – dziadkowie – domagają się odniesienia, ale nie pozwalają
się całkowicie uobecnić, ponieważ uobecnić to znaczy uznać czyjeś istnienie teraz. Fotografia nie ma więc na celu ukazania przedmiotu odniesienia w rzeczywistej obecności, lecz ma jedynie poświadczyć o byciu kiedyś. Według Rolanda
Barthesa, „fotografia mówi mi o śmierci w czasie przyszłym”22.
Narrator-bohater pisze długi list do nieżyjącego już Bohumila Hrabala. Ten
gest może być formą pożegnania, ale może też być próbą rozliczenia się ze swoją własną przeszłością. Opowiadając umarłemu o zmarłych, o tym, co minęło,
Huelle opowiada tak naprawdę o sobie. „Powrót umarłego” ze zdjęcia jest mniej
straszy niż milczenie pisarza.
19
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C. Zalewski, Czytanie obrazu. Motyw fotografii w prozie ostatniej dekady, [w:] Literatura polska 1990–2000, t. 2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2002, s. 412.
M. Michałowska, op. cit., s. 209.
Ibidem, s. 202–203
R. Barthes, op. cit., s. 161.
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Traktując fotografię jako sztukę żałobną, dochodzę do wniosku, że Paweł
przeglądając stare zdjęcie, przepracowuje stratę po zmarłym mistrzu. Zdjęcia
w znacznym stopniu – jak pisała Susan Sontag23 – rozpraszają ból. Do tego dochodzi przekonanie Pawła o terapeutycznej mocy prozy Hrabala. Fotografia,
choć krucha i delikatna, podatna na zniszczenia, daje złudzenie wiecznego trwania utrwalonym przedmiotom, osobom itp. Wiara w to, że fotografia przetrwa
nas wszystkich i tym samym zaświadczy o naszym istnieniu, budzi nostalgię
i melancholię. Naciskając migawkę niczym spust pistoletu, próbujemy nie
uśmiercić, a przedłużyć trwanie uchwyconego obiektu.
Paweł Huelle wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że książka Merceds-Benz jest hołdem złożonym czeskiemu pisarzowi. Czy udanym, czy nie, tę kwestię pozostawiam krytykom. Pragnę jedynie zauważyć zbieżność między gestem
oddania – uwielbienia a robieniem zdjęć. Bowiem jak zauważyła S. Sontag:
„[…] zdjęcie nie tylko przypomina temat, hołd złożony tematowi. To część,
przedłużenie przedmiotu i potężny środek podbijania go, uzyskiwania nad nim
kontroli”24.
Huelle zapewnia, że wspominając w swoim utworze postać Hrabala (podobnie Tomasza Manna w Castropie), przedłuża jego istnienie, w myśl zasady, że
każde odczytanie ożywia pisarza, ślad jest więc siłą pamięci. Francuski filozof
Paul Ricoeur napisał, że:
Obowiązek pamiętania nie ogranicza się do pilnowania materialnego śladu, pisemnego
czy innego, minionych faktów, lecz podtrzymuje poczucie bycia zobowiązanym względem tych innych, o których […] powiemy, że ich już nie ma, choć byli. Spłacenie długu,
lecz zarazem – powiedzielibyśmy – inwentaryzacja spadku”25.

Tylko, że o ile w spojrzeniu ucznia te intencje wydają się bez zastrzeżeń,
o tyle z punku widzenia naśladowcy autora Obsługiwałem angielskiego króla
dochodzi do zawłaszczenia. Pisanie Hrabalem to przecież nic innego, jak chęć
posiadania. Nie można pogodzić tych dwóch spojrzeń. Imitacja to próba stworzenia kopii, a ślad jest charakteryzowany poprzez różnicę. Dlatego Dariusz
Nowacki słusznie zauważa, że nie można wielbić Hrabala i jednocześnie pisać
Hrabalem26. Czym innym jest bowiem przyznanie się w książce do fascynacji
czyjąś twórczością, a czym innym próba jej odtworzenia. Pisząc o analogii między hołdem złożonym Hrabalowi a fotografią składaną przeszłości, mam więc
na myśli spojrzenie ucznia.
Zdjęcia są dla bohatera niezwykle ważne. Ich utrata wzbudza w nim podobne uczucia, jakie towarzyszyły mu w momencie odebrania informacji o śmierci
swojego mistrza. Gdy Paweł zauważy brak kilku fotografii w rodzinnym albu23
24
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Zob. S. Sontag, op. cit., s. 20.
Ibidem, s. 142.
P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2000, s. 118.
Zob. D. Nowacki, Miłość jest ślepa, a jej laska nebeska, „Dekada Literacka” 2002, nr 9–10, s. 91–92.
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mie, poczuje się wydziedziczony: „było mi czegoś żal, cóż bowiem znaczy utrata domu czy majątku wobec utraty ostatnich pamiątkowych fotografii”27. I dalej:
„[…] zgubiłem te fotografie i nagle poczułem się jak człowiek okradziony dosłownie ze wszystkiego […] jestem w stanie radykalnej melancholii”28.
A pamiętajmy, że – jak pisała Julia Kristeva – „Melancholik wraz ze swym
smutnym i sekretnym wnętrzem jest potencjalnym wygnańcem, ale także intelektualistą zdolnym do błyskotliwych konstrukcji…”29. Omawiana książka oparta została na planie dwóch sposobów narracji: listu do Hrabala i historii podawanych przez opowiadacza. „Kolekcja mikroopowieści, fabularnych błyskotek
wpleciona w gawędziarską przypowieść narratora o historii”30 z pewnością do
takich konstrukcji należy.
Ta podwójna utrata podkreśla tylko niemoc człowieka wobec przemijalności. Wklejając zdjęcia do albumów, skrupulatnie dopisując daty, miejsca, próbujemy symbolicznie uporządkować swoją historię, ale też chcemy mieć kontrolę
nad przemijaniem. Każda rodzina ma swoją kronikę, która zaświadcza o wspólnym życiu, łączących relacjach31. Czasowo-przestrzenne usytuowanie danego
aktu jest próbą zachowania jednostkowości. Sytuacja ze zdjęcia miała miejsce
„tu i teraz”, ale data – jak twierdzi Derrida – nigdy nie jest absolutnie jednostkowa. Nie ma takiej daty, która odwoływałaby się tylko do jednego zdarzenia.
Każde doświadczenie jest przecież jednostkowe, data rzeczywiście pozwala
ustalić miejsce i czas wykonania zdjęcia, ale akt datowania, segregowania zdjęć
staje się poetycką próbą uporządkowania wydarzeń w swoim własnym indywidualnym sposobie datowania.
Dziadek […] całymi dniami przeglądał stare fotografie, porządkował swoje archiwum,
dopisywał na odwrotach kartoników brakujące daty, imiona osób, nazwy miejsc i czuł, że
ten rozwijany na nowo rulon czasu jest już zupełnie czymś innym niż katalogiem zwykłych wspomnień, czuł, że chwile schwytane kiedyś chłoną migawką leiki, składają się
na zupełnie nową Księgę, której nigdy przecież nie zamierzał tworzyć, a która złożona
z przypadkowych chwil, przegubów światła, okruchów materii i dawno wybrzmiałych
głosów, jest niczym nagle otwarta, sekretna furtka uchylająca przed zaskoczonym przechodniem nieznaną dotąd perspektywę, zadziwiając spektakl fantomów czasu i przestrzeni, wirujących niczym złote słupki kurzu w ciemnym starym spichlerzu32.

Dziadek głównego bohatera, przeglądając zdjęcia, tworzy swoją własną
Księgę. Do takiej księgi, spichlerza pamiątek, niezatartych śladów, gdański prozaik będzie wielokrotnie powracał. Zapisane w pamięci obrazy powracają niespodziewanie po latach, wywołane jakimś przypadkowym skojarzeniem, dźwiękiem
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P. Huelle, op. cit., s. 44.
Ibidem.
J. Kristeva, Czarne słońca. Depresja i melancholia, Kraków 2007, s. 69.
J. Momro, Zakładnik radykalnej nostalgii, „Dekada Literacka”, http://www.dekadaliteracka.pl/
?id=3754, [dostęp: 12.04.2012].
Zob. S. Sontag, op. cit., s. 13.
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czy zapachem. Wtedy pisarz oddaje się rozmyślaniom, wtedy zaczyna tworzyć. Na
zakończenie pozwolę sobie zacytować wypowiedź fotografa Denisa Rocha:
Aparaty fotograficzne, tak jak maszyny do pisania, są urządzeniami do wytwarzania złudzeń i wotów – wyrazów dziękczynienia za ocalenie przed śmiercią […]. Artysta w obu
wypadkach posługuje się urządzeniem, którego kulturowe przeznaczenie stanowi nie tyle
przedstawienie, co wytwarzanie iluzji, by uratować nas przed nieistnieniem33.
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Summary
The purpose of this article is to present the photography as a trace. In the area where problems cross subject of photographer, the object and finally what is intentional and what is accidental. The author tries to prove that the essence of photography lies in the process of developing as
we bring the memory’s back to mention that, which is past.
The attempt to decipher photo – text, written with light, can become an excuse to tell a story.
A book, Mercedez-Benz. From letters to Hrabal, by Pawel Huelle, has been an example. The author
selected two photographs from the book of the writer from Gdansk, which are interpreted with the key
trace theory, referring to the research of Paul Ricouer, Barbara Skarga and Jacques Derrida.
The article also raised issues concerning the stereotypical thinking of reportage photography,
relations between writing and photography, the imagination, the opportunities of things’ presence,
an attempt to organize your story through meticulous albums’ creation, and finally referring to the
experience of absence of loved ones, and old photos as well.
In the following work the author often goes back to these texts and photographs of cultural
theorists, from Walter Benjamin, by Susan Sontag, Roland Barthes, to François Soulages.
Key words: photography, trace, photo, writer, punctum, study, shadow.

Il. 1. Ślub Marii i Karola we Lwowie. Źródło: P. Huelle, Mercedes-Benz. Z listów do
Hrabala, Kraków 2001, s. 27.

Il. 2. Portret rodzinny. Źródło: P. Huelle, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, Kraków 2001, s. 83.
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Fotografický fond Pienin na slovenskej
a poľskej strane Vysokých Tatier
Pieniny photo collection on the Slovak and Polish side
of the High Tatras
Zamagurie a Pieniny nesporne patria k najatraktívnejším oblastiam
severného Spiša. Známa krása brehov Pienin, skál, prírody, prielomu Dunajca
lákajú návštevníkov z rôznych kútov sveta, aby sa aspoň na chvíľu mohli
ponoriť do tejto neopakovateľnej atmosféry čarokrásnej prírody a kultúrneho
dedičstva.
Bohatý a nevyčerpateľný zdroj historického potenciálu tohto regiónu, jeho
vzácna materiálna a duchovná kultúra sú aj v súčasnosti inšpiráciou pre
mnohých odborníkov aj laikov – historikov, prírodovedcov, etnografov,
archeológov, umelcov… Oblasť Zamaguria a Pienin presahuje hranice
Slovenska, avšak národy a národnosti, ktoré obývali toto územie, mnohokrát pod
vplyvom rôznych historických udalostí a faktov zdieľali rovnaké osudy
a príbehy. Tu musíme mať na zreteli, že táto časť Spiša v minulosti patrila
k najneúrodnejším a ekonomicky najslabším oblastiam Slovenska, čo malo
následne dopad aj na silnú emigráciu jej obyvateľstva do Ameriky. Štúdium
kultúrneho a historického potenciálu tohto územia je z týchto dôvodov možné
sledovať z rôznych aspektov – historického, umeleckého, prírodovedného,
archeologického…
Téma Pieniny na starej fotografii doposiaľ nebola celistvejšie spracovaná.
Sumarizovanie všetkých dostupných údajov k tejto bolo pomerne problematické
vzhľadom k tomu, že existujúce fotografie sa nachádzajú v prevažnej väčšine
v súkromnom vlastníctve. Svedčí o tom aj ten fakt, že pri náhodilom výbere sme
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našli u niektorých starších obyvateľov Zamaguria predovšetkým rodinné
fotografie, ktoré z pochopiteľných dôvodov netvoria súčasť fondu archívov
a múzeí. Výnimku predstavuje fotografický materiál, ktorý je súčasťou
vedeckých výskumov, ako sú napríklad etnografický, prírodovedný a pod.
Archívy a múzeá vo svojich fondoch evidujú, žiaľ, len nepatrné množstvo
ekranických materiálov z oblasti Zamaguria a Pienin. Tie môžeme z technického
aspektu rozdeliť na pozitívy a negatívy. Tematicky ich ďalej členíme na
exteriérové a interiérové. Posledné z nich môžeme ďalej roztriediť na rodinné
(osobné) a spoločenské. Samostatnú časť fondu v rámci ekranických materiálov
tvorí fond Pohľadnice, z ktorých prevažná väčšina čerpala námety z fotografií.
Portrétne fotografie, prípadne ateliérové zábery sa v zbierkových fondoch
nevyskytujú a keď, tak ako už bolo vyššie spomínané, tieto sa nachádzajú
v súkromných zbierkach. Na týchto záberoch je zachytený predovšetkým
jednoduchý človek – roľník, pltník, matka, deti... O tom, že sa zachovali
portrétne fotografie aj v týchto oblastiach, svedčí aj národopisný výskum, ktorý
urobil náš známy etnograf PhDr. Ján Olejník. Vnútorné vybavenie obytných
izieb Zamaguria opisuje takto: „Kút nad stolom zdobili obrazy náboženskej
povahy maľované na skle, lacné reprodukcie z pútí, kríže, plastiky, fotografie
členov rodiny v rámikoch, predovšetkým tých, ktorí žili v cudzine (USA):1
Na základe štúdia dostupných materiálov môžeme jednoznačne
skonštatovať, že ateliéry v oblasti Zamaguria neboli založené. Súviselo to jednak
z ekonomickými danosťami kraja a zároveň aj so životom jeho ľudí a ich
prioritami. Tí, ktorí chceli zvečniť seba, prípadne svojich blízkych
prostredníctvom fotografie, odchádzali do fotoateliérov do okolitých miest:
Tatranská Lomnica, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves. Výnimočne sa
nechali zvečniť putovnými fotografmi, o ktorých, žiaľ, nemáme faktografické
údaje. Vzhľadom ku veľkej migrácii obyvateľstva sa zachovali fotografie
z ateliérov zo zahraničia, predovšetkým z Ameriky.
Dramatická krása krajiny sa odrazila predovšetkým vo fotografiách,
z ktorých mnohé boli použité ako námety pre pohľadnice.
Tematicky sú zamerané predovšetkým na prírodné krásy Pienin a Zamaguria.
V Ilustrovanom sprievodcovi po Spiši, Orave, Liptove a Čadci z roku 1921
sa spomína Spišské Zamagurie (okres Staroveský)2. Predstavuje jeden
z najpozoruhodnejších sprievodcov zo začiatku XX. storočia. Okrem množstva
historických faktov, podrobnej charakteristike architektonických pamiatok obcí
a mesta Spišská Stará Ves tu môžeme nájsť aj veľmi pozoruhodné fotografické
zábery. Ich autormi sú napríklad Cz. Adamski, A. Szubert, Inž. Stefan
Szostakowski, Józef Jaworski, K. Skorupka, Inž. Zygmunt Hepter. Sprievodca
ponúka svojmu čitateľovi aj presne vytýčené turistické trasy s dôrazom na
1
2

Pieninský národný park, AKCENT press service 1992, str. 161.
Ilustrowany przewodnik po Spiszu, Orawie, Liptowie i Czadeckiem, Lwów – Warszawa 1921.
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prírodné a architektonické krásy tejto časti Slovenska. Tu sa dočítame aj
o Pieninách3: „Pieniny, to je malá skalnatá skupina vápencových hôr,
viditeľných už od N. Targu, tiahnúcich sa od Czorsztyna do Szczawnice. Za
Sromowcami ich rozdeľuje Dunajec, tvoriaci v ich strede niekoľko veľkých
zákrut, ktorými sa vinie do Szczawnice, a to je ich najkrajšia časť. Do rieky sa
zvažujú biele vápencové steny pokryté hustou vegetáciou a za každou zákrutou
sa odkrýva stále niečo nové, krajšie s najviac poetickými pohľadmi”. Táto
citácia najvýstižnejšie zachytáva aj najčastejšie sa opakujúce zábery Pienin
a Zamaguria, ktoré majú charakter dokumentačný, ale v niektorých prípadoch aj
umelecký. Mnohé zo záberov neskôr našli svoje uplatnenie aj vo forme
pohľadníc. Niektoré námety máme možnosť vidieť aj v zborníkoch
a publikáciách, ako sú TATERNIK, Turistaság és Alpinizmus, v ročenkách
Karpatského spolku a v iných. Zvláštny pohľad sa naskytne divákom na Pieniny
v zime, keď Dunajec zamŕza a cestu po ňom hlavne v minulosti bolo možné
prejsť na saniach alebo na lyžiach. Žiaľ, zábery takéhoto charakteru sa
nezachovali v dostupných materiáloch.
Novšie zábery Pienin a Zamaguria môžeme nájsť v publikácii Pieninský
národný park (AKCENT press service 1992). Okrem množstva faktografických
údajov z oblasti prírody, človeka vo vzťahu ku prírode, ochrany prírody nájdeme
tu aj množstvo fotografického materiálu, kde ako autori sú uvádzaní B. Mrhová
(napríklad záber Ulica v Lesnici, Tri koruny, Haligovský potok pri Červenom
Kláštore – všetko zábery z obdobia rokov okolo 1958), Ľ. Panigaj (Vápencové
stráne, prielom Dunajca...). B. Mrhová pracovala vo Výskumnej stanici a múzeu
Tatranského národného parku ako dokumentaristka – fotografka. Počas
etnografických výskumov Dr. Jána Olejníka ho sprevádzala na jeho cestách
a zanechala bohatý fotografický fond z národopisu, folkloristiky a dejín umenia.
Bola známa aj ako maliarka. Jej zábery majú nádych poetičnosti, precíznosti
a profesionality.
Množstvo záberov v publikácii pochádza od M. Proháczkovej. Väčšina
z nich má hodnotu dokumentárnych záberov, ale veľa snímkou je ladených
v umeleckej rovine: (Pasenie oviec, Upravená studnička v Červenom Kláštore,
Pohľad na Tri koruny, Zamagurská krajina, Pltníci na Dunajci, Chránený
prírodný výtvor Haligovské skaly, Typická krajina Zamaguria...) Z ďalších
fotografov treba spomenúť I. Vološčuka, P. Repku, M. Eliáša, V. Vydru. Vďaka
všetkým týmto fotografom sa podarilo zachytiť nádherné prírodné krásy
a zákutia Zamaguria a Pienin, ich flóru, faunu, architektúru.
Pri štúdiu fotografických materiálov Pienin a Zamaguria sme získali
potrebné informácie z inštitúcii na Slovensku (múzeá a archívy), ale taktiež aj na
poľskej strane sa vo fondoch nachádza množstvo ekranických dokladov –
predovšetkým pohľadníc.
3

Tamže, str. 117.
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Je potešiteľné, že vzácny fotografický fond sa nachádza vo Východoslovenskom
múzeu v Košiciach. Poďakovanie za poskytnuté informácie a možnosť štúdia
týchto materiálov patrí vedeniu múzea a odbornému pracovníkovi – pánovi
Štefanovi Halčinovi.
Samotný súbor fotografií z oblasti Zamaguria a Pienin predstavuje
množstvom nie veľmi veľkú, ale o to vzácnejšiu a hodnotnejšiu zbierku 4 kusov
fotografií (ide o čierno-biele pozitívy, ktoré sú nalepené na sivohnedom
prírodnom papieri s mramorovým vzorom, formát A4). Tieto fotografie sú
pozitívmi zo sklenených dosiek s vyobrazením Červeného Kláštora a Dunajca
(kostolík, potok pri Červenom Kláštore, Dunajec s pltníkmi, prielom Dunajca).
Ďalší unikátny záber Pienin pochádza z ateliéru Karola Divalda a je z roku 1889.
Ide o Panorámu brál a koruny medzi Niedzicou a prielomom Dunajca. Fotografia je
nalepená na kartónovej podložke smotanovej farby, rozmery 37,5 × 29,5 cm.
Fotografia je z cyklu Centrálne Karpaty a Pieniny. Je na nej záber lesa v pozadí
s horstvom Pienin a Troch korún. Na kartónovej podložke na lícnej strane sú
tlačené texty v jazyku nemeckom a maďarskom a fotografia je olemovaná
rámčekom (tlač).
Medzi unikátne akvizície múzea patrí súbor stereofotografií Dunajca (5 ks)
z roku 1903. Ide o hnedobiele lesklé pozitívy, ktoré sú nalepené na kartóne
smotanovej farby. Fotografie (2 kusy na jednom kartóne) sú vyhotovené
špeciálnym aparátom na stereosnímky s dvoma objektívmi. Rozmery
jednotlivých fotografií sú 7,2 × 16,3 cm, rozmery podložky: 9 × 17,9 cm. Text je
ručne písaný čiernym tušom na líci kartónovej podložky: 1903 A Dunajecz
(niekde uvádzané A Dunajeczi szoros, A Dunajecz mentén – v slovenskom
preklade Priesmyk Dunajca a Pozdĺž Dunajca). Fotografie pravdepodobne
pochádzajú z ateliéru Divaldovcov (uvedené na evidenčných kartách).
Zo súkromnej zbierky Štefana Halčina pochádza zaujímavá fotografia vo
forme pohľadnice z roku 1923. Na zábere sú turisti na plti (2 muži v uniforme,
3 ženy s dievčaťom, pltník v goralskom odeve). Na líci fotografie je ručne
písaný text: SZCAWNICA 1923.
Ďalší súbor predstavujú pohľadnice, ktoré sú urobené na spôsob fotografie
na rube s tlačou. Ide o brómografické reprodukcie: Pieniny-Ozdravovňa Tri
koruny, vydavateľstvo Lumen, Liptovský Mikulár, 1935, rozmery 14,2 × 9,1 cm.
Červený Kláštor-Hotel Dunajec, vydavateľ VPL – Vydavateľstvo politickej
literatúry, autor fotografie Ľudovít Absolon, rozmery 14,8 × 10,5 cm, nedatované.
Červený Kláštor – Pieniny, vydavateľ Tvar, Bratislava, nedatované. Pohľadnica
Pieniny je vyrobená svetlotlačou a vyšla vo vydavateľstve Polonia, Krakow.
V zbierkovom fonde Múzea v Kežmarku sa nachádza celkove 8 fotografií
s tematikou Pienin. Jedna z fotografií zachytáva zväčšeninu fotografie dreveného
kríža s korpusom z kostola Červeného Kláštora pochádzajúceho asi z roku 1500.
Obraz je na lesklom papieri formátu 29,9 × 40 cm v ráme, na mäkkom kartóne
bielej farby s rozmermi 39,7 × 53,5 cm. Autorom fotografie je Siegbert Bauer,
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Mníchov, autor fotografií v knihe Nemecké umenie na Spiši (Oskar Schürer –
Erich Wiese: Deutsche Kunst in der Zips, Brno 1938).
Súbor fotografií (3 kusy) z Pienin sa nachádza aj vo forme zarámovaného
obrazu, pod sklom (z pozostalosti známej kežmarskej barónky H. M. Szirmay).
Na záberoch dominuje Dunajec v pozadí s Troma korunami. Autor fotografií je
neznámy a taktiež chýba aj datovanie.
Od známeho kežmarského fotografa – amatéra Emila Kiefera pochádza
zvyšných 5 fotografií Pienin (Dunajec s Troma korunami, auto na ceste do
kúpeľov Smerdžonka, muž a dieťa pri Dunajci, Červený kláštor a Tri koruny)
Datovanie: 30. roky XX. storočia. Z pozostalosti profesora Alfreda Grosza –
profesora na kežmarskom lýceu – sa zachovalo celkove 5 sklenených dosiek
s rozmermi 8,3 × 8,3, na ktorých sú zábery zámku v Niedzici a ženy v krojoch.
V zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni sú evidované
4 kusy pohľadníc s tematikou Pienin. Z cyklu Čaro starých pohľadníc sa
zachovali tri zábery: Plavba po Dunajci v roku 1906, Červený Kláštor v roku
1926, Plavba po Dunajci pod Sokolicou, 1908. Pohľadnice vyšli vo
vydavateľstve READY, Košice. Ide o kópie starých záberov: 2 sú čiernobiele,
1 je kolorovaná. Posledná pohľadnica zachytáva Pieniny s Dunajcom. Ako
nakladateľ je uvedený Pavel Kuchta, obchodník, Spišská Stará Ves.
V Šarišskom múzeu v Bardejove evidujú pod ev.č. H-16635 fotografiu od
Karola Divalda st. z roku 1889, zobrazujúcu krajinu pri rieke s hradom v pozadí.
V texte sú uvedené PIENINY. Rozmery fotografie sú 48 × 63 cm.
Podtatranské múzeum v Poprade na základe získaných informácií od
riaditeľky múzea PhDr. Magdalény Bekessovej vo svojom fonde nemá
fotografie k danej problematike. Taktiež Múzeum TANAPu eviduje len jediný
záber, a to pohľadnicu Zamaguria zo 70. rokov XX. storočia.
V archíve v Levoči (MV SR ŠOA) sa nenachádza ani jedna fotografia
s tematikou Zamaguria a Pienin. Avšak pomerne dobre je tu zastúpený fond
pohľadníc, z ktorých sú mnohé zaujímavé a jedinečné.
Na jednej pohľadnici je zachytený oltár z Červeného Kláštora pochádzajúci
z 13. storočia s časťou gotickej bohato zdobenej klenby. Pohľadnica je nalepená
na kartóne, je čiernobiela a bola vydaná v Budapešti pred rokom 1918.
Vydavateľ: Magy. Fenynyomdai Reszv. Tára.
Ďalšia pohľadnica vo forme korešpodenčného lístka má rozmery 140 × 90 cm
a je na nej vyobrazená prírodná scenéria Červeného Kláštora, Dunajec v pozadí
s kláštorom, Pieniny a Tri koruny. Texty na pohľadnici sú v jazyku poľskom,
nemeckom a anglickom. Bola vydaná pred rokom 1901, tlač je kolorovaná do
zelena, vydavateľ: S. Semmel. Pohľadnica je vyhotovená formou litografie.
Zaujímavá pohľadnica vydaná v roku 1908 je s vyobrazením rímsko-katolíckeho kostola v Spišskej Starej Vsi. Ide o veľmi pekný a netypický záber
(inv.č.513). Feitzinger Ede – ako vydavateľ sa uvádza pod jeden záber Spišskej
Starej Vsi z roku 1905. Ďalšie zábery Spišskej Starej Vsi – jediného mesta
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Zamaguria – sa vyskytujú aj na ďalších pohľadniciach (Pohľad do ulice,
Rímsko-katolícky kostol). Tieto sú nedatované, bez určenia autora snímok.
Výnimku tvorí záber (inv.č.1891), kde autorom je Karol Divald, Prešov.
Z obdobia rokov okolo 1900 pochádza pohľadnica miestnych kúpeľov v Spišskej
Starej Vsi, ide o farebnú xerokópiu s rozmermi 140 × 94 cm.
Väčšie množstvo pohľadníc je so zábermi hradu v Niedzici. Najstarší
z týchto záberov je z roku 1902 a ako vydavateľ je uvedený Divald. Ďalšie
zábery vyšli vo vydavateľstve S.Semmel, Szczawnica, Krakow (okolo r. 1912),
Feitzinger Ede, Č. Těšín (pred rokom 1912), Salon malarzy polskich, Krakow…
Ďalšie zábery zachytávajú Dunajec, Červený Kláštor, Tri koruny, zámok
Czorsztyn, pltníkov na Dunajci, zrubovú kolibu, kúpele pri Červenom Kláštore –
Smerdžonku. Vydavateľmi niektorých záberov bol Feitzinger, Český Těšín
a J. Mrázek, ďalšie boli vydané vďaka Salónu poľských maliarov v Krakove. Na
jednej pohľadnici s námetom Červeného Kláštora nachádzame pozoruhodnú
informáciu: je na nej uvedené miesto vydania Spišská Stará Ves, nakladateľ
Pavel Kuchta. Ďalší zaujímavý záber Pienin (ide o montáž záberov Červeného
Kláštora, zámku Czorsztyn, vrch Sokolica) je zhotovený formou litografie a bol
vydaný pred rokom 1900 v Krakowe. Pod výtvarný návrh sa podpísal M. Salba.
Romantický záber zrubovej koliby v Pieninách z obdobia pred rokom 1901
je z ateliéru Adolfa Divalda, Bardejov.
Kameňotlačou bol vyhotovený záber Pienin – časť Lesného potoka a je
z roku 1899. Vyšla v nakladateľstve A. Szuberta.
Ako sme v úvode spomínali, množstvo fotografií sa v súčasnosti ešte
nachádza v rodinných albumoch. Preto nie je možné vytvoriť akýsi ucelený
obraz o fotografoch, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali práve tejto oblasti Spiša.
O tom, že aj tu nájdeme unikátne zábery, svedčí aj výber fotografií a pohľadníc
od niektorých súkromných osôb.
Pri náhodnom výbere fotografií z obce Červený Kláštor sme objavili
fotografie prevažne z obdobia 60.–70. rokov XX. storočia, ktoré zachytávajú
napríklad mladých ľudí pri Dunajci, ženu s kočiarikom, chlapčeka pri drevnom
plote, zábery z 1. svätého prijímania. Čarovne a pritom nostalgicky pôsobí
exteriérová fotografia staršej ženy pred drevenicou, pri nej stojí dievčatko
s bábikou. Žiaľ, nie je na nej uvedený ani rok, ani meno fotografa.
Medzi ďalšími zábermi, ako je napríklad záber chlapcov pasúcich kravy,
skupinky detí a farára z 1. svätého prijímania, skupinová fotografia 6 žien
a 3 mužov v kosodrevine, fotografia pltníka, exteriérová fotografia svadobného
sprievodu, je unikátna fotografia interiéru žiakov v triede. Je bez bližšieho
určenia, ale samotný záber – interiér školy, žiaci sediaci v laviciach má svoje
čaro a historickú hodnotu.
Z iného zdroja sme objavili okrem svadobných rodinných fotografií (ateliér
Tatranská Lomnica, Kežmarok…) aj zaujímavú fotografiu dvojice dievčat,
stojacich pred maľovaným pozadím z fotoateliéru. Záber pochádza z 50. rokov
XX. storočia.
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Známa zberateľka pohľadníc na Slovensku – PhDr. Nora Baráthová vlastní
niekoľko pozoruhodných záberov Pienin. Za všetky spomeniem fotografiu, ktorá
je vyhotovená formou pohľadnice. Je na nej text: Pieniny – jazda loďkou
Pieninami – Kahnfahrt. Vyšla nákladom u A.Marušinského v Spišskej Starej
Vsi. Na zábere je 5 turistov s dieťaťom na plti, traja pltníci, v pozadí je plávajúca
ďalšia plť. Pohľadnica pochádza z 1. polovice XX. storočia. Veľmi pekná
a zaujímavá je pohľadnica interiéru Červeného kláštora. Autorom fotografie je
už spomínaný amatérsky fotograf prof. A. Grosz. Pohľadnica vyšla tlačou vo
vydavateľstve Turistik und Alpinizmus v Kežmarku a pochádza z 30. rokov XX.
storočia.
Pozornosť si zaslúžia aj pohľadnice mladých ľudí v zamagurskom kroji. Zo
60. rokov sa zachovali ďalšie pohľadnice Pienin, kde ako autor záberov sa
uvádza P. Kováts, J. Košťál, Pollyák, v 70. rokoch Ladislav Rozman, K. Cích,
F. Maleček, Vl. Koštial, Ing. L. Deneš, Jozef Cincík, L. Kyndrová, Ján Hajduch,
Ľudovít Absolon.
Vďaka pomoci a ústretovosti sme mohli nahliadnuť aj do fotografického
fondu našich kolegov v Poľsku – v Tatrzanskom parku narodovom v Zakopanom.
Tu vo fonde sa nachádza 11 záberov formátu A4, na ktorých môžeme vidieť
zábery Pienin. Ich autorom je Awit Szubert. Snímky zozbieral Walery Eljasz
Radzikowski od roku 1901. Všetky zábery sú do hneda tónované a sú nalepené
na kartónovej podložke. Zábery Pienin robil v roku 1865 a 1866 ateliérový
fotograf Franciszek Wyspianski (1836–1891), ktorý do roku 1865 mal ateliér
v Ľvove, neskoršie v Krakowe a od roku 1873 v Bialej okolo Bielska. Zábery
boli vydané vo forme albumu „Pieniny”.
Významným ateliérovým fotografom, ktorý zhotovoval zábery v Pieninách
od roku 1865, bol Awit Szubert (1837–1919). Narodil sa v Oswiencime,
neskoršie sa vyučil v Akadémii maliarskych umení v Krakowe a následne sa
špecializoval v maliarstve v Ríme. Vzhľadom ku zlému zdravotnému stavu sa
rozhodol zostať fotografom. Ateliérovú fotografiu absolvoval v roku 1860 vo
Viedni u významných fotografov Bohra a Angerera. Od roku 1865 sa v letnej
sezóne liečil a zároveň aj fotografoval v Szczawnici. V roku 1867 býval
v Krakowe a tam založil známy a vysoko ohodnotený fotografický ateliér. Za svoje
fotografické práce bol Szubert ocenený medailami na svetovej výstave vo Viedni
(1873), v Belgicku (1874), vo Viedni (1875), v Ľvove (1877) a v Paríži (1878).
Zábery prírody Pienin Szubert začal realizovať po roku 1870, keď ešte
pracoval technikou mokrého kolodia. V roku 1872 vo varšavskom Ilustrovanom
týždenníku boli publikované prvé drevoryty reprodukcií jeho záberov z Pienin,
ktoré tlačou vyšli v diele Pohľady z Karpát. Reprodukcie neboli signované.
V roku 1878 pripravil Szubert pre Tovarišstvo tatranské v Krakowe svoj
druhý album fotografií „Pohľady z Tatier a Pienin”. Zábery boli nalepené na
špeciálne vytlačenom kartóne, ktorý obsahoval opis záberu a meno autora.
V ozdobných doskách, ktoré obsahovali 28 fotografií, sa nachádzalo aj
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7 záberov z Pienin (Czorsztyn, Niedzica, Hradná kaplnka v Niedzicy,
Vnútrajšok hradu v Niedzicy, Holica a 2 zábery splavu Dunajca v Pieninách).
V roku 1879 Szubert pripravil posledný album so svojimi zábermi
nalepenými na kartónoch „Pohľady Tatier a Podhalia”. Koncom 70. rokov
Szubert predal svoje fotografie Szczawnice a Pienin. Boli predané jednotlivo aj
v 12 záberových zostavách. Deväť fotografií A. Szuberta z Pienin Tovarišstvo
tatranské vydalo vo forme heliogravúr, ktoré boli vydané u Paulussena vo
Viedni. Stali sa základom do ročníkov „Pamätníka Tovarišstva tatranského”.
V sérii IV, ktorá bola vydaná v roku 1892, boli zábery: 1. Sokolica, 2.Červená
skalka, 3. Zákruta Dunajca, 4. Tri koruny a Červený Kláštor, 5. Ruiny hradu
Czorsztynského.
V sérii XI v roku 1899 boli vydané zábery: 1. Czorsztyn a Niedzica,
2. Sedielko, 3. Splav Dunajca z Pienin.
V sérii XIII v roku 1901 bol vydaný záber Okruhlica, najvyšší štít Troch korún.
Okolo roku 1904 vydal svetlotlačou Pieniny a Szczavnicu.
Od polovice 90. rokov XIX. storočia zábery A. Szuberta z Pienin aj
Štiavnice sa stali základom pre tlač pre rôzne vydavateľstvá, napríklad pre
turistických sprievodcov aj pre pohľadnice, ktoré boli vydávané prostredníctvom
autora ako aj cez iných vydavateľov.
Zábery Awita Szuberta sa vyznačujú veľmi dobrým technickým zhotovením,
taktiež ich kompozícia je zaujímavá nielen ako materiál pre bádateľov dejín
fotografie, ale taktiež slúži ako unikátna dokumentácia Pienin a ich okolia na
prelome XIX. a XX. storočia4.
Sám Radzikowski začal od roku 1890 fotiť. V roku 1934 kúpil Witold
Paryski zábery od W.E. Radzikowskeho. Neskoršie zbierku venoval
Tatrzanskom parku narodovemu v Zakopanom (TPN) . Už vyššie spomínaných
11 záberov Pienin sa zachovalo vďaka týmto dvom milovníkom fotografie. Ide
o tieto zábery:
1) Fotografia Dunajca – na zábere v dolnej časti 2 pltníci, na zadnej strane je
signatúra 28/XIII;
2) Fotografia Dunajca – v dolnej časti 1 sediaci goral a 2 pltníci, na zadnej
strane signatúra 31/XII;
3) Fotografia Tri koruny, dole Dunajec, na zadnej strane signatúra 32/XIII;
4) Fotografia Sokolica, na zadnej strane 34/XIII;
5) Fotografia – Pohľad na zasneženú Maguru, signatúra 35/XIII;
6) Fotografia Czorstyna i Niedzice, ďalej text: Ruineer des Schlosses Czorstyn
und Niedzica, bez čísla;
7) Fotografia – Pohľad na Miodzius (Miedziuš), pod tým text: Ogólny widok
na Miodziuš Totalansicht des Etablissements Miodziuš, signatúra 30/XIII;

4

W. Siarzewski, Tatrzański Park Narodowy. Monografia popularna, TPN, Zakopane 2005.
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8) Fotografia Štiavnice (zdroj Wanda kaplnka), na zadnej strane ručne písaný
text: Dom znany Palaceum (u Szavnicy) a signatúra 29/XIII;
9) Fotografia – Tunel Žegiestovna (pohľad na železničný tunel), signatúra
3/XIII;
10), 11) Fotografia Rieka Poprad okolo Žegiestowa, signatúra 2/XIII, signatúra
4/XIII.
Na fotografiách je táto signatúra: Fotogr. A. Szubert, Krakow
Nasladowniczwo zastrzegasie, na zadnej strane pečiatka Witold Paryski.
Okrem týchto unikátnych fotografií Pienin má TPN vo svojom fonde aj
niekoľko zaujímavých pohľadníc:
1) Pohľadnica Pienin – Widok z Czorstyn, autor fotografie Dr. T. Przypkowski,
vydalo Polskie towarzystwo, je to hnedo-tónovaná matná pohľadnica,
datovanie 50. roky XX. storočia;
2) Pohľadnica farebná Pienin, autor záberu M. Raczkowskie (1969);
3) Pohľadnica Pieniny – foto T.I.S.Zwoliňski – Zakopan, pohľadnica do hneda
tónovaná, matná, datovanie: 50.–60. roky XX. storočia;
4) Fotografia-pohľadnica Pienin, čierno-biela lesklá fotografia – pohľadnica
Pienin, na rube text: Pieninski park narodowy – Trzy Korony, autor
fotografie: W.Strojny, produkcia PTTK, datovanie 50. roky XX. storočia;
5) Zaujímavá pohľadnica: Fotografia-pohľadnica Pieniny, na zábere pustovňa
a pustovník v ruinách zámku sv. Kingi, čierno-biela matná pohľadnica, autor
fotografie Wilfryd Gerhardt, datovanie 50. roky XX. storočia.
V rokoch 1859–1939 vychádzal varšavský ilustrovaný časopis Tygodnik
Ilustrovany, jeho zakladateľom bol Józef Unger. kde boli publikované aj zábery
Pienin (napríklad v roku 1862 Leto pod Pieninami v Tatrách, niektoré zábery sú
doložené drevorytmi – Zamek Niedzica, Grabczynn – rysoval Fabijanski,
Podbielski).
V roku 1872 vytvoril Gorazdowski drevoryt na návrh záberov Szuberta.
V tom istom roku maliar A. Schouppe urobil Pohľad z Grabczyny v Pieninach
na Červený Kláštor. Vzácne sú najstaršie pohľadnice kolorované Szcawnica,
ktoré vyšli vo vydavateľstve S.Semmel-Szczawnica – datovanie 19.VII. 1901.
Neobvyklá pohľadnica Pienin – okienková, skladacia – má na úvodnom
zábere mladého gorala s píšťalkou, cez rameno mu visí kapsa, ktorá sa otvára
(farebná tlač). Vo vnútri sa nachádzajú zábery: celkový pohľad na Pieniny, Tri
koruny, Mních, Czorstyna, Dunajec…
Vo fonde múzea TPN v Zakopanom sa nachádzajú aj novšie zábery Pienin
z 50.–60. rokov XX. storočia. Na jednej z pohľadníc sa uvádza meno vydavateľa:
Arnold Strompf-Spišská Stará Ves.
Muzeum Tatrzanskie im. Tytusa Chalubinskiego v Zakopanom sa taktiež
môže popýšiť nádhernými zábermi Pienin. Dva zábery z roku 1892 pochádzajú
od W.E. Radzikowskeho. Ide o fotografie dohneda tónované, ktoré sú nalepená
na kartónovej podložke. Obidva zábery daroval múzeu Witold Paryski.
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Nádherný album s fotografiami Awita Szuberta predstavuje unikátnu zbierku –
súbor čierno-bielych fotografií v celkovom počte 26 kusov (Kúpele na Dunajci,
Hrad Niedzica, Czorsztyn, Sczawnica, Sokolica, Tri koruny, Jaskyňa Aksamitka,
Malé Pieniny…) Samostatné fotografie (6 kusov) sú od fotografa K. Witkiewicza
(datovanie 1910). V roku 1954 ich autor daroval múzeu.
Album fotografií PIENINY z medzivojnového obdobia predstavuje krásne
zábery, pod ktoré sa podpísali Tadeusz a Stefan Zvolinski. Sú číslované od č. 1–140.
Vo fonde nechýbajú ani samostatné fotografie od A. Szuberta, ktoré sú
nalepené na kartóne. Na niektorých fotografiách je uvedené datovanie 1888
(Červený Kláštor, Výjazd z Pienin), ďalšie sú bez datovania: Cukrová hora,
Hukova hora, Sokolica od Sedielka, Pieninský potok, Pohľad na Sczavniczu od
Kríža, Sokolica od Pieninského potoka, …).
Uvedený prierez zachovalou fotografickou tvorbou Pienin a Zamaguria
nemôžeme považovať za ucelený prehľad všetkých fotografov a námetov, ktoré
v tejto oblasti pred mnohými rokmi vznikali. Je to len akýsi náčrt doposiaľ
zistených informácií, ktoré je potrebné ďalej študovať, bádať a prezentovať.
Toto nie je krátkodobá úloha, ale proces, ktorý bude ďalej pokračovať a snáď
prinesie svoje plody v neskoršom období vo forme samostatnej publikácie, ktorá
bude venovaná Pieninám v starej fotografii.

Zoznam použitej literatúry a materiálov:
Ilustrowany przewodnik po Spiszu, Orawie, Liptowie i Czadeckiem, Lwów –
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Zakopane 2005.
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Fotografie a pohľadnice zo súkromných zbierok.

Summary
The region of Zamagurie and Pieniny undoubtedly belong to the most attractive ones in the
northern Spiš. Bountiful and inexhaustible source of region´s historic potential, its valuable material and spiritual culture represent an inspiration for many scholars and laymen – historians, scientists, etnographers, archeologists and artists even nowadays. Pieniny depicted on an old photos as
a topic has not been treated integrally. Sumarizing all available information about this topic was
quite problematic considering the fact that the existing photographs may be mostly found in private property. The only exception represents the photographic material which constitutes a part of
scientific researches, e.g. etnographic, naturalist etc. Unfortunately, archives and museums register
only a tiny amount of such material concerning the region of Zamagurie and Pieniny in their funds.
These photos, dealing with the technical aspect may be divided into positives and negatives. They
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further can be tematically divided into exterier and interier ones. The latter ones may be further divided into family(personal) and group ones. Within the photographic material a separate part of the
fund is constituted by the fund called Postcards a majority of which drew ideas from photos. Based
on the study of material available it can be clearly stated that the photo studios in Zamagurie region had not been established. This was partly caused by the economic reasons characteristic for
this region and also by archetypal life of people living there as well as by their priorities.
For this reason within the study of historical sources preserved, namely photographs and postcards depicting the region of Zmagurie and Pieniny, we can rely on various almanacs and publications, that have been published (e.g. TATERNIK, Turistaság és Alpinizmus, The Carpathian Association´s yearbooks), as well as on the museum´s and archives´ funds.
The already given section of Pieniny and Zamagurie photographs cannot be considered
a comprehensive summary of all the photographers and subjects that has gradually originated in
this area. It´s just an outline about the information that has been found by now; information, however, has to be studied, investigated and presented in the future. This is not a short-term task, rather
a process that will continue and hopefully bring its fruit later in a form of a separate publication
which will be devoted to Pieniny.
Key words: Spiš, Zamagurie, Pieniny, old photography, positive, negative, family photo, collective photography, portrait photography, collection fund, photo studio, shot, stereophotography,
postcard.
(preklad Mgr. Barbora Cintulová)
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Piotr Lebiedziński (1860–1934)
Piotr Lebiedziński urodził się w 1860 roku w Sokółce. Ukończył studia
chemiczne w Petersburgu. W roku 1890 inż. Piotr Lebiedziński założył w Warszawie pierwszą wytwórnię papierów fotograficznych. Początkowo zlokalizowana była u zbiegu ul. Stalowej i Konopackiej, przeniesiona została później do
nowego budynku na Mokotowie (ul. Rejtana). Produkowano w niej papiery aristotypowe (chlorosrebrowe, żelatynowe) i papiery kolodionowe do kopiowania
przy świetle dziennym, a od roku 1907 również „Bromo-Pastel” i „Bromo-Satynowy” (bromosrebrowe, żelatynowe) do kopiowania przy świetle sztucznym i do powiększeń.
Wyróżniał się papier typu „Bromograwiura” (1913) cechujący się aksamitną
matową czernią w cieniach (efekt ten uzyskiwano dzięki uzyskiwaniu obrazu
srebrowego stosując wywoływanie fizyczne jako uzupełnienie wywoływania
chemicznego). Papiery o podobnej gęstości w cieniach wprowadził na rynek
wiele lat później Gevaert pod nazwą „Gevaluxe”. Lebiedziński zastosował barytowanie papierów i urządził barytownię papieru podłożowego, pierwszą w Polsce.
W czasie pierwszej wojny światowej wytwórnia Lebiedzińskiego była jedną
z nielicznych w Europie, która produkowała bez przerwy swoje wyroby. W roku
1933 wytwórnia Lebiedzińskiego przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Foton”, która istniała jeszcze po śmierci Lebiedzińskiego w roku 1934 i przetrwała aż do 1940 roku. Nazwa „Foton” została
użyta ponownie dla wytwórni materiałów światłoczułych otwartej po II wojnie
przy ul. Wolskiej 45 (dawniej fabryka J. Franaszka), a łącznikiem obydwu zakładów była osoba głównego technologa, inż. Mikołaja Ilińskiego1.
1

Mikołaj Iliński był postacią niezwykle interesującą. Obok funkcji specjalisty technologa zajmował się publikowaniem opracowań przybliżających czytelnikowi procesy fotograficzne ob-
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W fabryce Lebiedzińskiego produkowano również aparaty fotograficzne (od
1896 r. aparat „Chicago” na format 9 × 12 cm, w 1904 aparat „Diops”). Zainteresowania Piotra rozciągały się również na zagadnienia związane z kinematografią
i konstrukcją przyrządów optycznych. W roku 1895 opracował konstrukcję kamery i projektora na płyty szklane (stosowane w pakietach po 5 sztuk z częstotliwością 14 klatek na sekundę), roku 1900 urządzenie do fotograficznej rejestracji odkształceń szyn kolejowych a w roku 1904 urządzenie do fotografowania źrenicy oka. W roku 1906 opatentował „głowicę dźwiękową” do rejestracji
ścieżki dźwiękowej (Sound-box for fonographs and the like) a w roku 1926
„migawkę optyczną do projekcyjnych aparatów kinematograficznych”.
Lebiedziński również sam fotografował. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii (w latach 1903–1906 i 1913–1914 pełnił funkcję
członka Komisji Rewizyjnej). W roku 1901 brał udział w I wystawie fotografii
artystycznej w Warszawie w dziale wyrobów przemysłu fotograficznego
(otrzymał złoty medal), współredagował miesięcznik „Fotograf Warszawski”
(wspólnie z Janem Heurichem i Stanisławem Szalayem; od 1912 roku dołączył
do nich Jan Jaroszyński). Publikował na jego łamach2, najczęściej artykuły
omawiające problemy technologiczne, zamieszczał reklamy informujące o produktach własnej fabryki i innych sprzedawanych w sklepach firmowych „P. Lebiedziński” przy ul. Krakowskie Przedmieście 65 i filii przy Marszałkowskiej 99
(później – od r. 1909 – Krakowskie Przedmieście 59 i Nowy Świat 46).

2

szernie i szczegółowo. Na jego książkach uczyli się zarówno rzemieślnicy, jak i pracownicy
Fotonu oraz studenci fototechniki, poligrafii i wydziału operatorskiego PWSFTViT. Warto podać bibliografię jego prac przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników: Technologia
przemysłu fotochemicznego (1955), Sensytometria fotograficzna i filmowa materiałów czarnobiałych (FAW 1955), Materiały fotograficzne czarno-białe (WAiF 1965, 1970), Materiały fotograficzne barwne (współautor E. Dubiel, WAiF 1973), Fotografia w życiu codziennym
(współautor F. Raczyński, WAiF 1978), Materiały i procesy fotograficzne (1989), Podstawy fotografii (1981), Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Podstawy fotografii (współautor
R. Kreyser, WNT 1981), Zarys radiografii medycznej (współautor R. Eberhardt, 1973).
Na łamach „Fotografa Warszawskiego” ukazały się następujące artykuły autorstwa P. Lebiedzińskiego: Wywoływanie fizyczne, FW 1–2/1904, s. 71–74; 7/1904, s. 104–108; Dyapozytywy
na pigmencie i na kolodyonie, FW 11/1904, s. 167–168; 2/1905, s. 33–34; Osłabiacz Farmera
w świetle najnowszych badań, FW 11/1904, s. 164–167; Katatypia, FW 7/1905, s. 107–108,
8/1905, s. 119–120; O wywoływaniu obrazów na papierach pozytywnych chloro srebrnych, FW
1–2/1905, s. 15–19; Nowy papier fotograficzny „Bromograwiura”, FW 12/1906, s. 178–185;
Nowy papier chloro srebrny matowy „Fotopastel”, FW 2/1907, s. 28–30; Dalsze wskazówki
dotyczące papieru „Foto-pastel”, FW 5/1908, s. 67–71; Kilka uwag praktycznych o kopiowaniu i wywoływaniu papieru „Bromograwiura”, FW 2/1907, s. 29–31; Nowe sposoby postępowania z papierem „Bromograwiura”, FW 6/1907, s. 86–91; Przepisy i wskazówki dotyczące
użycia klisz „Autochromes” Lumier’a, FW 9/1907, s. 140–143; Otrzymywanie odbitek barwnych na papierze „Bromograwiura”, FW 12/1907, s. 185–186; Nowy sposób otrzymania tonów
aksamitno-czarnych na papierze „foto-pastel”, FW 8/1909, s. 120–122.
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Interesował się również parapsychologią. Współpracował z Julianem Ochorowiczem3, był kierownikiem naukowym (od r.1920) a później honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Psychicznych w Warszawie. Brał czynny
udział w Międzynarodowych Kongresach Badań Psychicznych (Kopenhaga –
1921, Warszawa – 1923, Paryż – 1927), zajmował się mikroskopową i chemiczną analizą ektoplazmy.
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Summary
The paper presents the biography of Piotr Lebiedziński, chemistry engineer, the founder of the
first Polish factory of photosensitive materials (1890), the lover of photography and the editor of
the “Varsow Photographer” magazine. Lebiedziński was also a constructor of film cameras and
other optical devices (e.g. a sound head for recording a film soundtrack), he was also interested in
parapsychology.
Key words: the history of Polish photography, Polish photochemical industry, photo cameras,
photosensitive materials, parapsychology.

3

Julian Ochorowicz (1850–1917) polski psycholog, filozof, wynalazca, poeta i publicysta, fotografik. Teoretyk pozytywizmu. Badacz psychologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk mediumicznych. Stworzył podstawy teorii ideoplastii. Uważany za polskiego pioniera psychologii
eksperymentalnej i hipnologii. Zob. http://pl.wikipedia.org./wiki/Julian-Ochorowicz, [dostęp:
25.08.2012]; R. Wajdowicz, Julian Ochorowicz, „Problemy” 1967, nr 10 (367), s. 23–28.

Reklamy handlowe P. Lebiedzińskiego na łamach „Fotografa Warszawskiego”, b.d.

P. Lebiedziński, Chata kołodzieja, b.d., wg: „Fotograf Warszawski” 1904, nr 2

P. Lebiedziński, O zachodzie słońca, b.d., wg: „Fotograf Warszawski” 1904, nr 2

P. Lebiedziński, Wiejska zagroda, b.d., wg: „Fotograf Warszawski” 1904, nr 2

P. Lebiedziński, Zima, b.d., wg: „Fotograf Warszawski” 1904, nr 5
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Profesor Tadeusz Cyprian – fotograf
Professor Tadeusz Cyprian – a photographer
Tadeusz Cyprian1 (1898–1979) (il. 1) był z wykształcenia prawnikiem, natomiast z zamiłowania fotografem. Jego aktywność w tych dwóch jakże odległych od siebie dziedzinach była niezwykle szeroka. Z powodzeniem godził
działalność zawodową i artystyczną. Stopniowo i konsekwentnie wspinał się po
szczeblach prawniczej kariery. Nie mniej aktywnie działał na polu fotografii. Jego prace nagradzano podczas wielu wystaw w kraju i za granicą. Był jednym
z animatorów i popularyzatorów życia fotograficznego w Polsce. Działał w wielu krajowych i zagranicznych towarzystwach fotograficznych. Jego publikacje
„wychowały” wielu fotografów, zarówno zawodowych jak i amatorów.

1. Początki pasji i pierwsze sukcesy
Kilkuletniego Tadeusza Cypriana zainteresował fotografią ojciec: „Właściwie to moja kariera fotograficzna zaczęła się „[…] gdy około 1906 roku jako
ośmioletni chłopak nosiłem za ojcem, zamiłowanym wówczas amatorem fotografem, statyw i torbę z kasetami […]”2. Młody Tadeusz z czasem zajął się foto-

1

2

Niniejszy artykuł powstał przede wszystkim w oparciu o bogatą spuściznę Tadeusza Cypriana
zgromadzoną w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu (dalej:
A PAN w Poznaniu). Były to: Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/108.
Ibidem, sygn. P. III-73/105, s. 4.
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grafią samodzielnie3. Pierwszym zdjęciem, które poważniej „liczyło się” w jego
dorobku, był wykonany w 1913 roku krajobraz letni przed burzą4.
W tym samym roku odniósł również swój pierwszy sukces fotograficzny.
Zdjęcia, które wykonał podczas wyprawy górskiej w Alpy Rodniańskie, wzięły
udział w Wystawie Fotografii Krajobrazu Górskiego Karpat Wschodnich, zorganizowanej w 1913 roku we Lwowie5.
Młody Tadeusz coraz bardziej angażował się w działalność fotograficzną.
Nieustannie pogłębiał swoją wiedzę z tej dziedziny. Fotograficzna pasja skłoniła
go do zapisania się na Wydział Chemii Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we
Lwowie, jednak powołanie do wojska austriackiego od razu po zdanej maturze,
uniemożliwiło mu kontynuowanie nauki6. Swojej pasji fotograficznej nie porzucił jednak nawet na froncie I wojny światowej. W czasie walk we Włoszech wykonał wiele zdjęć, które stracił jednak w 1917 roku dostawszy się do obozu jenieckiego7. Na czas pobytu w niewoli musiał również rozstać się z aparatem fotograficznym. W tym okresie bardzo brakowało mu fotografii8.
Po ucieczce z obozu i trafieniu do francuskiego lotnictwa powrócił czynnie
do swojego hobby. Po odbyciu odpowiedniego szkolenia pełnił funkcję obserwatora i fotografa lotniczego9 (il. 2).
Po I wojnie światowej i powrocie do kraju fotografował z lotu ptaka – podczas ćwiczeń oficerskich – polskie zabytki10. W 1919 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazała się seria zdjęć krajobrazowych autorstwa Tadeusza Cypriana, będąca jego ogólnopolskim debiutem artystycznym11.
3

4
5

6
7
8
9

10
11

A. Olejnik, H. Kondziela, Tadeusz Cyprian, Poznań 1965, s. 7–8; W. Żdżarski, Z żałobnej karty. Tadeusz Cyprian 1898–1979, [w:] Federacja Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych
w Polsce. Materiały informacyjne ’89, Warszawa 1989, s. 1.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/105.
Ibidem, sygn. P. III-73/100; P. Dembiński, Tadeusz Cyprian. Fotograficzne pasje poznańskiego
uczonego, „Kronika Wielkopolski” 1996, nr 2, s. 101; P. Dembiński, J. Matysiak, Materiały
Tadeusza Cypriana (1898–1979), [w:] „Biuletyn PAN”, Warszawa 2007, s. 30; A. Olejnik,
H. Kondziela, op. cit., s. 8; W. Szafrański, Fotografia czy prawo, „Art and Business” 2006, nr 10,
s. 25; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian, [w:] Fotografia artystyczna na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1968. Materiały z II Sympozjum w Szczecinie w dniach 14–16
listopada 1986 r., red. K. Łyczywek, Szczecin 1987, s. 13.
P. Dembiński, J. Matysiak, Materiały Tadeusza Cypriana…, s. 27.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/100.
Ibidem, sygn. P. III-73/96, s. 17.
P. Dembiński, J. Matysiak, Materiały Tadeusza Cypriana…, s. 27; A. Olejnik, H. Kondziela,
op. cit., s. 9; A. Sobota, Poznański Trójlistek…; W. Szafrański, Tadeusz Cyprian..., s. 138;
S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie polskiej fotografii, Warszawa – Poznań 1983 (brak numeracji).
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/53, 90, 100.
A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 9; M. Szwarczyk, Tadeusz Cyprian (1898–1979), [w:]
Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949–2009. Księga jubileuszowa z okazji
sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, red. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2009, s. 55.
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Kolejnym ważnym punktem w fotograficznym życiorysie Cypriana był niewątpliwie okres studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został wówczas jednym z organizatorów sekcji fotograficznej przy Akademickim Związku Sportowym12. Był również fotoreporterem krakowskiego „Przeglądu Sportowego”13.

2. Wystawy fotograficzne
2.1. Dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa
Swój udział w wystawach fotograficznych Tadeusz Cyprian zapoczątkował
w 1913 roku. Jednak dopiero dziesięć lat później rozpoczął właściwą karierę
wystawienniczą.
Pierwszą ekspozycją w dwudziestoleciu międzywojennym, w której wzięły
udział jego prace, była odbywająca się w Poznaniu w 1923 roku I Wszechpolska
Wystawa Fotografii Zawodowej, Artystycznej i Naukowej „Światłocień”14.
Otrzymał na niej srebrny medal za zdjęcia pejzażowe i rodzajowe. Podczas tej
wystawy po raz pierwszy spotkał się z Janem Bułhakiem, który wysoko ocenił
jego prace i wywarł na niego duży wpływ15.
Ważnym wystawienniczo był dla Tadeusza Cypriana rok 1925. Wziął wówczas udział w IX Salonie Fotografii Artystycznej zorganizowanym przez Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne16. W tym samym roku uczestniczył także w XX
Międzynarodowym Salonie Fotograficznym w Paryżu, otrzymując za swoje prace brązowy medal17.
W roku następnym prezentował swoje prace podczas I Zakopiańskiej Wystawy Fotograficznej „Tatry i Podhale”18. W tym samym roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało w Warszawie wystawę fotografii Piękno
Polski19. Nie zabrakło na niej Tadeusza Cypriana, który „[…] za wysoce arty-

12

13
14

15

16
17

18
19

P. Dembiński, Tadeusz Cyprian..., s. 102–103; P. Dembiński, J. Matysiak, Materiały Tadeusza
Cypriana…, s. 30; W. Szafrański, Tadeusz Cyprian..., s. 138;
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/100.
Ibidem, sygn. P. III-73/101; J. Mulczyński, Wystawy fotograficzne w Poznaniu do 1939 roku,
„Kronika Miasta Poznania” 2011, nr 3, s. 134–136; A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 9;
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna i jej wystawiennictwo w Polsce okresu międzywojennego, Częstochowa 2002, s. 55.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/90; A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 9.
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 56–57; I. Płażewski, op. cit., s. 211–212.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/101; W. Szafrański, Tadeusz
Cyprian..., s. 139; M. Szwarczyk, op. cit., s. 55; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie...
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/101.
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 59; I. Płażewski, op. cit., s. 314.
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styczne fotografie […]20” otrzymał Dyplom Honorowy Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego21. W 1926 roku uczestniczył także m.in. w Międzynarodowej
Wystawie Fotografii Artystycznej w Tallinie oraz w II Międzynarodowym Salonie Fotograficznym w Saragossie. Za udział w obu ekspozycjach otrzymał dyplomy uznania22.
W 1927 roku otwarto I Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej
w Warszawie23. Środowisko poznańskie reprezentował m.in. Tadeusz Cyprian,
który przedstawił dwie prace w technice gumy: Capri i Wenecja24. Zdjęcia Cypriana doceniono w tym samym roku także podczas II Międzynarodowego Salonu Fotograficznego w Budapeszcie25 (il. 3).
Kilka lat działalności fotograficznej Tadeusza Cypriana zaowocowało
w 1929 roku pierwszą indywidualną wystawą zorganizowaną w Warszawie. Autor
zaprezentował na niej ponad 40 swoich prac26. Kolejne indywidualne ekspozycje jego fotografii odbywały się w dwudziestoleciu międzywojennym jeszcze sześć razy27.
W 1929 roku był współorganizatorem oraz sekretarzem generalnym i uczestnikiem III Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu28.
W roku następnym na terenach Targów Poznańskich odbywała się Międzynarodowa Wystawa Komunikacji i Turystyki (Kom-Tur). W jej ramach zorganizowano Wystawę Artystycznego Krajobrazu i Architektury Polskiej. W Komitecie Organizacyjnym działu fotografii zasiadał m.in. Tadeusz Cyprian, którego
prace znalazły się również na wystawie29. Cyprian był także członkiem jury
konkursu fotografii artystycznej30. 10 sierpnia 1930 roku, a więc na zakończenie
Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki, Tadeusz Cyprian otrzymał Dyplom Zasługi31.
20
21
22

23
24
25

26
27

28

29
30

31

A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/101, s. 7.
Ibidem, sygn. P. III-73/101, 111.
Ibidem, sygn. P. III-73/101; Materiały z prywatnego archiwum Izabeli Malińskiej (akta niepaginowane); S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 61–62; I. Płażewski, op. cit., s. 233, 235.
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 62; I. Płażewski, op. cit., s. 235, 237.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/101; Materiały z prywatnego
archiwum Izabeli Malińskiej; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie...
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 65; A. Sobota, Poznański Trójlistek…
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/107; J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 78, 89, 101, 105; I. Płażewski, op. cit., s. 324.
P. Dembiński, Tadeusz Cyprian..., s. 102–103; P. Dembiński, J. Matysiak, Materiały Tadeusza
Cypriana…, s. 31; J. Mulczyński, op. cit., s. 137; A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 9;
W. Szafrański, Tadeusz Cyprian..., s. 139; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian…, s. 15;
S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie...
J. Mulczyński, op. cit., s. 138-139; J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 75.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/105; W. Szafrański, Tadeusz
Cyprian..., s. 139.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/101, s. 12.
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Następne lata były dla niego kolejnym pasmem sukcesów. W 1933 roku odbyła się w Grudziądzu Pomorska Wystawa Sztuki Fotograficznej, podczas której
otrzymał drugą nagrodę za obraz W pełnym słońcu32. W 1934 roku wziął udział
w VIII Międzynarodowym Salonie Fotografiki w Poznaniu33. W 1936 roku we
Lwowie podczas XVI Dorocznej Wystawy Fotografiki Polskiej34 „[…] zdobył
wraz z poznaniakami Tadeuszem Wańskim i Bolesławem Gardulskim prawie
wszystkie nagrody”35.
Tadeusz Cyprian w okresie dwudziestolecia międzywojennego wziął udział
w ponad 100 wystawach fotograficznych w kraju i za granicą36. II wojna światowa była dla niego okresem zdecydowanie zmniejszonej aktywności wystawienniczej. Jednak w 1943 roku w Wielkiej Brytanii był jednym z organizatorów i uczestników objazdowej wystawy polskiej fotografii artystycznej Through
Polish Eyes. Ekspozycja ukazywała tułaczkę Polaków w czasie II wojny światowej oraz życie polskiej emigracji37 (il. 4).
2.2. Po II wojnie światowej
Po II wojnie światowej Tadeusz Cyprian wznowił swoją aktywność wystawienniczą w 1947 roku, biorąc udział w I Ogólnopolskiej Wystawie Fotografiki
w Warszawie. W tym samym roku zaprezentował swoje prace także w Rapperswilu, Amsterdamie i Berlinie38. W 1949 roku wziął udział w Ogólnopolskiej
Wystawie Fotografii Krajoznawczej zorganizowanej w ramach II Festiwalu Plastyki w Sopocie przez Polskie Towarzystwo Fotograficzne – Oddział w Gdańsku. Otrzymał wówczas wyróżnienie za pracę Wczasy przy księżycu39.
W październiku 1950 roku otwarto w Poznaniu pierwszą po II wojnie światowej indywidualną wystawę fotografii Tadeusza Cypriana. Autor zaprezentował na niej 60 swoich prac. Ekspozycja podzielona została na trzy części: Dawne czasy (zdjęcia z lat 1914–1939), Wędrówka (1939–1946), Śnieg i słońce
(1950 r.)40.
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Ibidem, sygn. P. III-73/101; J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 104–105.
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 118–119; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian –
epoka i pojęcie…
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 132–133.
S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/92; Materiały z prywatnego
archiwum Izabeli Malińskiej.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/107; P. Dembiński, Tadeusz
Cyprian..., s. 105; W. Szafrański, Tadeusz Cyprian..., s. 144; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz
Cyprian…, s. 16.
L. Grabowski, Wśród polskich mistrzów kamery, Warszawa 1964, s. 103; H. Latoś, Okiem Cyklopa, Warszawa 1972, s. 161; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian…, s. 17.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/101; S. Wojnecki, Prof. dr
Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/107.
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W 1953 roku odbyła się w Poznaniu kolejna indywidualna wystawa Tadeusza Cypriana Tatry (z wędrówek fotografa). Autor zaprezentował na niej 50
zdjęć ze swoich górskich wypraw41.
W 1955 roku jego prace wzięły udział w dwóch wystawach w Ameryce Południowej: Wystawie Polskiej Fotografii Artystycznej w Buenos Aires i IVSalonie Fotografii Artystycznej w Rio de Janeiro42.
W 1959 roku w Poznaniu miała miejsce bardzo ważna jubileuszowa wystawa retrospektywna prac Tadeusz Cypriana Czterdzieści pięć lat fotografii 1914–
1959. Był to swego rodzaju przegląd jego dorobku artystycznego. Zaprezentował 45 zdjęć – od nielicznie zachowanych przedwojennych fotografii przez prace powojenne aż do najnowszych43.
Od tego czasu Cyprian ograniczał się do wystaw retrospektywnych (il. 5)
oraz prezentowania fotograficznych owoców swoich licznych wędrówek i podróży, głównie zagranicznych. W 1960 roku w stolicy Wielkopolski odbyły się
dwie jego indywidualne wystawy: Szeroki świat oraz Nad Rusałką44.
W 1963 roku otwarto w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego
kolejną indywidualną wystawę Tadeusza Cypriana, zatytułowaną ponownie Szeroki świat. Zorganizowana ona została z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia jego pracy fotograficznej. Profesor zaprezentował na niej 50 zdjęć z podróży zagranicznych, które odbył w latach 1956–196345.
Kolejnymi indywidualnymi ekspozycjami Cypriana, utrzymanymi w charakterze podobnym do wystawy Szeroki świat z 1963 roku, były: Przez kraje arabskie (1969 rok) i Egipt (1970 rok), prezentowane w Poznaniu46.
W 1974 roku Tadeusz Cyprian wziął udział w Retrospektywnej Wystawie
z Okazji 50-lecia Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zaprezentował
na niej 11 prac, z których część wykonana była w technice gumy wielobarwnej.
W 1979 roku dwie jego fotografie – Wojna z 1914 roku i Przy studni z 1917 roku – pokazane zostały na wystawie Fotografia polska 1939–1979 w Międzynarodowym Centrum Fotografii w Nowym Jorku47.
41
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A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/107.
Ibidem, sygn. P. III-73/101; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
P. Dembiński, Tadeusz Cyprian..., s. 105; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
M. Czerobska, Tadeusz Cyprian. Fotograf rzeczywistości, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2005, nr
2, s. 40, A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 15; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/105; P. Dembiński, Tadeusz
Cyprian..., s. 105; A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 16; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/111; P. Dembiński, Tadeusz
Cyprian..., s. 105; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
R. Bobrowski, Z fotografią polską w Ameryce, rozmowę przepr. M. Giżycki, „Literatura” 1980,
nr 412; J. Mierzecka, O wystawie fotografii, „Kultura” 1980; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz
Cyprian…, s. 18–19.
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W 1980 roku Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. dr. Tadeusza
Cypriana zorganizował wystawę Patron przedstawia. Można było na niej obejrzeć kilkadziesiąt zdjęć Cypriana z lat 1916–191948. W 1983 roku Okręg Wielkopolski Związku Polskich Artystów Fotografików zorganizował w Warszawie
wystawę retrospektywną prac Tadeusza Cypriana49. W 1985 roku owa ekspozycja – nieco wzbogacona – przygotowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu
wspólnie ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików, prezentowana była
w Poznaniu pt. Prof. Tadeusz Cyprian – fotografik i teoretyk fotografii50. Prace
Cypriana zaprezentowano również podczas wystawy Fotografia polska 1912–
1948, która odbywała się w Poznaniu w 1995 roku. W tym samym roku w Galerii Miejskiej „Arsenał” miała miejsce ekspozycja zatytułowana Twórcy poznańskiej fotografii 1895–1989, na której nie mogło zabraknąć zdjęć Cypriana51. Natomiast w 1997 roku także w Poznaniu, tym razem w Muzeum Sztuk Użytkowych na Wzgórzu Przemysła, można było obejrzeć wystawę Fotografia poznańska, zorganizowaną z okazji 50-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików
i prezentującą również fotografie autorstwa profesora52. W roku następnym
w Warszawie w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików zorganizowano ekspozycję Tadeusz Cyprian – ze zbiorów ZPAF53. W 1998 roku odbyła się jeszcze jedna ekspozycja prac Tadeusza Cypriana pt. Frontowe echa
I wojny światowej. Została zorganizowana, podobnie jak wystawa Patron przedstawia, przez KKF „Fakt” w Galerii Małej Miejskiego Domu Kultury w Kole54.
Natomiast w 2006 roku w Starej Galerii ZPAF w Warszawie odbyła się wystawa
fotograficzna Trójlistek, prezentująca niemal 80 prac autorstwa Tadeusza Cypriana, Bolesława Gardulskiego i Tadeusza Wańskiego. Podobną wystawę zatytułowaną Poznański Trójlistek można było obejrzeć w Galerii Fotografii „pf”
w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu w 2007 roku55.
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Archiwum Kolskiego Klubu Fotograficznego „FAKT” (akta niepaginowane).
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/107; S. Wojnecki, Prof. dr
Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/113; materiały z prywatnego
archiwum Janusza Nowackiego (akta niepaginowane).
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/107; materiały z prywatnego
archiwum Janusza Nowackiego.
Materiały z prywatnego archiwum Janusza Nowackiego.
Tadeusz Cyprian – wystawa w Starej Galerii ZPAF, www.fototapeta.art.pl/fti-cyprian.html,
[dostęp: 30.03.2012].
Archiwum Kolskiego Klubu Fotograficznego „Fakt”.
Trójlistek poznański – trzech twórców sprzed lat, [w:] www.fotal.pl/trojlistek-poznanskitrzechtworcow-sprzed-lat/, [dostęp: 2.04.2012].
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3. Towarzystwa fotograficzne
3.1. Dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa
Tadeusz Cyprian będąc zamiłowanym fotografem działał w wielu towarzystwach fotograficznych. Na początku związał się z powstałym w 1924 roku Towarzystwem Miłośników Fotografii (TMF) w Poznaniu, skupiającym pasjonatów fotografii artystycznej. Tadeusz Cyprian w latach 1926–1933 wchodził w skład zarządu
TMF56. W 1934 roku w uznaniu zasług przyznano mu honorowe członkostwo57.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego Cyprian należał również, wraz
z Bolesławem Gardulskim i Tadeuszem Wańskim, do dosyć nietypowej grupy
twórczej zwanej „Poznańskim Trójlistkiem”. Owa grupa, która – co należy wyraźnie zaznaczyć – chociaż nigdy nie stała się formalnym stowarzyszeniem, a jej
członkowie nie posiadali wspólnego programu, była w poznańskim środowisku
fotografii artystycznej swoistym wzorem dla innych twórców58. Na początku lat
trzydziestych XX wieku członkowie „Poznańskiego Trójlistka” cieszyli się sławą najwybitniejszych artystów fotografów w regionie. Przyczynili się tym samym do wzrostu znaczenia poznańskiego środowiska fotograficznego59. W swojej twórczości kierowali się zasadami fotograficznego piktorializmu60.
W 1931 roku Cyprian przyjęty został do niezwykle prestiżowego Fotoklubu
Polskiego utworzonego w 1929 roku. Klub był ogólnopolską organizacją o charakterze artystyczno-reprezentacyjnym, zrzeszającą fotograficzną elitę z całego
kraju61. Kolejnego zaszczytu dostąpił w 1934 roku. Wówczas Zarząd Polskiego
Towarzystwa Fotograficznego (PTF) nadał mu tytuł Seniora Honorowego PTF62.
W 1937 roku został członkiem Fotoklubu Warszawskiego, natomiast rok później –
wiceprezesem Ogólnopolskiego Związku Towarzystw Fotograficznych63.
W czasie II wojny światowej i pobytu w Wielkiej Brytanii rozpoczął współpracę z bardzo znaczącym Royal Photographic Society of Great Britain (Królewskim Towarzystwem Fotograficznym Wielkiej Brytanii)64. Już w 1942 roku
został członkiem tej elitarnej organizacji65.
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W. Groblewski, Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne w latach 1919–1970 (szkic monograficzny), „Kronika Miasta Poznania” 1973, nr 4, s. 46; J. Piwowarski, Poznańskie Towarzystwo
Miłośników Fotografii (1924–1939), „Kronika Miasta Poznania” 2011, nr 3, s.145–154.
S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…
A. Sobota, Etos fotografiki „poznańskiego trójlistka”, „Kronika Miasta Poznania” 2011, nr 3,
s. 157; I. Płażewski, op. cit., s. 119.
A Sobota, Etos fotografiki…, s. 157.
J. Piwowarski, Fotografia artystyczna…, s. 19; więcej na temat piktorializmu w fotografii: A. Sobota, Szlachetność techniki – artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku, Warszawa 2001.
J. Piwowarski, Poznańskie Towarzystwo…, s. 156; I. Płażewski, op. cit., s. 274.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/101, s. 20.
A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 12–13.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/93.
Ibidem, sygn. P. III-73/90.
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3.2. Po II wojnie światowej
Po II wojnie światowej i powrocie do kraju Tadeusz Cyprian niezwykle aktywnie włączył się w odbudowę polskiego ruchu fotograficznego. Wszedł
w skład władz powstałego w 1946 roku Polskiego Związku Artystów Fotografów. Równocześnie z jego powstaniem rozpoczął się proces centralizacji życia
fotograficznego w kraju, w którym Cyprian odegrał również znaczącą rolę. Znalazł się w składzie komisji organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Fotograficznego z tymczasową siedzibą w Poznaniu, powołanego 8 lipca 1947 roku z zadaniem zjednoczenia autonomicznych do tej pory stowarzyszeń amatorów fotografii. W grudniu tego samego roku wybrany został prezesem Zarządu Głównego
PTF, którą to funkcję pełnił przez trzy lata66. Długoletnia aktywna działalność
Cypriana, zarówno w Związku jak i w PTF, zaowocowała nadaniem mu tytułu
członka honorowego obu tych organizacji67.
3 czerwca 1951 roku w uznaniu zasług otrzymał również tytuł członka seniora Royal Photographic Society of Great Britain68.
Od momentu ponownego zamieszkania w Poznaniu w 1952 roku znów
związał się również z tutejszym środowiskiem fotograficznym. Aktywnie działał
w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, które w 1960
roku zmieniło nazwę na Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne69. Aktywna
praca w poznańskim środowisku fotograficznym przyczyniła się do przyznania
mu w 1963 roku tytułu honorowego członka Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego70.
Wcześniej, bo w 1957 roku, dostąpił kolejnego zaszczytu w międzynarodowym środowisku fotograficznym – otrzymał wówczas tytuł Excellence FIAP
(Fédération Internationale l’Art Photographique – Międzynarodowa Federacja
Sztuki Fotograficznej). Natomiast w roku 1965 przyznano mu już tytuł Honoraire Excellence FIAP71. W wymiarze krajowym szczególnie doceniony został
w 1967 roku. Otrzymał wówczas Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za
całokształt swojej szerokiej działalności fotograficznej72.
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Ibidem, sygn. P. III-73/90, 93; P. Dembiński, Tadeusz Cyprian..., s. 105; P. Dembiński, J. Matysiak, Materiały Tadeusza Cypriana…, s. 31; Fotografia. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, red. naukowa M. Hermansdorfer, Wrocław 2007, s. 90; Fotografowie
1946–2006. Słownik biograficzny fotografów polskich (członków ZPAF), oprac. red. Z. Jurkowicz, W.T. Nowotko, M. Wideryński, Warszawa 2006, s. 67 (Tadeusz Cyprian); M. Szymanowicz, Zaburzona epoka. Poznańska fotografia w latach 1945–55, „Kronika Miasta Poznania”
2011, nr 3, s. 229–231; Z. Tomaszczuk, op. cit., s. 146.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/111; S. Wojnecki, Prof. dr
Tadeusz Cyprian…, s. 17.
A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 14.
A. Sobota, Poznański Trójlistek…
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/101, s. 49.
Ibidem, sygn. P. III-73/101.
Ibidem, sygn. P. III-73/106.
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Cyprian w latach 70. XX wieku był również opiekunem honorowym konińskiego Ośrodka Historyczno-Szkoleniowego „Fotografia – technika – technologia” działającego przy Domu Kultury Zagłębia Konińskiego73.
Tadeusz Cyprian, będący już za życia ogromnie doceniany jako fotograf,
doczekał się także kolejnego uhonorowania wkrótce po śmierci, gdyż w 1979
roku wybrany został na patrona powstałego rok wcześniej Kolskiego Klubu Fotograficznego „Fakt”74 (il. 6).

4. Dorobek w dziedzinie fotografii
4.1. Publikacje i popularyzacja
Tadeusz Cyprian był jednym z najpłodniejszych polskich autorów w dziedzinie fotografii. Swoją działalność publicystyczną rozpoczął w 1923 roku od
współpracy z redakcją fotograficznego miesięcznika „Światłocień”. Cyprian pisał tu wiele artykułów, recenzji i przeglądów zagranicznych pism fachowych75.
W 1925 roku wszedł w skład redakcji nowo powstałego „Polskiego Przeglądu
Fotograficznego”, już w 1926 roku zostając jego redaktorem76. Funkcję tę pełnił
do 1930 roku. Następnie przez dwa lata był redaktorem „Fotografa Polskiego”77,
po czym do wybuchu II wojny światowej redagował w Poznaniu miesięcznik
„Wiadomości Fotograficzne”78.
Cyprian współpracował również z wieloma innymi pismami fotograficznymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. W swoich artykułach poruszał bardzo szeroką problematykę – od kierunków w fotografii artystycznej przez aspekty techniczne po zagadnienia prawne i społeczne w fotografii. Od 1926 roku
przez trzydzieści pięć lat był także autorem corocznych sprawozdań z działalności polskiego ruchu fotograficznego ukazujących się w angielskim „Photograms
of the Year” – czołowej światowej publikacji w dziedzinie fotografii artystycznej79.
W drugiej połowie lat dwudziestych Tadeusz Cyprian rozpoczął pisanie publikacji książkowych z dziedziny fotografii. Nawiązał wówczas współpracę
z rodzącym się w Polsce przemysłem fotochemicznym. Ściśle współpracował
73
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78
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Materiały z prywatnego archiwum Janusza Nowackiego.
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego dnia 23 marca 2012 roku z Robertem Andre i Adamem Wilkiem; Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” – Historia, http://fakt.art.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=2&Itemid=11, [dostęp: 31.03.2012].
Wywiad z Januszem Nowackim, Poznań 14 maja 2012 r.; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian…, s. 13.
A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 10; J. Piwowarski, Poznańskie Towarzystwo…, s.155.
J. Bułhak, op. cit., s. 40; A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 11.
A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/90.
A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 10–11; W. Szafrański, Tadeusz Cyprian..., s. 139; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian…, s. 16; W. Żdżarski, op. cit., s. 8.
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z fotograficzną firmą handlowo-usługową „Foto Greger” Kazimierza Gregera
w Poznaniu. W zamian za to Greger finansował redagowany przez Cypriana
„Polski Przegląd Fotograficzny” oraz wiele prospektów, folderów i broszur jego
autorstwa. Tadeusz Cyprian swoją działalnością wspierał także powstałą w 1926
roku w Bydgoszczy Fabrykę Papieru i Płyt Fotograficznych „Alfa” Mariana
Dziatkiewicza. Na jej zlecenie opracowywał materiały informacyjne, broszury,
foldery reklamowe oraz artykuły w czasopismach fotograficznych, przede
wszystkim w finansowanych przez „Alfę” „Nowościach Fotograficznych”.
Przez fabrykę wydanych zostało także kilka podręczników fotograficznych autorstwa Cypriana. Do wybuchu II wojny światowej „Alfa” wydała łącznie dziesięć edycji podręcznika fotograficznego Cypriana w łącznym nakładzie 120 tysięcy egzemplarzy – ogromnym jak na ówczesne warunki wydawnicze80.
W drugiej połowie lat trzydziestych Tadeusz Cyprian zajął się pisaniem
krótkich monografii, dotyczących wybranych obszarów fotografii, ale skierowanych do tego samego grona odbiorców co poprzednie publikacje. Do 1939 roku
powstało w ten sposób jedenaście poradników fotograficznych. Wszystkie publikacje z tej serii wydane zostały przez poznańskiego księgarza Władysława Wilaka81.
W 1937 roku ukazał się II „Almanach Fotografii Polskiej”, którego inicjatorem był m.in. Tadeusz Cyprian82.
W latach 1923–1939 Cyprian napisał łącznie około 500 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 19 podręczników i prac monograficznych z dziedziny fotografii83.
Nawet w okresie II wojny światowej nie zaprzestał działalności publicystycznej w dziedzinie fotografii, chociaż była ona znacznie ograniczona. Przebywając w Wielkiej Brytanii pisał artykuły do tamtejszych czasopism specjalistycznych. Natomiast w 1942 roku opublikował w Londynie ważną monografię
o przyszłości fotografii małoobrazkowej The Miniature is growing up84 (il. 7).
Po wojnie powrócił do aktywnej działalności publicystycznej w kraju. Podjął
się dalszej popularyzacji fotografii, skupiając się przy tym przede wszystkim na
jej technicznych aspektach. Ponownie nawiązał współpracę z Władysławem Wilakiem85. Najbardziej znaną publikacją Tadeusza Cypriana był obszerny pod80
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Materiały z prywatnego archiwum Izabeli Malińskiej; J. Bułhak, op. cit., s. 39–40; U. Czartoryska, op. cit., s. 124; P. Dembiński, Tadeusz Cyprian..., s. 104; G. Łukomski, Kazimierz Greger.
Fotograf, dokumentalista, kupiec (1887–1967), „Kronika Miasta Poznania” 1987, nr 3, s. 49–
50; A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 12–13; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka
i pojęcie…; W. Żdżarski, op. cit., s. 8.
Materiały z prywatnego archiwum Izabeli Malińskiej; A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 12;
S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz Cyprian – epoka i pojęcie…; W. Żdżarski, op. cit., s. 5.
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Materiały z prywatnego archiwum Izabeli Malińskiej; P. Dembiński, Tadeusz Cyprian...,
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ręcznik Fotografia. Technika i technologia, którego pierwsze wydanie ukazało
się w 1953 roku. Książka ta cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że do
1970 roku doczekała się aż dziesięciu wydań w łącznym nakładzie ponad 220
tys. egzemplarzy. Była ówcześnie jedynym tego typu podręcznikiem w Polsce,
obejmującym całokształt zagadnień z dziedziny fotografii86 (il. 8).
W latach powojennych Cyprian napisał łącznie 11 książek z dziedziny fotografii87. Nie zaprzestał również pisania artykułów poruszających problematykę
fotograficzną, chociaż jego aktywność na tym polu była znacznie mniejsza niż
w dwudziestoleciu międzywojennym. Napisał w tym okresie około 100 tekstów.
Poruszał w nich kwestie odradzającego się po wojnie polskiego ruchu i przemysłu fotograficznego. Nadal również pełnił funkcję swego rodzaju łącznika między fotografią krajową a zagraniczną. Po II wojnie światowej Cyprian współpracował przede wszystkim z wydawanym w Poznaniu w latach 1946–1952 „Światem Fotografii”, a od 1953 roku z warszawską „Fotografią”88.
Tadeusz Cyprian popularyzował fotografię jednak nie tylko za pomocą publikacji. W czerwcu 1967 roku poprowadził w Telewizji Poznań pięcioodcinkowy program dla dzieci i młodzieży Wiem, jak fotografować latem. Na początku
1968 roku poprowadził w Telewizji Poznań jeszcze jedną audycję o fotografii,
skierowaną do dzieci i młodzieży, a zatytułowaną tym razem Zima w obiektywie89.
4.2. Ocena dorobku w dziedzinie fotografii
Oceniając dorobek Tadeusza Cypriana wspomnieć należy o warsztacie fotograficznym, który miał niewątpliwie ogromny wpływ na jego karierę. Od początku działalności artystycznej kierował się bowiem zasadą, której uczył później w swoich podręcznikach: najpierw dokładne zapoznanie się z rzemiosłem,
a dopiero później tworzenie sztuki. W związku z tym nieustannie pogłębiał swoją wiedzę teoretyczną z dziedziny fotografii. Posługiwał się wieloma typami materiałów negatywowych oraz aparatów90. Pracował także w różnych technikach
fotograficznych – początkowo były to techniki szlachetne91. Zaczynał od gumy
wielobarwnej i przetłoku bromolejowego92. Następnie przeszedł do techniki czy86
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Materiały z prywatnego archiwum Izabeli Malińskiej; T. Cyprian, Fotografia. Technika i technologia, Warszawa 1970, s. 11; P. Dembiński, Tadeusz Cyprian..., s. 105; A. Olejnik, H. Kondziela, op. cit., s. 15; W. Szafrański, Tadeusz Cyprian..., s. 147; S. Wojnecki, Prof. dr Tadeusz
Cyprian…, s. 17.
Materiały z prywatnego archiwum Izabeli Malińskiej; W. Szafrański, Tadeusz Cyprian..., s. 147.
Materiały z prywatnego archiwum Izabeli Malińskiej; na podstawie wywiadu przeprowadzonego dnia 14 maja 2012 roku z Januszem Nowackim; P. Dembiński, Tadeusz Cyprian…, s. 105;
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A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/52.
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Por. T. Cyprian, Fotografia. Technika..., s. 27, 371–376.
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stego bromu, w której czuł się najswobodniej93. Z czasem niemal zupełnie zrezygnował z technik specjalnych i skupił się na fotografii małoobrazkowej94. Był
w Polsce prekursorem i popularyzatorem tego rodzaju fotografii95.
Tematyka fotografii Tadeusza Cypriana była bardzo zróżnicowana i zmienna. Początkowo tematów do swoich prac szukał głównie w naturze, ale także na
wsi i w mieście. Fotografował więc zarówno piękne górskie pejzaże, kryte strzechą chaty, drabiniaste wozy, rybaków oraz starą miejską zabudowę. Tej ostatniej
z czasem zaczął poświęcać coraz więcej uwagi. W końcu wąskie uliczki starych
miast ze swoimi tajemniczymi zaułkami stały się jego ulubionym motywem.
W ten sposób początkowa fascynacja krajobrazem ustąpiła miejsca architekturze96. Fotografował ją w czasie swoich licznych zagranicznych podróży, które
odbywał głównie latem. Zimą natomiast pozostawał w kraju i fotografował tę
porę roku, a zwłaszcza towarzyszący jej śnieg. Tematy te uważał za swoją specjalność97. Motywów do swoich zdjęć szukał nie tylko w dużych ujęciach, ale
również w zbliżeniach. Poza śniegiem i lodem ukazywał piękno traw, liści i wody, głównie za pomocą gry światła na ich powierzchniach. Fotografie Cypriana
były bardzo konkretne i charakteryzowały się stanowczością, a jednocześnie
prostotą środków wyrazu98.

Zakończenie
Tadeusz Cyprian – profesor prawa – poświęcił fotografii sześćdziesiąt sześć
z ponad osiemdziesięciu lat swojego życia. Początkowa fascynacja okresu dzieciństwa kamerą fotograficzną z czasem przerodziła się w prawdziwą pasję. Fotografią zajął się znacznie wcześniej niż prawem i już do końca życia – jak mawiał – patrzył na świat przez obiektyw aparatu fotograficznego. Był zarówno
twórcą, jak i animatorem oraz popularyzatorem fotografii. Ogromny wkład profesora w dziedzinę fotografii potwierdzają liczne nadane mu odznaczenia i tytuły. Materiały znajdujące się w spuściźnie a dotyczące jego działalności fotograficznej, stanowią cenne źródło do historii polskiej fotografii.
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Patrząc na biografię Tadeusza Cypriana, należy stwierdzić, że prawo i fotografia były dla niego niezwykle ważne, a dzięki talentowi i umiejętności właściwego dzielenia czasu pomiędzy obie dziedziny mógł tak wiele osiągnąć.
Który z obszarów aktywności był dla niego ważniejszy? Odpowiedź na to
pytanie jest bardzo trudna, znaleźć ją jednak można niejako w wywiadzie, którego udzielił kilka miesięcy przed swoją śmiercią: „Prawo trzeba znać, potem
można je wykładać, a następnie pisać na ten temat – ale to nie jest rzecz, którą
się kocha. Fotografika to jest właściwie zawód uboczny, z tą tylko różnicą, że
nie robię niczego na zamówienie dla klienta, ale dla siebie”99.

Aneks
Wystawy fotograficzne, w których brały udział prace Tadeusza Cypriana100
1913 r.
— Fotografia Krajobrazu Górskiego Karpat Wschodnich, Lwów
1923 r.
– I Wszechpolska Wystawa Fotografii Zawodowej, Artystycznej i Naukowej
„Światłocień”, Poznań (srebrny medal)
1924 r.
— Powszechna Wystawa Fotograficzna, Warszawa
1925 r.
— IX Salon Fotografii Artystycznej, Lwów
— XX Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Paryż (brązowy medal)
1926 r.
— I Zakopiańska Wystawa Fotograficzna „Tatry i Podhale”, Zakopane (dyplom)
— Wystawa „Piękno Polski”, Warszawa (dyplom)
— Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej, Tallin (dyplom)
— II Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Saragossa (dyplom)
— Wystawa Fotografii Artystycznej. Salon X, Warszawa
— X Wystawa Fotografii Artystycznej, Lwów
— Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej, Oslo
— Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej, Manchester
— Salon Fotograficzny Center Canada, Ottawa
99
100

A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P III-73/48, s. 21.
Aneks zawiera informacje o wszystkich wystawach fotograficznych, w których brały udział
prace Tadeusza Cypriana, a do informacji o których udało się dotrzeć za pośrednictwem źródeł
archiwalnych i literatury. W ramach poszczególnych lat uporządkowanie wystaw chronologicznie
okazało się niemożliwe ze względu na brak dokładnych danych o wszystkich ekspozycjach.
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— Salon Międzynarodowej Sztuki Fotograficznej, Antwerpia
— V Salon Fotograficzny, Toronto
— Midland Salon, Anglia
1927 r.
— I Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Warszawa
— II Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Budapeszt (dyplom)
— Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Ryga (dyplom)
— Wystawa Fotografii Artystycznych, Łódź
— XI Wystawa Fotografii Artystycznej, Lwów
— I Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej, Wilno
— Wystawa Fotografii, Nowogródek
— Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Tokio
— Międzynarodowa Wystawa Camera Club, Seattle (dyplom)
— Szkocka Wystawa Międzynarodowa, Glasgow
— Central Canada Exhibition, Ottawa
— Międzynarodowa Wystawa Camera Club, Croydon
— Wystawa Malarstwa, Rzeźby, Grafiki i Fotografii, Toronto
— Midland Salon, Nottingham
— The Northern Exhibition, Manchester
— Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Bridge of Allan
— Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Hammersmith Hampshire House
— Annual Exhibition, Bolton
— Międzynarodowa Wystawa Fotografii, Scattle-Washington
1928 r.
— II Międzynarodowy Salon Sztuki Fotograficznej, Bruksela (dyplom)
— II Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Lwów
— IV Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Saragossa
— Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna, Dunkierka
— III Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Rouboix
1929 r.
— Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Warszawa
— Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej na Wołyniu, Krzemieniec
— III Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Poznań
— Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Camera Club, Seattle
— Wystawa Sztuki Fotograficznej, Goetheborg
— Wystawa Klubu Fotograficznego, Kopenhaga
— XXIV Międzynarodowy Salon Sztuki Fotograficznej, Paryż
— II Międzynarodowy Salon Zaproszeniowy Camera Club, Nowy Jork
— X Doroczny Salon Fotograficzny Camera Club, Buffalo
— Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Tokio
— I Grecki Salon Fotografiki, Saloniki
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— III Fotograficzny Salon, Lancashire
— Wystawa Fotograficzna, Hammersmith Hampshire House
— Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Londyn
1930 r.
— Wystawa Artystycznego Krajobrazu i Architektury Polskiej w ramach Międzynarodowej Wystawy Komunikacji „KOM-TUR”, Poznań
— Wystawa Zaproszeniowa Fort Dearbon Camera Club, Chicago
— II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Wilno
— XII Wystawa Dzieł Fotografiki Polskiej, Lwów
— Salon Fotografii Artystycznej „Kodak”, Toruń
— IV Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Wilno
— Wystawa Fotografiki, Bydgoszcz
— II Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej, Krzemieniec
— Międzynarodowa Wystawa Fotografii, Norwegia
— Wystawa Zaproszeniowa Brooklyn Institut of Art and Sciences, Nowy Jork
1931 r.
— II Wystawa indywidualna prac Tadeusza Cypriana, Poznań
— V Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Warszawa
— Wielka Wystawa Wiosenna, Warszawa
— Międzynarodowy Salon Fotograficzny, Urugwaj
— III Międzynarodowy Salon Zaproszeniowy, Tokio
— IV Międzynarodowy Salon Fotografii, Tokio
1932 r.
— Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Żnin
— Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Warszawa
— II Wystawa Fotografiki, Lublin
— XIII Wystawa Fotografiki Polskiej, Lwów
— Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Tarnów
— I Wystawa Artystycznej Fotografii, Kraków
— VI Salon Międzynarodowy Fotografiki w Polsce, Lwów
— Wystawa P.T.F., Warszawa
— Wystawa Fotografii Artystycznej, Ostrów
1933 r.
— Pomorska Wystawa Sztuki Fotograficznej, Grudziądz (II nagroda)
— Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Poznań
— Wystawa Fotografiki Polskiej, Warszawa
— VII Międzynarodowy Salon Fotografiki w Polsce, Kraków
— Wystawa prac członków Towarzystwa Miłośników Fotografii, Poznań
— Wystawa prac członków Towarzystwa Miłośników Fotografii w Poznaniu,
Poznań
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— III Wystawa Fotografiki, Wilno
1934 r.
— VIII Międzynarodowy Salon Fotografiki w Polsce, Poznań
— III Międzynarodowa Wystawa Fotografiki, Kraków
— XIV Doroczny Salon Fotografiki Polskiej, Lwów
1935 r.
— I Wystawa Fotografii Artystycznej, Przemyśl
— XV Doroczny Salon Fotografiki Polskiej, Lwów
— Wystawa Fotografiki Polskiej, Warszawa
— IX Międzynarodowy Salon Fotografiki w Polsce, Warszawa
1936 r.
— XVI Doroczna Wystawa Fotografiki Polskiej, Lwów (nagroda)
— Wystawa Fotografików Poznańskich, Poznań
— Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Kielce
— Wystawa Fotografiki, Ostrów Wielkopolski
1937 r.
— Wielki Konkurs Fotograficzny zorganizowany przez Polską Fabrykę Papierów Fotograficznych FOTON (dyplom)
— XVII Doroczna Wystawa Fotografiki Polskiej, Lwów
— X Międzynarodowy Salon Fotografiki, Warszawa
— Piękno Krajobrazu Polski, Lwów
— Wystawa Towarzystwa Miłośników Fotografii, Poznań
— Salon Zaproszeniowy Fotografiki Międzynarodowej, San Francisco
1938 r.
— Wystawa Fotografiki Polskiej, Lublin
— XVIII Doroczna Wystawa Fotografiki Polskiej, Lwów
— I Polska Wystawa Fotografii Ojczystej, Warszawa
1939 r.
— XIX Doroczna Wystawa Fotografiki Polskiej, Lwów
— VI Wystawa Fotografiki, Stanisławów
— II Wystawa Fotograficzna „Tatry i Podhale”, Zakopane
1943 r.
— „Through Polish Eyes”, Wielka Brytania (wystawa objazdowa)
1944 r.
— Wystawa Fotograficzna Camera Club, Balton
1947 r.
— I Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa
— Wystawa Fotografiki Polskiej, Rapperswil
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— Wystawa Fotografiki Polskiej, Amsterdam
— Wystawa Fotografiki, Berlin
1948 r.
— II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Poznań
1949 r.
— Ogólnopolska Wystawa Fotografiki Krajoznawczej (w ramach II Festiwalu
Plastyki), Sopot (wyróżnienie)
— Wystawa Obrazów Fotograficznych, Częstochowa
1950 r.
— Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Poznań
— Wystawa Związku Fotografów Amatorów, Węgry
1951 r.
— V Wystawa Fotografiki, Lublin (I nagroda)
— III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki PTF, Kraków
1952 r.
— II Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa
— Wystawa fotografiki prof. Tadeusza Cypriana, Lublin
1953 r.
— „Tatry (z wędrówek fotografa)”. Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana,
Poznań
— III Ogólnopolska Wystawa Fotografiki, Warszawa
1955 r.
— Wystawa Polskiej Fotografii Artystycznej, Buenos Aires
— IV Salon Fotografiki Artystycznej, Rio de Janeiro (dyplom)
1957 r.
— VII Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej, Warszawa (dyplom)
— Wystawa Fotografii Artystycznej, Lublin (I nagroda)
1958 r.
— Wystawa Poznań – Londyn
1959 r.
— Czterdzieści pięć lat fotografii 1914–1959. Wystawa indywidualna Tadeusza
Cypriana, Poznań
1960 r.
— Szeroki świat. Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Poznań
— Nad Rusałką. Wystawa indywidualna, Poznań
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1963 r.
— Szeroki świat. Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana z okazji 50-lecia
pracy artystycznej, Poznań
1964 r.
— Wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy artystycznej, Poznań
— Wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy artystycznej, Kraków
1965 r.
— Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Poznań
1966 r.
— III Salon Fotografików Polski Północnej, Sopot
1969 r.
— Przez kraje arabskie. Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Poznań
1970 r.
— Egipt. Wystawa indywidualna Tadeusza Cypriana, Poznań
1974 r.
— Wystawa z okazji 50-lecia PTF, Poznań
1979 r.
— Fotografia Polska 1939–1979, Nowy Jork
— Fotografia 1909–1979, Kraków
1980 r.
— Patron przedstawia, Koło
— 1840–1980. 140 lat fotografii w Poznaniu. Wystawa jubileuszowa, Poznań
1981 r.
— Profesor dr Tadeusz Cyprian – fotografie, Łódź
1983 r.
— Wystawa Retrospektywna Tadeusza Cypriana, Warszawa, Poznań
— Fotografia Tadeusza Cypriana, Bielsko-Biała
1985 r.
— Prof. Tadeusz Cyprian – fotografik i teoretyk fotografii, Poznań
— Polska współczesna fotografia artystyczna, Warszawa
— Polska współczesna fotografia artystyczna, Wrocław
1986 r.
— Pocztówki i fotografie ze zbiorów Adama Czarnowskiego, Kielce
1987 r.
— Krajobrazy świata w fotografii polskich podróżników, Warszawa
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1995 r.
— Fotografia polska 1912–1948, Poznań
— Twórcy poznańskiej fotografii 1895–1989, Poznań
1997 r.
— Fotografia poznańska, Poznań
— Fotografia w technice gumy 1927–1997, Warszawa
1998 r.
— Wystawa Fotografii Tadeusza Cypriana (1898–1979), Warszawa
— Frontowe echa I wojny światowej, Koło
2006 r.
— Trójlistek, Warszawa
2007 r.
— Poznański Trójlistek, Poznań

Summary
The article presents the photographic oeuvre of Tadeusz Cyprian, who lived in the space of
the years 1898–1979. The text was created primarily on the basis of legacy collected in the Polish
Academy of Science in Warsaw, Department in Poznań. The article depicts the beginnings of Cyprian’s passion, its development and complexity. Tadeusz Cyprian operated various types of cameras and negative materials, and took advantage of diverse photographical techniques. Initially, he
photographed mainly landscapes only to devote himself to architecture. He participated in domestic and foreign photography exhibitions and received numerous awards. His exhibition work commenced in 1913, and his works have been presented up to the present day. Cyprian was an organizer and promoter of photography in Poland. He actively worked in domestic and foreign photographic societies. He wrote a number of articles and textbooks concerned with widely understood
photography.
Key words: Tadeusz Cyprian, photographer, photography, art photography, photography exhibitions, air-art photography, landscape pictures, architecture photographs, photo coverage, photography textbooks, photographic societies, photo publications, photography techniques, small
format photography.

Il. 1. Tadeusz Cyprian (1898–1979).
Polska Akademia Nauk Archiwum
w Warszawie Oddział w Poznaniu (dalej
cyt. A PAN w Poznaniu), Materiały
Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/108.

Il. 2. Tadeusz Cyprian, Francja 1919 rok.
Zdjęcie z archiwum Kolskiego Klubu
Fotograficznego „FAKT” im. prof. dr
Tadeusza Cypriana

Il. 3. Tadeusz Cyprian Stary Lublin, 1928 r. „Trójlistek” w Warszawie [w:] SwiatObrazu.pl Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo [dostęp 17 listopada 2011] < http://www.swiatobrazu.pl/
8222trojlistek8221_w_warszawielahxbeao.html>

Il. 4. Tadeusz Cyprian Śnieżyca w Londynie, 1943 r. Tadeusz Cyprian [w:] Cezary Mikos – fotografia piktorialna [dostęp 17 listopada 2011] <http://pictorialism.eu/index.php?option=com_
content&view=article&id=36&Itemid=185>

Il. 5. Tadeusz Cyprian z córką Ewą podczas jednej ze swoich wystaw fotograficznych (fot. Kazimierz Przychodzki). A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana, sygn. P. III-73/108.

Il. 6. Zdjęcie autorstwa Tadeusza Cypriana ze zbioru negatywów zatytułowanych przez niego
„Francja 1919”. Materiały z archiwum Kolskiego Klubu Fotograficznego „FAKT”

Il. 7. Tadeusz Cyprian, Londyn 1943 rok. A PAN w Poznaniu, Materiały Tadeusza Cypriana,
sygn. P. III-73/108.

Il. 8. Profesor Tadeusz Cyprian
w otoczeniu dziesięciu wydań
swojej najpopularniejszej
książki pt. Fotografia. Technika
i technologia. Poznań, maj
1979 r. (fot. Janusz Nowacki).
Zdjęcie z prywatnego archiwum Janusza Nowackiego.
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Tadeusz Zdzisław Biliński (1920–2002)
Wszechstronny mistrz obrazu fotograficznego, jeden z prekursorów fotografii barwnej w Polsce, członek Związku Polskich Artystów Fotografików urodził
się 13 maja 1920 r. we Lwowie. Wczesne dzieciństwo spędził w rodzinnym
mieście. Naukę rozpoczął w szkole powszechnej w Brodach (woj. lwowskie),
gdzie w tym czasie zatrudniano jego ojca. Następnie uczęszczał do tamtejszego
gimnazjum im. Józefa Korzeniowskiego. Po powrocie do Lwowa kontynuował
nauczanie w IX Gimnazjum Państwowym imienia Jana Kochanowskiego przy
ul. Chocimskiej. Maturę uzyskał w maju 1939 r. w XII Państwowym Liceum im.
Stanisława Szczepanowskiego.
Fotografią fascynował się od dzieciństwa. Pierwszy aparat fotograficzny zakupił w wieku 12 lat. Było to urządzenie na błony zwojowe typu Box Kodak-Brownie. Pierwszy naświetlony film obrobił samodzielnie w domu. Odbitki sygnował pieczątką wykonaną za pomocą prymitywnej dziecięcej drukarenki „lab.
fotochemiczne. T. Biliński”.
Już jako uczeń lwowskiego gimnazjum i liceum organizował wystawy zdjęć
oraz prowadził kursy fotograficzne. Swoje zainteresowania i wiedzę pogłębiał jako
samouk – przede wszystkim poprzez lekturę „Wiadomości Fotograficznych” wydawanych przez firmę Foto-Greger w Poznaniu w latach 1932–1939, zapoznając się
z publikacjami ówczesnych najwybitniejszych polskich mistrzów obiektywu: Jana
Bułhaka, Tadeusza Cypriana, Józefa Świtkowskiego. Dzięki rekomendacji wybitnego chemika Witolda Romera, twórcy nowej techniki fotograficznej – izohelii, kierownika Instytutu Fotografii Politechniki Lwowskiej, został przyjęty do Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego „jako członek nieletni, bez prawa głosu”1.
Wybuch wojny zastał Tadeusza Bilińskiego w Skierniewicach, gdzie pozostawał do końca okupacji. Początkowo został zatrudniony w ekipie telefonicznej,
następnie przy telegrafie na kolei (Ostbahn), a w końcu prowadził atelier foto1

Życiorys autora: [Warszawa] 7.05.1986 r.
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graficzne firmy „Fotoservice”. Jednocześnie włączył się aktywnie w działalność
konspiracyjną. Uczestniczył w tajnych kursach oficerskich. Znalazł się w oddziale łączności i ochrony sztabu w zgrupowaniu Armii Krajowej „Sroka”.
Po zakończeniu wojny przeniósł się do Łodzi. Tu w 1945 roku po zdaniu egzaminu uzyskał dyplom czeladnika w zawodzie fotografa. Rozpoczął studia na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, których jednak nie ukończył. Uważał, że zdobyta dotychczas wiedza wystarczy do zawodowego zajmowania się
fotografią.
W 1947 r. zamieszkał w Szczecinie. Kierując się radami Jana Bułhaka
„Każda sztuka opiera się na rzemiośle i bierze z niego swój początek”2, zdobył
dyplom mistrzowski w zawodzie fotografa. W swoim mieszkaniu w Szczecinie
otworzył atelier fotograficzne specjalizujące się w portrecie dziecięcym.
Biliński aktywnie włączył się do odradzającego się po wojnie ruchu fotograficznego. W sierpniu 1947 r. jako stały czytelnik „Świata Fotografii”, kilka swoich prac przesłał do oceny redakcji. Recenzując nadesłane zdjęcie Gdańsk – płonące spichrze nad Motławą w numerze z marca 1948 r., Zenon Maksymowicz
napisał: „Do nowych postaci na firmamencie polskiej fotografiki należy
T. Biliński ze Szczecina. Prace jego cechuje nowe podejście do techniki bromów
– wtórników”3.
W 1950 r. przeniósł się do Warszawy. Tu złożył deklarację członkowską do
Związku Polskich Artystów Fotografików. 14 listopada otrzymał odpowiedź
odmowną przyjęcia do organizacji. Jednak już niespełna dwa miesiące później –
1 stycznia 1951 r. – otrzymał legitymację ZPAF z numerem 97. Po przyjęciu do
Związku uczestniczył w wystawach fotograficznych, zarówno ogólnopolskich
jak i zagranicznych. Wiele jego prac nagrodzono dyplomami i medalami. W połowie lat pięćdziesiątych zainteresował się fotografią barwną. Jako pierwszy Polak otrzymał dyplom honorowy za pracę w technice barwnej w Rio de Janerio
w 1957 r.
W Warszawie podjął współpracę z Wydawnictwem Handlu Zagranicznego
(WHZ), Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym (WAG) oraz Wydawnictwem
Sport i Turystyka. Jego prace ilustrowały m. in. publikacje krajoznawcze Mariana Sobańskiego Szlakami zwycięstw (1953), Stanisława Pagaczewskiego Zabytkowe budowle Podhala (1953), Władysława Krygowskiego Beskid Niski i Podkarpacie (1954) oraz Antoniego Polańskiego Racibórz i okolice (1955). Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie w 1954 r. wydała
album Moda polska z fotografiami Bilińskiego. Ważną dziedzinę w jego twórczości stanowiły prace przedstawiające produkty spożywcze. Jego zdjęcia ilustrowały podręczniki Tadeusza Kłossowskiego Mięso i przetwory mięsne: towaroznawstwo (Polskie Wydawnictwa Gospodarcze w Warszawie, wydania z 1954
2
3

J. Bułhak, Estetyka światła, Wilno 1936, s. 226.
Z. Maksymowicz, Nasze reprodukcje, „Świat Fotografii” 1948, nr 7, s. 31.
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i 1955 r.) oraz Kucharz gastronom: praca zbiorowa (Wydawnictwo Przemysłu
Lekkiego i Spożywczego w Warszawie, 1963 i 1965) a także popularny poradnik Jana Czernikowskiego Ciasta, ciastka, ciasteczka: wypiek domowy kilkakrotnie wydany w latach 60. i 70. w warszawskim wydawnictwie Watra.
Artysta przez wiele lat współpracował z Biurem Wydawniczym „Ruch”,
a później Krajową Agencją Wydawniczą (KAW). Wykonywał fotografie dla wydawnictw pocztówkowych o tematyce krajoznawczej, m. in. wnętrza zabytkowych zamków na Wawelu, w Łańcucie i Pszczynie. Reprodukował dzieła sztuki.
Portretował zwierzęta – przede wszystkim psy i koty (w latach 1966–1967 oraz
na początku lat siedemdziesiątych) – oraz fotografował kwiaty. Przygotowywał
prace okolicznościowe, m. in. z motywami świątecznymi. Dla Polskich Nagrań
„Muzy”, „Tonpressu” i „Pronitu” w latach 1965–1984 portretował wykonawców
polskiej muzyki rozrywkowej, m.in.: Halinę Kunicką, Violettę Villas, Filipinki,
Czerwono-Czarnych, Kasię Sobczyk, Sławę Przybylską, Alicję Majewską, Jerzego Rybińskego, Danutę Rinn i Bogdana Czyżewskiego oraz Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Ich zdjęcia zdobiły okładki płyt. Współpracował
z czasopismami „Moda” i „Uroda”. Często przygotowywał okładki i wykonywał
zlecenia reklamowe. Publikował fotografie w kalendarzach.
Tadeusz Biliński był twórcą wszechstronnym we wszystkich dziedzinach fotografii. Zajmował się portretem, pejzażem, architekturą oraz zdjęciami reklamowymi. Obok Stanisława Kolowcy był pionierem fotografii barwnej w Polsce,
jej entuzjastą, artystą „nieprzeciętnego talentu, wyobraźni i pracowitości”. Eksperymentował w okresie powojennym, lecz głównie w latach 1952–1953. Właśnie w kolorze wypowiadał się najpełniej. W swojej fotografii barwnej preferował przede wszystkim ruch. Dla Bilińskiego „[…] Cała sztuka zaczyna się
w tym miejscu, w którym rozpoczyna się świadoma interpretacja i formy,
i barw, które można poprzesuwać, zmieniać, pomieszać albo sprowadzić do
wspólnego mianownika”. Nierzadko stosował śmiałe zestawienia kolorystyczne.
„Fotografią ruchową”, jak określano jego zdjęcia tańczących zespołów „Mazowsze” i „Śląsk” oraz tancerzy tańca towarzyskiego (okładka płyty Tango dawniej
i dziś), na trwałe zapisał się w historii fotografii polskiej. Jak pisał o fotografii
barwnej Bilińskiego Zbigniew Pękosławski „[…] Kompozycja jego fotogramów
nie jest układna, konwencjonalna, oparta o tradycyjne reguły normatywnej estetyki malarskiej. Jest stałym eksperymentem. Zachowawczo usposobiony odbiorca-pedant znajdzie tu sporo sprzeniewierzeń, odskoczni od utartych szablonów
poprawnej perspektywy geometrycznej. Mocne pole obrazu implikuje z zasady
barwa, jej agresywność, a nie reguła złotego podziału kadru. Taneczny ruch wirowy w jego sugestywnym trwaniu w c z a s i e, w jego wieloznacznym, przebogatym, żywym wariancie, celowa płynność konturu stanowi o dynamice tych
niesfornych plansz, dalekich od martwoty statycznej, poprawnej fotografii”4. Po4

Za: K. Wł., „Wiatr barwny” Tadeusza Bilińskiego, „Panorama Północy” z dn. 1.06.1969 r.
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sługiwał się kamerą średniego formatu. Wierny klasykom fotografii, elementy
obrazu tworzył w procesie zdjęciowym: fotogramy kopiował z całych negatywów, bez kadrowania, komponując obraz na matówce jako całość, bez późniejszego wyboru fragmentów.
Dla osiągnięcia zamierzonych efektów posługiwał się często obiektywami
i nasadkami wykonywanymi według własnych pomysłów. W tym celu nawiązał
współpracę z Polskimi Zakładami Optycznymi w Warszawie. Osobiście sporządzał niezbędne odczynniki: sam opracowywał receptury albo modyfikował fabryczne. Twierdził, że rozszyfrował wszystkie receptury Kodaka, trzymane
przez firmę w tajemnicy a niektóre ulepszył5. Do sporządzania kąpieli używał
wyłącznie polskich odczynników, co miało niebagatelne znaczenie w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Za swoje osiągnięcia artystyczne w październiku 1963 r. został uhonorowany tytułem Artiste FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique), zaś
dwa lata później – w listopadzie 1965 r. – tytułem Exellence FIAP. W 1983 r.
otrzymał odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury”. W 1994 r. za działalność
podziemną odznaczono go Krzyżem Armii Krajowej, odznaką „Burza”,
a w 2000 r. awansowano do stopnia podporucznika.
Uczestniczył w około 15 krajowych i około 26 zagranicznych wystawach fotografii, na których nagrodzono go licznymi dyplomami honorowymi, medalami
i odznaczeniami. Przygotował dwie wystawy indywidualne w warszawskiej
Kordegardzie: Wystawa fotografiki barwnej (1961) oraz Wiatr barwny (wernisaż
17.04.1969, 44 fotogramy barwne). Do katalogów obu ekspozycji słowo wstępne napisał wiceprezes ZPAF, Zbigniew Pękosławski, podkreślając, że „[…] swą
wiedzę chemiczną, entuzjazm i temperament Biliński zaangażował prawie bez
reszty w artystycznej fotografii barwnej. Jego wyniki są zaskakujące, znajdują
wysoką lokatę w kraju i za granicą”. W tym samym roku ekspozycję Wiatr
barwny6 przeniesiono do galerii „Prezentacje” w Toruniu.
W 1964 r. jego prace eksponowano na wystawie indywidualnej w Budapeszcie, której katalog opatrzył wstępem Jan Sunderland. Na przełomie XX i XXI
wieku Tadeusz Biliński zbierał materiał do swojej trzeciej wystawy indywidualnej. Prace przerwała śmierć artysty. Zmarł w Warszawie 12 lutego 2002 r.

Udział w wystawach:
Wystawy krajowe:
1959: VIII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
1961: Wystawa Fotografiki Barwnej, Warszawa, Kordegarda (indywidualna)
5
6

K. Jabłoński, Tadeusz Biliński, „Foto” 1978, nr 10, s. 304.
Tekst w toruńskim informatorze przygotował Marceli Baciarelli.
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1961: XI Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
1963: XII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
1963: I Biennale Polskiego Krajobrazu
1965: Wystawa Fotografii – Warszawa, Zachęta
1967: III Biennale Fotografii Krajów Nadbałtyckich – Gdańsk
1968: IV Salon Fotografiki Polski Północnej – Gdańsk
1969: Wiatr barwny – Warszawa, Kordegarda (indywidualna)
1969: Wiatr barwny – Toruń, galeria „Prezentacje” (indywidualna)
1970: Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej. Portret.
1975: Sztuka Faktu
ok. 1978: Toruń Ogólnopolska Wystawa „Fakty” – I nagroda za portret hutnika
z Huty Warszawa)
1987: Czterdziestolecie ZPAF-u, Warszawa
1989: Impresje Warszawskie, Warszawa.
(data nieustalona): Człowiek w Polsce Ludowej
Wystawy zagraniczne:
ok. 1950. Rapperswil (Szwajcaria): Reprezentacyjna Wystawa Fotografiki Polskiej
lata 50. Rapperswil (Szwajcaria): Reprezentacyjna Wystawa Fotografiki Polskiej
1954: Rio de Janerio (Brazylia): III Salon Fotografii Artystycznej
1954: Bukareszt (Rumunia): Wystawa Fotografii Polskiej
1955: Rio de Janerio (Brazylia): IV Salon Fotografii Artystycznej
1957: Rio de Janerio (Brazylia): VI Salon Fotografii Artystycznej
1961: Warszawa: II Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej
1961: Berlin (NRD): II Internationale Color Biennale
1962: Rostock (NRD): III Internationalen Fotoschau
1963: Belgrad (Jugosławia): IV Wystawa Międzynarodowa Fotografii
1963: Wiedeń (Austria): III Farb-Biennale
1963: Gent (Belgia): XXXVIII Fotosalon
1963: Nantes (Francja): VIII Salon International Fotographie
1964: Budapeszt (Węgry): Wystawa fotografiki barwnej (indywiualna)
1965: Limoges (Francja): Fotografia Artystów Polskich
1965: Bukareszt (Rumunia): IV Biennale Color
1966: Warszawa: III Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej
1966: Rostock (NRD): VII Internationalen Fotoschau
1967: Toronto (Kanada): 100-lecie FIAP
1967: Rostock (NRD): VIII Internationalen Fotoschau
1969: Lipsk (NRD): VI Farbbiennale
1971: Salerno (Włochy): VI Concorso Internationale
1971: Ateny (Grecja): VII Colour Biennale
1971: Buenos Aires (Argentyna): XXI Salon International
1984: (Norwegia): XVI Ifoscanbaltic (spr.)
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1984: Rostock (NRD): XVI Ifoscanbaltic
Dyplomy honorowe ZPAF:
1959: VIII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
1960: IX Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
1962: dyplom za I indywidualną Wystawę fotografii barwnej
1963: XII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki
1967: III Biennale Fotografii Krajów Nadbałtyckich – Gdańsk
1968: IV Salon Fotografiki Polski Północnej – Gdańsk
1969: za II indywidualną wystawę Wiatr barwny
Dyplomy honorowe zagraniczne:
1955: Rio de Janerio (Brazylia): IV Salon Fotografii Artystycznej
1957: Rio de Janerio (Brazylia): VI Salon Fotografii Artystycznej
1966: Rostock (NRD): VI Internationalen Fotoschau
1967: Rostock (NRD): VII Internationalen Fotoschau
1967: Toronto (Kanada): dyplom FiAP-u w 100-lecie
1984: Rostok (NRD): XVI Ifoscanbaltic
Medale:
1961: złoty: II Międzynarodowa Wystawa Warszawa
1962: srebrny: Rostock (NRD): III Internationalen Fotoschau
1963: srebrny: Belgrad Jugosławia: IV Międzynarodowa Wystawa
Medale pamiątkowe:
1962: X Wieków Gdańska
1968: Stoczni Gdańskiej
1976: Jana Bułhaka w 100-lecie urodzin
1976: 80-lecia fabryki Pollena-Uroda (za fotografie reklamowe)
1977: Srebrna Róża za współpracę z pismem „Uroda”
1979: Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
1987: Srebrna Róża za współpracę z pismem „Uroda”
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Summary
The paper is a biography of Tadeusz Zdzisław Biliński, one of the pioneers of colour photography in Poland. This eminent photographer was a member of the Association of Polish Art Photographers , owner of the titles, AFIAP and EFIAP. He also took part in about 15 domestic and
about 26 international exhibitions.
Key words: colour photography, Polish artistic photography, publishing photography.
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O Leksykonie fotografów tatrzańskich
About Lexicon of Tatra photographers
Na początku 2012 roku pojawiła się publikacja1: Kazimierz Gajewski z zespołem, Leksykon polskich i słowackich fotografów tatrzańskich i zakładów fotograficznych w Tatrach, na Podhalu, Orawie, Spiszu i Liptowie do roku 1939.
Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov na území Poľska a Slovenska:
v Tatrách, na Podhalí, Orave, Spiší a Liptove do roku 1939.
Autorzy: Kazimierz Gajewski, Erika Cintulová, Dana Rosová, Maroš Semančik,
Magdaléna Bekssová, Zuzana Lisoňová, Aleksander Żakowicz, Dominik Dubiel.
Publikacja zrealizowana została w ramach mikroprojektu „Ocalić od zapomnienia fotografie polsko-słowackiego Podtatrza i Tatr”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.
Jest to pierwsza polska (a także słowacka) próba zmierzenia się z historią tatrzańskiej fotografii od oficjalnej daty wynalezienia fotografii (1839) do roku
1939. Zbieranie, opracowanie i weryfikowanie danych na temat tatrzańskiej fotografii i fotografów (którzy w tamtym czasie robiąc zdjęcia nie uświadamiali
sobie, jaką wartość poznawczą, historyczną, etnograficzną, kulturoznawczą itd.,
itp., będzie miało to dla nas) zajęło nam wiele czasu: praca nad zebraniem
i opracowaniem materiałów do Leksykonu zajęła prawie 8 lat.

1

Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.
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Przystępując do realizacji tematu, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jaki
czeka nas ogrom pracy. Dzięki współpracy z wieloma wspaniałymi ludźmi
w muzeach i archiwach oraz kontaktom z prywatnymi kolekcjonerami udało nam
się zebrać materiał do opracowania fragmentu historii fotografii tej części Europy.
Idea ujęcia tematyki tatrzańskiej jako osobnego zagadnienia w historii fotografii zrodziła się podczas zbierania materiałów do książki Fotografia galicyjska
do roku 1918. Fotografowie Galicji, Tatr oraz Księstwa Cieszyńskiego pod redakcją profesora Aleksandra Żakowicza. Ilość zebranego materiału podczas
kwerend w muzeach i archiwach, zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie
granicy, przerosła nasze oczekiwania. Spuścizna muzealna, liczne ślady w publikacjach i czasopismach, nie tylko fotograficznych, zaczęły poszerzać materiał
faktograficzny. Szukając śladów działalności Awita Szuberta, Stanisława Bizańskiego, Walerego Eljasza-Radzikowskiego czy rodziny Divaldów, okazało się,
że czeka nas ogrom pracy. Należało dokonać opracowania o wiele szerszego, niż
początkowo zakładano – pojawił się więc temat fotografii tatrzańskiej.
Na początku zdefiniowaliśmy pojęcie fotografii tatrzańskiej, określając obszar działania obejmujący nie tylko same Tatry, ale także regiony przylegające
do nich. Skoro przed 1918 rokiem, oprócz spierających się o granice majątków
Żdiar, Jaworzyna Tatrzańska i Morskie Oko księcia Hohenlohe-Oehringen i hrabiego Władysława Zamojskiego, nikt o granicach w Tatrach nie wiedział, to
i my założyliśmy, że zarówno granica państwowa, jak i kulturowa nie ma znaczenia. Tym bardziej, że na terenach przez nas badanych żyli i pracowali: Polacy, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, Austriacy, Żydzi i Romowie. Uznaliśmy, że pojęcie „fotograf tatrzański” dotyczy każdego fotografa posiadającego fotoatelier
na tyle blisko Tatr, że mógł je fotografować o dowolnej porze dnia i o każdej porze roku. Tak więc dla zawodowców przyjęliśmy kryterium geograficzne: posiadanie atelier w Tatrach (najczęściej było to Zakopane), na Podhalu, Spiszu, Liptowie i Orawie. Inni, których zaliczyliśmy do tego grona, musieli nie tylko fotografować Tatry, ale i pozostawić po sobie ślad w postaci zbioru muzealnego lub
drukowanego, który przetrwał do naszych czasów.
Nie zważając na granicę polsko-słowacką wyruszyliśmy na południową
stronę Tatr, odbywając szereg kwerend muzealno-archiwalnych, w tym również
w muzeach i archiwach w terenie, w którym punktami granicznymi na południu
Słowacji była Bańska Bystrzyca i Koszyce. Należy tu wspomnieć i podziękować
pracownikom Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Biblioteki Głównej PTTK
w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Tatrzańskiego Parku Narodowemu w Zakopanem, Muzeum i Archiwum w Dolnym Kubinie, Biblioteki
Narodowej i Muzeum w Martinie, Uniwersytetu i Biblioteki Uniwersyteckiej
w Rużomberku, członkom Fotoklubu w Rużomberku, pracownikom Archiwum
w Liptowskim Mikulaszu, Podtarzańskiemu Muzeum w Popradzie, Muzeum
w Kieżmarku, Muzeum w Spiskiej Nowej Wsi, Muzeum Petzvala w Siskiej Białej, Muzeum i Archiwum w Lewoczy i Strażkach, a także TANAP-u w Tatrzań-
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skiej Łomnicy. Nie sposób pominąć tu również (nie wymieniając ich nazwisk)
prywatnych kolekcjonerów i rodzin fotografów, działających na badanym przez
nas terenie. Dzięki nawiązanej współpracy powstały dwie wystawy ze zbiorów
polskich i słowackich, które pokazywały piękno Tatr i ich mieszkańców na starych fotografiach.
Oprócz powyższego wyjaśnienia należy także uzasadnić, dlaczego opracowanie kończy się na drugiej wojnie światowej. Otóż powodów jest kilka. Najprostszym jest przyjęcie cezury historycznej, jaką była wojna – po jej wybuchu
zamarł ruch turystyczny, brak było swobody komunikacyjnej północy i południa
Tatr. Okupacja i jej skutki w Polsce są dobrze znanymi hamulcami każdego objawu życia kulturalnego. Ale jest i powód drugi: powojenny rozwój turystyki
i amatorskiego ruchu fotograficznego, niedocenianie powojennego dorobku fotograficznego jako dokumentu i obiektu muzealnego oraz brak prób opracowania działalności współczesnych fotografów. To wszystko powoduje, że praca,
którą należałoby wykonać, jest o wiele większa niż dla części historycznej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na nasz brak zainteresowania poszerzeniem opracowania o współczesną fotografię jest kryterium, kogo z kilku milionów wędrujących i fotografujących Tatry (lub ich najbliższe otoczenie) uznać za
fotografa tatrzańskiego.
Leksykon zawiera biografie fotografów, którzy pozostawili po sobie zdjęcia
krajobrazowe, portretowe, dokumentalne i etnograficzne zarówno w postaci fotografii na papierze czy kliszach szklanych oraz fotowidokówkach i widokówkach zgromadzonych w muzeach, archiwach i zbiorach prywatnych. Dotarcie do
źródeł, skanowanie zbiorów i ich opracowanie przedstawionemu na początku
zespołowi zajęło wiele czasu.
Leksykon zawiera biografie 788 fotografów z bogatymi przypisami, 119
zdjęć wybranych fotografów, bibliografię obejmującą 115 pozycji drukowanych
i odnośniki do portali internetowych. Zamieszczony został także wykaz miejscowości na Słowacji, które w różnych okresach czasu używały nazw: polskich,
słowackich, węgierskich lub niemieckich. Całość opracowania zamyka lista nazwisk fotografów, których prace zostały zamieszczone w publikacji o objętości
400 stron druku w dwóch językach: polskim i słowackim.
Trudno wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju fotografii
w tym okresie, w tym miejscu i kto z nich najbardziej się zasłużył dla jej rozwoju. Przygotowywany przez nasz zespół Leksykon fotografów tatrzańskich z pewnością nie wyczerpuje tematu i nie stanowi skończonego, zamkniętego opracowania, a raczej ma na celu inspirację do poszukiwania nazwisk wszystkich tych,
którzy przyczynili się do popularyzacji fotografii w rejonie Tatr. Ewenementem
jest to, że taki niewielki obszar skupił tak dużą ilość ludzi chcących dokumentować krajobraz, osoby, zwierzęta i wydarzenia. Niejednokrotnie sprowadza się
to tylko do odnotowania nazwiska wymienionego w bibliografii czasopism lub
wydawnictw poświęconym Tatrom i ich otoczeniu (Podhale, Spisz, Orawa, Lip-
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tów). Znajdują się tu fotografowie różnych narodowości i mieszkający w różnych miejscach. Jedno, co niewątpliwie ich łączy, to umiłowanie Tatr i chęć
utrwalenia niepowtarzalnych klimatów, nastrojów oraz zaskakujących co krok
widoków przy zmieniającym się niemal z minuty na minutę oświetleniu.
Jak wspomniano, z pewnością nie jest to opracowanie kompletne. Nie chcemy się uważać za specjalistów i znawców w tej dziedzinie – ale chcemy sprowokować posiadaczy wiedzy w tej dziedzinie do współpracy. Każda informacja,
każdy dostęp do danych na temat fotografii i fotografów związanych z Tatrami
i ich okolicami będzie mile widziany.

Summary
At the beginning of 2012, she appeared on the publication issued by the Municipal Cultural
Centre (Miejski Ośrodek Kultury) in Nowy Targ:
Kazimierz Gajewski with a team, Leksykon polskich i słowackich fotografów tatrzańskich
i zakładów fotograficznych w Tatrach, na Podhalu, Orawie, Spiszu i Liptowie do roku 1939. Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov na území Poľska a Sovenska: v Tatrách, na Podhalí,
Orave, Spiší a Liptove do roku 1939. (Lexicon of Polish and Slovak Tatra photographers and
photo studios in the Tatra Mountains, Podhale, Orava and Spis, Liptov until 1939).
Autors: Kazimierz Gajewski, Erika Cintulová, Dana Rosová, Maroš Semančik, Magdaléna
Bekssová, Zuzana Lisoňová, Aleksander Żakowicz, Dominik Dubiel.
The term “photographer Tatra” concluded that it is every photographer holding Fotoatelier
close enough to the Tatra Mountains, it could be photographed at any time of the day and at any
time of year. Thus, the criterion adopted for professionals Geographical possession studio in the
mountains (most often it was Zakopane), in Podhale, Spis, Liptov and Orava. Others, the inclusion
of the this group not only had to shoot Tatras, but also leave a trace in the form of museum
collection or printed, which has survived to our times.
Encyclopedia contains biographies of 788 photographers from rich footnotes, 119 images
selected photographers, covering 115 bibliography of printed and links to web portals. Also
included is a list of the Slovak Republic, which at various times used the name: Polish, Slovak,
Hungarian and German. The whole development closes the list of names of photographers whose
works are included in the publication of a volume of 400 pages of print in two languages: Polish
and Slovak.
Key words: the Tatra mountains photography, Polish photography, Slovakian photography,
lexicon of photographers.
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Дидактика фотографіі в Украінськіі академіі
друкарства (м. Львів)
Teaching photography at the Ukrainian Academy of Printing
(Lviv)
Украінська академія друкарства готує специалістів з поліграфіі різного
фаху: інженерів поліграфічних машин, технологів, економістів, книгознавців,
редакторів-журналістів, художників-графіків книги. Українська академія
друкарства – єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад IV
рівня акредитації, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної галузі
України та інших країн світу. До складу академії входять 5 факультетів
денної та заочної форм навчання, Кримський інститут інформаційнополіграфічних технологій, Львівський поліграфічний коледж, підготовче
відділення, видавництво «Українська академія друкарства», бібліотека,
відділ інформаційного забезпечення, науково-дослідна частина з відповідними
науковими лабораторіями, відділом аспірантури і докторантури, Спеціалізована
вчена рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій, відділ
міжнародних зв’язків, навчально-виробничо-експериментальна друкарня,
навчально-демонстраційний центр фірми «Гейдельберг», найновіше
поліграфічне обладнання якого використовують для практичних та
лабораторних занять студентів, та інші структурні підрозділи.
Академія постійно удосконалює свою матеріально-технічну базу. Знання
з комп’ютерних технологій наші студенти отримують у спеціалізованому
комп’ютерному центрі, а також у навчальних комп’ютерних класах при
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кафедрах академії, що об’єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет.
Наша наукова бібліотека оснащена автоматизованою системою пошуку
літератури, електронним каталогом видань та має достатній бібліотечний
фонд, до якого входять найсучасніші підручники та посібники, авторами
багатьох із яких є науково-педагогічні працівники УАД.
В академії функціонують кабінети книгознавства та редакторської
майстерності, де відбуваються презентації нових книжок, зустрічі
з письменниками.
Наш навчальний заклад готує фахівців за 6 галузями знань, 24
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Це дає можливість забезпечувати
видавничо-поліграфічну галузь кваліфікованими кадрами: редакторами,
художниками, технологами, механіками, організаторами виробництва,
розповсюджувачами друкованої продукції.
Сьогодні в академії навчається 6600 студентів усіх форм навчання та
освітньо-кваліфікаційних рівнів. На 21 кафедрі здійснюють навчальний
процес і ведуть плідну наукову роботу 37 професорів, докторів наук, 196
доцентів, кандидатів наук. Серед них володар державної відзнаки – ордена
«За заслуги» ІІІ ступеня, заслужені діячі науки і техніки України,
заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники народної освіти
України, відмінники освіти України. Вони докладають усіх зусиль,
передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід, щоб
виплекати із них ерудованих професіоналів, справжніх патріотів
і громадян, які свідомо працюватимуть для розвитку українського
книговидання та інших сегментів інформаційного простору.
Визначивши своїм пріоритетним напрямом інтеграцію у європейський
освітній простір та маючи потужні наукові школи, належну матеріально-технічну базу і, що найважливіше, кваліфікований науково-педагогічний
колектив, наш навчальний заклад є активним учасником тих подій, які
спрямовані на впровадження положень Болонської декларації в організацію
навчального процесу. Академія перейшла на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр», підготовка яких здійснюється
на підставі впровадженої кредитно-модульної системи організації навчального
процесу, розроблених нових навчальних планів, освітньо-кваліфікаційних
характеристик та освітньо-професійних програм. Оперативно реагуючи на
зміни у видавничо-поліграфічній галузі, спричинені використанням
останніх досягнень науки і техніки, в академії відкриваються нові кафедри
та спеціальності. Здійснено відповідне оновлення науково-методичного
забезпечення, розроблено сучасні методи оцінки якості знань студентів.
Українська академія друкарства з перших днів свого існування активно
працювала над органічним поєднанням процесу підготовки фахівців
з розвитком наукових досліджень. Сьогодні в академії сконцентрований
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основний науковий потенціал видавничо-поліграфічної галузі, створені та
ефективно розвиваються наукові школи, які відомі своїми розробками не
лише в Україні, а й за кордоном. В академії ефективно працюють
аспірантура та докторантура, Спеціалізована вчена рада з двох наукових
спеціальностей: «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та
«Інформаційні технології». Щорічно працівники академії захищають
докторські та кандидатські дисертації. В рамках госпдоговірних та
держбюджетних наукових розробок створюються нові технології,
матеріали та обладнання для видавничо-поліграфічної галузі. Це дозволяє
також здійснювати навчальний процес на основі найсучасніших наукових
досягнень, удосконалювати його, залучати студентів до наукових
досліджень. Більшість науково-дослідних робіт виконувалось на рівні
винаходів. За останні 5 років отримано 84 патенти на винаходи, авторські
свідоцтва та охоронні документи. Продано 12 ліцензій для підприємств
Швейцарії та Польщі. Захищено 10 докторських та 38 кандидатських
дисертацій. Видано понад 200 підручників і навчальних посібників, 37
монографій. Академія є видавцем фахових наукових збірників «Поліграфія
і видавнича справа», «Наукові записки», «Комп'ютерні технології
друкарства» та «Квалілогія книги». Українська академія друкарства –
єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад IV рівня
акредитації, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної галузі
України та інших країн світу. До складу академії входять 5 факультетів
денної та заочної форм навчання, Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій, Львівський поліграфічний коледж, підготовче
відділення, видавництво «Українська академія друкарства», бібліотека,
відділ інформаційного забезпечення, науково-дослідна частина з відповідними
науковими лабораторіями, відділом аспірантури і докторантури, Спеціалізована
вчена рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій, відділ
міжнародних зв’язків, навчально-виробничо-експериментальна друкарня,
навчально-демонстраційний центр фірми «Гейдельберг», найновіше
поліграфічне обладнання якого використовують для практичних та
лабораторних занять студентів, та інші структурні підрозділи.
Академія постійно удосконалює свою матеріально-технічну базу.
Знання з комп’ютерних технологій наші студенти отримують у спеціалізованому
комп’ютерному центрі, а також у навчальних комп’ютерних класах при
кафедрах академії, що об’єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет.
Наша наукова бібліотека оснащена автоматизованою системою пошуку
літератури, електронним каталогом видань та має достатній бібліотечний
фонд, до якого входять найсучасніші підручники та посібники, авторами
багатьох із яких є науково-педагогічні працівники УАД.
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В академії функціонують кабінети книгознавства та редакторської
майстерності, де відбуваються презентації нових книжок, зустрічі
з письменниками.
Наш навчальний заклад готує фахівців за 6 галузями знань, 24
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Це дає можливість забезпечувати
видавничо-поліграфічну галузь кваліфікованими кадрами: редакторами,
художниками, технологами, механіками, організаторами виробництва,
розповсюджувачами друкованої продукції.
Сьогодні в академії навчається 6600 студентів усіх форм навчання та
освітньо-кваліфікаційних рівнів. На 21 кафедрі здійснюють навчальний
процес і ведуть плідну наукову роботу 37 професорів, докторів наук, 196
доцентів, кандидатів наук. Серед них володар державної відзнаки – ордена
«За заслуги» ІІІ ступеня, заслужені діячі науки і техніки України,
заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники народної освіти
України, відмінники освіти України. Вони докладають усіх зусиль,
передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід, щоб
виплекати із них ерудованих професіоналів, справжніх патріотів
і громадян, які свідомо працюватимуть для розвитку українського
книговидання та інших сегментів інформаційного простору.
Визначивши своїм пріоритетним напрямом інтеграцію у європейський
освітній простір та маючи потужні наукові школи, належну матеріальнотехнічну базу і, що найважливіше, кваліфікований науково-педагогічний
колектив, наш навчальний заклад є активним учасником тих подій, які
спрямовані на впровадження положень Болонської декларації в організацію
навчального процесу. Академія перейшла на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр», підготовка яких
здійснюється на підставі впровадженої кредитно-модульної системи
організації навчального процесу, розроблених нових навчальних планів,
освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм.
Оперативно реагуючи на зміни у видавничо-поліграфічній галузі,
спричинені використанням останніх досягнень науки і техніки, в академії
відкриваються нові кафедри та спеціальності. Здійснено відповідне
оновлення науково-методичного забезпечення, розроблено сучасні методи
оцінки якості знань студентів.
Українська академія друкарства з перших днів свого існування активно
працювала над органічним поєднанням процесу підготовки фахівців
з розвитком наукових досліджень. Сьогодні в академії сконцентрований
основний науковий потенціал видавничо-поліграфічної галузі, створені та
ефективно розвиваються наукові школи, які відомі своїми розробками не
лише в Україні, а й за кордоном. В академії ефективно працюють
аспірантура та докторантура, Спеціалізована вчена рада з двох наукових
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спеціальностей: «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та
«Інформаційні технології». Щорічно працівники академії захищають
докторські та кандидатські дисертації. В рамках госпдоговірних та
держбюджетних наукових розробок створюються нові технології,
матеріали та обладнання для видавничо-поліграфічної галузі. Це дозволяє
також здійснювати навчальний процес на основі найсучасніших наукових
досягнень, удосконалювати його, залучати студентів до наукових
досліджень. Більшість науково-дослідних робіт виконувалось на рівні
винаходів. За останні 5 років отримано 84 патенти на винаходи, авторські
свідоцтва та охоронні документи. Продано 12 ліцензій для підприємств
Швейцарії та Польщі. Захищено 10 докторських та 38 кандидатських
дисертацій. Видано понад 200 підручників і навчальних посібників, 37
монографій. Академія є видавцем фахових наукових збірників «Поліграфія
і видавнича справа», «Наукові записки», «Комп'ютерні технології
друкарства» та «Квалілогія книги».
З кожним роком розширюється та вдосконалюється міжнародна
співпраця академії. Як Українська академія друкарства – єдиний в Україні
автономний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує
фахівців для видавничо-поліграфічної галузі України та інших країн світу.
До складу академії входять 5 факультетів денної та заочної форм навчання,
Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій, Львівський
поліграфічний коледж, підготовче відділення, видавництво «Українська
академія друкарства», бібліотека, відділ інформаційного забезпечення,
науково-дослідна частина з відповідними науковими лабораторіями,
відділом аспірантури і докторантури, Спеціалізована вчена рада з захисту
кандидатських і докторських дисертацій, відділ міжнародних зв’язків,
навчально-виробничо-експериментальна друкарня, навчально-демонстраційний
центр фірми «Гейдельберг», найновіше поліграфічне обладнання якого
використовують для практичних та лабораторних занять студентів, та інші
структурні підрозділи.
Академія постійно удосконалює свою матеріально-технічну базу. Знання
з комп’ютерних технологій наші студенти отримують у спеціалізованому
комп’ютерному центрі, а також у навчальних комп’ютерних класах при
кафедрах академії, що об’єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет.
Наша наукова бібліотека оснащена автоматизованою системою пошуку
літератури, електронним каталогом видань та має достатній бібліотечний
фонд, до якого входять найсучасніші підручники та посібники, авторами
багатьох із яких є науково-педагогічні працівники УАД.
В академії функціонують кабінети книгознавства та редакторської
майстерності, де відбуваються презентації нових книжок, зустрічі
з письменниками.
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Наш навчальний заклад готує фахівців за 6 галузями знань, 24
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: «молодший спеціаліст»,
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Це дає можливість забезпечувати
видавничо-поліграфічну галузь кваліфікованими кадрами: редакторами,
художниками, технологами, механіками, організаторами виробництва,
розповсюджувачами друкованої продукції.
Сьогодні в академії навчається 6600 студентів усіх форм навчання та
освітньо-кваліфікаційних рівнів. На 21 кафедрі здійснюють навчальний
процес і ведуть плідну наукову роботу 37 професорів, докторів наук, 196
доцентів, кандидатів наук. Серед них володар державної відзнаки – ордена
«За заслуги» ІІІ ступеня, заслужені діячі науки і техніки України,
заслужені діячі мистецтв України, заслужені працівники народної освіти
України, відмінники освіти України. Вони докладають усіх зусиль,
передаючи студентам знання, свій професійний та життєвий досвід, щоб
виплекати із них ерудованих професіоналів, справжніх патріотів
і громадян, які свідомо працюватимуть для розвитку українського
книговидання та інших сегментів інформаційного простору.
Визначивши своїм пріоритетним напрямом інтеграцію у європейський
освітній простір та маючи потужні наукові школи, належну матеріальнотехнічну базу і, що найважливіше, кваліфікований науково-педагогічний
колектив, наш навчальний заклад є активним учасником тих подій, які
спрямовані на впровадження положень Болонської декларації в організацію
навчального процесу. Академія перейшла на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр», підготовка яких здійснюється
на підставі впровадженої кредитно-модульної системи організації
навчального процесу, розроблених нових навчальних планів, освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм. Оперативно
реагуючи на зміни у видавничо-поліграфічній галузі, спричинені
використанням останніх досягнень науки і техніки, в академії відкриваються
нові кафедри та спеціальності. Здійснено відповідне оновлення науково-методичного забезпечення, розроблено сучасні методи оцінки якості знань
студентів.
Українська академія друкарства з перших днів свого існування активно
працювала над органічним поєднанням процесу підготовки фахівців
з розвитком наукових досліджень. Сьогодні в академії сконцентрований
основний науковий потенціал видавничо-поліграфічної галузі, створені та
ефективно розвиваються наукові школи, які відомі своїми розробками не
лише в Україні, а й за кордоном. В академії ефективно працюють
аспірантура та докторантура, Спеціалізована вчена рада з двох наукових
спеціальностей: «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та
«Інформаційні технології». Щорічно працівники академії захищають
докторські та кандидатські дисертації. В рамках госпдоговірних та
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держбюджетних наукових розробок створюються нові технології,
матеріали та обладнання для видавничо-поліграфічної галузі. Це дозволяє
також здійснювати навчальний процес на основі найсучасніших наукових
досягнень, удосконалювати його, залучати студентів до наукових
досліджень. Більшість науково-дослідних робіт виконувалось на рівні
винаходів. За останні 5 років отримано 84 патенти на винаходи, авторські
свідоцтва та охоронні документи. Продано 12 ліцензій для підприємств
Швейцарії та Польщі. Захищено 10 докторських та 38 кандидатських
дисертацій. Видано понад 200 підручників і навчальних посібників, 37
монографій. Академія є видавцем фахових наукових збірників «Поліграфія
і видавнича справа», «Наукові записки», «Комп'ютерні технології
друкарства» та «Квалілогія книги».
З кожним роком розширюється та вдосконалюється міжнародна
співпраця академії. Як З кожним роком розширюється та вдосконалюється
міжнародна співпраця академії. Як член Міжнародної асоціації вищих
поліграфічних навчальних закладів світу академія бере участь у створенні
єдиного європейського освітнього простору з підготовки фахівців для
видавничої справи і поліграфії, тісно співпрацює з провідними навчальними
закладами та поліграфічними підприємствами Європи, Америки та Азії.
Завдяки цьому стало можливим вперше в історії України проведення
у Львові на базі академії 36-ої науково-практичної конференції Міжнародної
асоціації вищих поліграфічних навчальних закладів світу, в якій взяли
участь представники від 25 навчальних закладів видавничо-поліграфічного
профілю з 9 країн світу (Великобританії, Бельгії, Німеччини, Пакистану,
Польщі, Росії, Нідерландів, Узбекистану, України) і яка відбулась у рамках
святкування 75-річчя нашого навчального закладу.
Сьогодні УАД підтримує тісні зв'язки з такими навчальними закладами,
як Університет Оксфорд Брукс (Велика Британія), Лейпцизький і Берзький
університети (Німеччина), технічні університети Дортмунда та Штутгарта
(Німеччина), Мічиганський університет (США), коледж «Річард Айві»
в Торонто (Канада), Варшавська політехніка (Польща), Московський
державний університет друку (Росія), укладено угоди про співпрацю
з фірмами «Гейдельберг», «Ман Роланд», «Колбус», «Донеллі» та ін. Це
дозволяє студентам академії слухати лекції провідних учених цих
навчальних закладів та фірм як за кордоном, так і в академії, побувати
з ознайомлювальними екскурсіями у провідних закордонних видавництвах
та фірмах, які виготовляють поліграфічну техніку, відвідувати Лейпцизький
та Франкфуртський книжкові ярмарки. Провідні професори та доценти
нашої академії читають курси лекцій у передових європейських навчальних
закладах.
Проблемам вивчення європейського досвіду підготовки фахівців для
видавничої справи та його використання в українській практиці був
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присвячений спільний європейський проект «Розвиток людських ресурсів
для видавничої галузі України», що фінансувався в рамках програми
«ТЕМРUS ТАСІS», в якому разом з академією брали участь Університет
Оксфорд Брукс (Великобританія), Інститут техніки, мистецтва та культури
(Німеччина), Університет «Києво-Могилянська академія» (Україна).
Важливу роль у підвищенні професійного рівня викладачів академії,
удосконаленні навчального процесу, проведенні наукових досліджень
з використанням сучасних методик відіграє стажування працівників
академії в закордонних навчальних закладах. За сприяння програми
«DAAD» та фірми «Print Promotion», що фінансується урядом Німеччини,
працівники академії проходили навчальне та наукове стажування
у Берзькому університеті (Вуперталь, Німеччина), Хемніцькому технічному
університеті (Німеччина) та у Дармштадтському університеті (Німеччина).
Завдяки стипендіям Фулбрайта та проекту «Гармонія», що фінансуються
держдепартаментами освіти та культури США, стали можливими
стажування викладачів академії в Гарвардському та Мічиганському
університетах (США).
Українська академія друкарства активно бере участь у всеукраїнських
і міжнародних виставках, на яких представляє інноваційні розробки своїх
науковців. На виставці «Сучасна освіта України» УАД присвоєно почесне
звання «Лідер сучасної освіти». Академію нагороджено золотою медаллю
у номінації «Інтеграція вищої освіти України до Європейського освітнього
і наукового простору». Українську академію друкарства нагородили
золотою медаллю у номінації «Компетентнісний підхід в освітній
діяльності вищої школи» на виставці «Сучасні навчальні заклади»;
дипломом за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчальновиховного процесу; дипломом за високі творчі досягнення в інноваційному
оновленні національної системи освіти. Колектив УАД щороку бере
активну участь у таких виставках, як «Форум видавців», «Київська
міжнародна книжкова виставка-ярмарок», «Поліграфія», «Пак-Експо»,
«Форум видавців – дітям», «Київський дитячий ярмарок» та ін. Крім того,
академія бере участь у Міжнародній виставці поліграфічної продукції
«Золота видавнича продукція Золотого віку», що відбувається в Ашгабаті
(Туркменістан), а також у конференції Міжнародної асоціації вищих
поліграфічних навчальних закладів світу (Санкт-Петербург, Росія),
у міжнародній конференції, присвяченій підготовці фахівців для
видавничо-поліграфічної галузі (Лейпциг, Німеччина), у міжнародній
конференції «Типографіка» (Вроцлав, Польща). На цих виставках УАД
постійно отримує численні дипломи, медалі та інші відзнаки.
Українська академія друкарства регулярно представлена на одних із
найбільших ярмарків у Європі: Франкфуртському, Варшавському,
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Краківському, Лейпцизькому. Також академія є організатором Українсько-польського форуму видавців.
Для художників-графіків в академіі читаються курси і проводяться
практичні заняття з фотографіі. На 1 курсі викладаеться загальний курс
фотографіі:
— Історія галогено-срібних процесів;
— Еволюція фототехніки та оптики;
— Композиція в фотографіі;
— Види і жанри в фотографіі. По цій темі проводяться практичні заняття:
портрет, пейзаж, фотонарис, репортаж.
— Естетека фотографіі;
— Цифрова фотографія.
На 2-3 курсах студенти оволодівають компютерними програмами Photoshop, CorelDraw, мультімедійною та інтерактивною графікою, дізайном,
вже більше привязанними до поліграфічних процесів.
На 3 курсі графікам викладається курс „Анімація”:
— Історія кіно і анімаціі;
— Основи кінодраматургіі;
— Обємні технологіі;
— Площинні технологіі;
— Операторська робота і монтаж;
Закінчується курс зйомкою фільму на 2-3 хвилини. Студенти мають
можливість захистити діплом з анімаціі.
В академіі працює фотоклуб, який у спеціальній галереі робить
періодично 1 раз на місяць тематичні або персональні фотовиставки. Крім
того, є можливість друку фотографій у газеті академіі „Поліграфіст”.

Summary
Ukrainian Academy of Printing (UAP) is the only higher educational establishment training
specialists for Graphic Arts industry and related fields including Fine Arts, Printing Technologies,
Electronic Media, Packaging Design, Engineering, Advertising, and Economics: it prepares mechanics, technologists, production managers, sales managers for printed matter, editors, painters
and graphic designers. Specially for those fine arts students the courses of photography are
thought: general introduction to photography, composition, types and genres of photography, esthetics of photography. The students also study computer programs: Photoshop, multimedia interactive graphics and design. For the third year students there is a course of animation, which results
in a short 2–3 minutes animation film. At UAP there is a student’s photo club which organizes
regular photo-exhibitions.
Key words: Ukrainian Academy of Printing, course of photography, photo club, photoexhibitions.
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Klasyczna dydaktyka w minionych czasach
Classic didactics in the previous times
Już na wstępie pragnę zaznaczyć, że wszystkie opisywane zagadnienia znane
są mi z autopsji.
Ponad czterdzieści lat temu przeprowadziłem badania nad oddziaływaniem
barwy w procesie dydaktycznym (koncepcja pracy doktorskiej: Znaczenie barwy
w procesie dydaktycznym Próba konstrukcji hierarchicznego kodu barw, przydatnego w procesie dydaktycznym). Z badań wynikało między innymi, że zastosowanie barwy w podręcznikach szkół średnich do tabel, wykresów, schematów
czy funkcji matematycznych jest w pełni uzasadnione tylko w przypadku
uczniów mniej uzdolnionych. Jest statystycznie istotne, że dla uczniów umotywowanych wewnętrznie do nauki i bez trudu rozumiejących sens nauczanych
zagadnień, barwne podręczniki do nauk ścisłych są zbyteczne, a tylko rozpraszają uwagę i utrudniają dotarcie do sedna problemów. Według mojego rozeznania,
problematyka ta zahacza o obecnie silnie lansowaną zabawowość w edukacji.
Cytuję socjologa Michała Cichorackiego: „Wartości, które wyznaje dziś młode
pokolenie, nie są oparte na pracy i odpowiedzialności, tylko na zabawie i wypoczynku… Chciałbym, żeby studenci spoważnieli, wzięli odpowiedzialność za
siebie i swoje życie”1.
Dochodzę teraz do opisu zasad moich studiów fizyki w zamierzchłych czasach, krótko po drugiej wojnie światowej. Wówczas uniwersytety nie zostały
jeszcze rozczłonkowane na poszczególne dziedziny nauk – uniwersytet był po
prostu uniwersalny, obejmujący całość nauk. Studia rozpocząłem we Wroc1

J. Lach, Co czytać ze studentami? Aleksander: Wielki młody, cyt. za: http://wyborcza.pl/
1,75475,12560610.html [dostęp: 27.09.2012].
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ławiu, gdzie moje studia były wspólne dla Uniwersytetu i Politechniki. Wtedy
wykładowcami byli przedstawiciele słynnej lwowskiej szkoły matematycznej,
na czele z profesorem Hugo Dionizym Steinhausem. Studia były prawdziwym
studiowaniem, a nie jak dzisiaj przedłużeniem liceum. Tygodniowo było kilkanaście godzin zajęć dydaktycznych, przy czym obowiązkowe były tylko ćwiczenia. O samodzielności studenta świadczyły także terminy egzaminów. Mogliśmy
zdać wszystkie na pierwszym albo też na ostatnim roku studiów. W toku czteroletnich studiów obowiązkowych było dla wszystkich przedmiotów łącznie pięć
egzaminów, przy czym kolejność ich zdawania także zależała od studenta. Każdy z egzaminów był (dzisiaj) niewyobrażalnie dużą tzw. kobyłą, specjalnie ciężką w celu zmuszenia studenta do regularnej, długotrwałej nauki. Nawet jednomiesięczne przygotowanie nie wystarczało, po kilku tygodniach bowiem już nie
pamiętało się początkowego materiału. Do zdania jednego egzaminu potrzebowałem aż trzech miesięcy czasu, w codziennym rytmie razem z niedzielami przy
trzech godzinach absolutnie skoncentrowanej nauki. Trzy godziny stanowiły dla
mnie kres moich możliwości skupienia się wyłącznie na materiale. Głównym
obciążeniem było przy tym zrozumienie problemu i jego wyjaśnienie, a nie jego
zapamiętanie. Naturalnie bezpośrednio przed egzaminem zawsze aplikowałem
sobie odprężający trzydniowy odpoczynek od jakichkolwiek zajęć uczelnianych.
Taki tok przygotowania do egzaminu wymagał wielkiej odporności psychicznej,
tak przydatnej w późniejszym życiu zawodowym. W tamtych czasach pojęcia
stresu jak i jakichkolwiek uczuleń praktycznie nie istniały. Sam egzamin był
przyjemnością poprzez możliwość wykazania się znajomością sensu zagadnienia. Poza tym potwierdzał umiejętność skutecznego uczenia się.
Egzaminom towarzyszył wymóg, nazwijmy go formalnym. Pamiętam, jak
kiedyś jeden ze studentów przyszedł do profesora swobodnie ubrany. Przez kilka
minut musiał biegać dookoła dużego stołu, po czym egzaminator ogłosił koniec
zajęć sportowych i kazał przyjść w stroju stosownym do okoliczności. Uzasadnił
to koniecznością wykazania przez studenta szacunku wobec zdawanego przedmiotu nauki.
Żeby przybliżyć sposób prowadzenia wykładu przez reprezentantów lwowskiej szkoły matematycznej, opiszę go na przykładzie dr. Włodzimierza Starka,
który we Lwowie miał duże trudności z otrzymaniem stopnia akademickiego.
Na początku wykładu studenci musieli wyobrazić sobie rozmieszczone w przestrzeni sali figury geometryczne, przy czym zdarzało się, że figura wystawała
poza ścianę lub okno. Następnie wykładowca trzymając w prawej ręce kredę,
a w lewej gąbkę, zapisywał równania matematyczne dotyczące widzianych
w wyobraźni figur. Długość możliwego do odczytania na tablicy fragmentu
równania wynikała z odstępu pomiędzy prawą a lewą ręką prowadzącego wykład. Biada studentowi, gdy wskutek ubytku koncentracji przestał wyobrażać
sobie chociaż na moment daną figurę lub nie zdążył zapisać tekstu krótko pojawiającego się na tablicy. Nadmieniam, że wówczas nie było skryptów ani pod-
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ręczników. Po takim wykładzie wychodziło się półprzytomnym. Był to przykład
ekstremalnego ćwiczenia długotrwałej wyobraźni, bardzo daleki od rozrywki.
Dzisiaj dr Włodzimierz Stark ze względu na wysoki poziom wykładów niezawodnie zostałby gdzieś w USA profesorem. Tylko dwóch studentów rozumiało
na bieżąco przekazywaną treść. Jednym z nich był Kazimierz Urbanik, późniejszy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, a drugim student jeszcze zdolniejszy,
który w 1968 roku musiał wyemigrować do Izraela.
Ogólnokształcący charakter studiów zapewniały takie kierunki jak filozofia.
Studiując w dalszym ciągu w moim rodzinnym mieście Poznaniu miałem zaszczyt uczęszczać na zajęcia u prof. Kazimierza Ajdukiewicza, reprezentanta
lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii, ówczesnego rektora dzisiejszego UAM.
W oświacie aktualnie postuluje się położenie nacisku na przygotowanie studenta
do pracy w konkretnej dziedzinie usług lub przemysłu, równocześnie przewidując częstą zmianę zawodu. Zapomina się, że właśnie uniwersalność wykształcenia umożliwia szybkie dostosowanie się do nowych, nieznanych rodzajów pracy.
Mogę to potwierdzić na własnym przykładzie, gdy po ukończeniu studiów
otrzymałem nakaz pracy w przemyśle lotniczym we Wrocławiu (to byłaby gratka dla dzisiejszych studentów!). Od pierwszych dni zostałem zatrudniony jako
inżynier konstruktor, a po kilku miesiącach awansowany na stanowisko starszego inżyniera konstruktora. Projektowałem oprzyrządowanie kontrolne potrzebne
przy produkcji samolotów myśliwskich, ówczesnej nowości technologicznej.
Często trzeba było poprawiać radziecką licencję. O szybkości pracy w obliczu
wojny koreańskiej świadczy chociażby następujący przykład. Po przeprowadzeniu przeze mnie serii badań w warszawskim Instytucie Lotnictwa przekazałem
robotnikom przez specjalny telefon wysokiej częstotliwości słowny opis nowej
konstrukcji do natychmiastowego wykonania. Po nocnym powrocie do fabryki
na Psim Polu zastałem agregat gotowy do pomiarów i dodatkowo ulepszony
przez robotników. Nawiasem mówiąc, stanowili oni przedwojenną elitę w polskim przemyśle mechaniki precyzyjnej. Chciałbym również nadmienić, że
usterki fabrycznych wyrobów z reguły powodowały śmierć pilota-oblatywacza.
Osobiście pięciokrotnie zmieniałem rodzaj wykonywanego zawodu. Jestem
absolutnie przekonany o zawodowej przydatności studiów ogólnokształcących
(na wysokim poziomie) w różnorodnych dziedzinach, szczególnie przy nie do
przewidzenia nieustannych zmianach technologicznych. O uniwersalności moich
studiów świadczy także moja praca magisterska pod tytułem „Migawka fotograficzna z czasem otwarcia 10-8 sek. oparta na zjawisku Kerra”.
Powstaje pytanie, co pozostało w mojej psychice po upływie dokładnie 60
lat od daty ukończenia studiów? Treści wykładów oraz ćwiczeń co prawda wyblakły, lecz zachowały się: stabilna wyobraźnia, długotrwała koncentracja i wysoka odporność psychiczna. Uważam, że stanowią one głęboki sens studiów.
Najgłębszym sensem jest całościowe postrzeganie świata.
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Summary
Autobiographical presentation, where the years of academic studies in the field physics of the
future artist and theoretician of photography and also its didactics at Artistic University in Poznań.
Post-war education at Wrocław University had a universal character, which brought about professional consequences: differentiated competences that enabled to start work in e.g. aviation industry. Conclusions arising from those memories write themselves into contemporary discussions
concerning the changes that are taking place in the higher education system.
Key words: physics, photographic shutter, Wroclaw University, Lvov school of mathematics,
Warsaw-Lvov school of philosophy, Institute of Aviation.
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Przygotowanie fotografii do wizualizacji 3D
Preparation of the photographs for 3D visualisation
Wizualizacje 3D są obecnie standardem w przypadku wszelkiego typu prezentacji nowych projektów architektonicznych. Pozwalają na dogłębne zapoznanie się z przyszłą konstrukcją i dają pełny obraz prezentowanej budowli w dowolnym typie oświetlenia, a także integrację obiektu z otaczającą go infrastrukturą. W przypadku przemysłu filmowego spełniają rolę wirtualnej dekoracji.
Dziś nie ma problemów, aby osadzać opowieści filmowe w dowolnie wykreowanej rzeczywistości. Twórcy mają w tym względzie pełną swobodę. Jedynym
ograniczeniem jest ich wyobraźnia i środki finansowe na ich zrealizowanie. Kolejnym zastosowaniem wizualizacji są różnego typu gry. Środowiska, tworzone
do tego celu, są ostatnio często jednymi z bardziej skomplikowanych i wymagających pod względem realizacji. W odróżnieniu od raczej statycznych form wizualizacji. Przygotowanie wirtualnego świata musi przewidywać często bardzo
swobodne poruszanie się gracza po całym terenie. Dodatkowo w dzisiejszych
produkcjach ów świat jest często w pełni interaktywny, podatny na działanie
gracza1. Jeszcze kilka lat temu opracowanie tzw. świata gry zakładało stworzenie tylko sceny niczym dekoracji, która wymagała dużego nakładu pracy ze
względu na możliwość swobodnego poruszania sie po niej, ale nie pozwalała
w żaden sposób na ingerencję w jej strukturę. Interaktywność z graczem ograniczała się do konkretnych działań, np. możliwości otwierania drzwi, przesuwania
niektórych przedmiotów. Obecnie szybki rozwój w tej dziedzinie dołożył znaczące komplikacje. Coraz więcej produkowanych gier daje możliwość dosyć
1

Środowisko 3d z możliwością bardzo dużej integracji z graczem występuje np. w produkcji
szwedzkiego studia EA DICE, pt. Battlefield 3. Patrz: http://www.battlefield.com/battlefield3.
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mocnego ingerowania w strukturę świata. Jako przykład może posłużyć program
Battlefield 3 – gra wojenna, w której duże grupy graczy podzielone są na dwie
frakcje i prowadzą działania wojenne przeciwko sobie, posługując się bronią
ręczną oraz wszelkiego typu pojazdami wojskowymi, od motocykli po transportery opancerzone, czołgi, helikoptery i odrzutowce włącznie. Wykreowany świat
w tej produkcji, przedstawiony jako tzw. screenshot, czyli stopklatka, ukazująca
pojedynczy obrazek ze świata gry, jest trudno odróżnialny od zdjęcia realnego
otaczającego nas świata. Oczywiście ww. efekty wymagają dosyć rozbudowanych obliczeniowo komputerów. Niemniej jednak wrażenie realności świata jest
bardzo duże. Specyfika gry wojennej i chęć jak najbardziej realistycznego oddania pola walki powoduje, iż świat ten jest bardzo podatny na działania graczy.
Każdy z nich używając broni pozostawia po sobie ślad. Pociski, podobnie jak
w świecie realnym, wywołują trwałe uszkodzenia w wirtualnym otoczeniu: szyby ulegają destrukcji, a w ścianach pojawiają się dziury. Drzewa przewracają się
taranowane przez czołgi. Budynki mogą ulec całkowitej dewastacji pod ostrzałem ciężkiego kalibru. W ziemi powstają leje po pociskach. Ogólnie mówiąc interakcja jest bardzo duża i choć jeszcze nie do końca odzwierciedla świat realny,
czasami trudno nie ulec złudzeniu, iż oglądamy film z realnego teatru działań,
a nie wytwór stworzony przy pomocy komputera. Podobnie jest w przypadku
realizacji scen filmowych, trudno dziś określić z całą pewnością czy jest to realny zapis, czy też twór stworzony przez komputer. Nawet w sferze działań filmowców amatorów mamy w sieci wiele filmów przedstawiających czasami niezwykłe sytuacje, które przez bardzo długi czas brane są za relacje z rzeczywistych zdarzeń, nawet przez osoby dobrze się w tematyce wirtualnych efektów
orientujące. Często dopiero wnikliwa analiza i zastosowanie programów pomocniczych pozwala wykryć sztucznie zrealizowane filmy. Czasem o fakcie, iż jakiś
film był doskonałą podróbką realnego świata, dowiadujemy się po pewnym czasem od ich twórców, prezentujących z dumą materiały z procesu tworzenia takiej mistyfikacji. Dzisiejsze tak udane realizacje wynikają z coraz doskonalszych narzędzi i coraz większej dbałości o realne odwzorowanie detali symulujących rzeczywistość. W tworzeniu tak sugestywnie wyglądających realistycznych wizualizacji niezbędne jest między innymi użycie fotografii.
Niniejszy tekst będzie omawiał tylko zastosowanie fotografii w jednym
aspekcie: przy realizacji wirtualnych obiektów. Aby zrozumieć jak ważnym jest
odpowiednie przygotowanie materiałów (w tym fotograficznych) przy realistycznie wyglądających scenach, cofniemy się do przeszłości tej stosunkowo
młodej technologii. Pierwsze programy pozwalające na przestrzenne obrazowanie obiektów – ze względów na moc obliczeniową ówczesnych komputerów –
umożliwiały prezentowanie stosunkowo prostych rysunków. Pierwsze komputery pozwalały często na wyświetlanie tylko jednego koloru (jeśli liczymy kolor
tła, to dwóch), co oznaczało że można było prezentować obiekty w postaci prostych siatek. Nie można było przedstawiać animacji, bo często rysowanie poje-
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dynczego obiektu było na tyle wolne, że można było bez problemu obserwować
rysowanie poszczególnych linii na ekranie. Obiekty były tworzone z szeregu
punktów połączonych liniami. Pierwotnie widoczne były wszystkie zdefiniowane linie; nawet te, które powinny być zasłonięte przez sam obiekt. Jednak
z upływem czasu rysowanie brył w 3D stawało się skuteczniejsze. Pojawiła się
możliwość ukrywania tych fragmentów linii, które były zasłonięte (il. 1). Komputery stały się szybsze, a także zwiększyła się rozdzielczość, jak i liczba kolorów możliwych do wyświetlenia. Na początku było ich 16, potem 32, lecz na
stałe zdefiniowanych, co nie pozwalało na dużą swobodę. Istniała jednak możliwość, by rysowane obiekty w 3D miały pewne ważne elementy zaznaczane innym kolorem. Z czasem, gdy moc komputerów znacząco wzrosła, pojawiły się
systemy, które może nie dawały jakieś znaczącej ilości kolorów (w dalszym ciągu było to 16 czy 32 kolory), jednak były one już dowolnie definiowane przez
użytkownika. Można było uzyskać np.: w miarę szeroki gradient odcieni szarości2. Pozwalało to na odwzorowywanie oświetlenia na obiektach 3D, które było
tylko zaznaczane. Dla ułatwienia obliczeń obiekty budowane były z trójkątów,
ze względu na fakt, iż tylko trójkąt, jako obiekt przestrzenny, gwarantował, iż
wszystkie trzy jego punkty leżą na jednej płaszczyźnie. Obliczano, pod jakim
kątem i w jakiej odległości od źródła światła znajdował się środek tej płaszczyzny i w ten sposób nadawano mu odpowiedni kolor, jednolity dla całej płaszczyzny. Prezentowane w ten sposób obiekty odwzorowywały obszary mocno oświetlone i zacienione. Jednak ze względu na jednolite oświetlenie trójkątów obraz
był tylko schematyczny i niemożliwe było uzyskanie jakiegokolwiek fotorealizmu. Po przekroczeniu kilku kolejnych progów mocy obliczeniowej i poprawy
jakości wyświetlanego obrazu można było już obliczać natężenie jasności
względem źródła światła dla każdego punktu obiektu. Od momentu, gdy realna
stała się prezentacja obrazu w 256 odcieniach szarości, powstała możliwość zaprezentowania obrazu płynnie przechodzącego od bieli do czerni. Obraz kolorowy znacznie dłużej opierał się technologii, ale całkiem zadowalające efekty
uzyskano, gdy pierwsze komputery Amiga pozwoliły na wyświetlanie 4096 kolorów z palety prawie 17 000 000. Obiekty 3D wyglądały znacznie lepiej, ale
wszystkie jednakowo: sztucznie i plastikowo. Szybko pojawiła się możliwość
symulowania specyficznych cech materiałów. Zaczęto coraz szerzej opisywać
poszczególne fragmenty obiektu. Uwzględniano, czy dany fragment jest szorstki, czy gładki, matowy czy błyszczący. Mimo coraz lepiej opisywanych cech
poszczególnych fragmentów obiektów ich wygląd ciągle był bardzo sztuczny,
chyba że był pokrywany obrazem fotograficznym, który maskował niedostatki
2

Przykładowe możliwości komputerów w zakresie wyświetlania różnych kolorów: ZX 81 oferował
1 kolor + tło (czarny i biały), ZX Spectrum dysponował 8 kolorami w dwóch odcieniach jasności,
Comodore 64 posiadał 16 zdefiniowanych fabrycznie kolorów, Atari 800XL 16 kolorów z palety
256, Atari ST także 16 kolorów, ale z palety 512, natomiast Amiga 500, zależnie od rozdzielczości
ekranu, pozwalała na jednoczesne wyświetlenie 16, 32, 64, a w specjalnym trybie HAM-4096.
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systemu i nadawał bardziej realny wygląd. System stale udoskonalano i z czasem wzrastała ilość informacji opisującej właściwości danego materiału. Poprawiały się także algorytmy odpowiedzialne za końcowy rendering. W efekcie
mamy dziś systemy potrafiące wiernie udawać rzeczywistość.
Tak więc oglądając wizualizacje architektoniczne lub wirtualne sceny filmowe, istniejące tylko w pamięci komputera, musimy sobie zdawać sprawę, iż
aby ich wygląd był bardzo realistyczny, potrzeba uwzględnić kilka czynników
podczas ich tworzenia. W pierwszej kolejności potrzebny jest wirtualny model
obiektu wraz z otoczeniem. Obiekt taki zwany siatką musi zostać przygotowany
z uwzględnieniem późniejszego ustawienia sceny. Przy planach ogólnych model
może być zdecydowanie mniej dokładny niż w przypadku, gdy planowana jest
scena z dużym zbliżeniem czy też detalem. Im bardziej skomplikowany obiekt,
tym bardziej skomplikowana siatka, a jej komplikacja wzrasta wraz z ilością detali, które musimy przedstawić. Każde przemieszczenie się czy obrót obiektu
wymaga obliczenia nowej pozycji dla wszystkich jego punktów względem układu współrzędnych. Dlatego siatki obiektów dosyć mocno obciążają procesor
i np. w grach stosuje się prosty zabieg, polegający na przygotowaniu kilku wersji tego samego obiektu. Obiekt na pierwszym planie składa się z siatki bardzo
szczegółowej, a w miarę oddalania się od kamery zastępowany jest przez coraz
to mniej skomplikowane zamienniki.
Podstawowy model szkieletowy, czyli naszą siatkę, należy pokryć odpowiednimi teksturami, które nadadzą naturalny wygląd poszczególnym fragmentom obiektu. Teksturami mogą być fotografie, rysunki lub tzw. tekstury proceduralne, czyli algorytmy, które na podstawie pozycji poszczególnych punktów
względem układu współrzędnych obiektu nadają im odpowiedni kolor. W przypadku tekstur rysowanych czy też fotografii stosuje się, podobnie jak w przypadku siatek, kilka wersji tekstur o różnej rozdzielczości np.: 128 × 128 p., 256 × 256
p., 1024 × 1024 p., 2048 × 2048 pikseli i większych. Wykorzystanie poszczególnych wersji zależne jest od odległości obiektu względem kamery, podobnie jak
to miało miejsce w przypadku siatki obiektu. Kolejnym krokiem jest przypisanie
odpowiednich własności fizycznych poszczególnym materiałom, aby oświetlenie padające na beton czy gładki marmur miało realne odzwierciedlenia. Dzisiaj
dowolny punkt wirtualnego obiektu może uwzględniać do 30 różnych parametrów opisujących jego właściwości. Po takim przygotowaniu obiektu należy go
osadzić w konkretnej scenie, wśród innych podobnie przygotowanych obiektów,
odpowiednio oświetlić, ustawić kamerę i wyrenderować całość, aby otrzymać
końcowy efekt wizualizacji. To są podstawowe punkty, które trzeba spełnić, aby
stworzyć wirtualną scenę czy też wizualizację architektoniczną. W niniejszym
tekście skoncentrujemy się tylko na aspekcie przygotowania tekstur, które często
są podstawą dobrej i naturalnie wyglądającej scenerii3.
3

Ogólny schemat przygotowywania materiałów w większości programów 3d jest bardzo podobny.
Niniejszy tekst pisany był w oparciu o program Autodesk 3ds Max 2012, jednak z powodzeniem
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Przygotowanie fotografii do użycia jako tekstury nakładanej na obiekty 3D
z jednej strony nie jest specjalnie skomplikowane przy najprostszych zastosowaniach, a z drugiej strony czasami wymaga dużego nakładu pracy. Wszystko zależy od tego, czy końcowym efektem ma być animacja, czy też statyczny obraz.
W przypadku animacji, kiedy obserwator ma możliwość bezpośredniej obserwacji sceny, przygotowanie materiału jest dużo bardziej pracochłonne niż w przypadku obrazów statycznych. Do podstawowej fotografii często trzeba przygotować szereg dodatkowych obrazów spełniających rolę tzw. maski lub mapy, która
określa różne właściwości fizyczne odtwarzanego materiału. Dla dobrego odzwierciedlenia ich cech istnieje możliwość przygotowania szeregu masek dla
określenia takich właściwość, jak np. chropowatość, siła odbicia światła, filtr
określający kolor odbicia, mapa drobnych nierówności, przezroczystości. Określanie właściwości poszczególnych cech materiału nazywane jest wykorzystaniem maski dla konkretnego kanału. Im więcej kanałów jest wykorzystywanych,
tym większą kontrolę uzyskujemy nad wyglądem materiału w końcowym renderingu. Maska to odpowiednio przygotowany względem fotografii obraz w skali szarości, w którym najczęściej kolor czarny oznacza całkowity brak efektu
w danym kanale, a biały oznacza zastosowanie go w maksymalnej intensywności. Gradient pomiędzy czernią i bielą odpowiednio oznacza intensywność tego
efektu od zera do stu procent.
Najprostsze zastosowanie fotografii jako tekstury dla obiektu obejmuje wykorzystanie jej tylko do jednego kanału odpowiedzialnego za kolor obiektu.
Często jest to w pełni satysfakcjonujące rozwiązanie, szczególnie w przypadku
tworzenia obiektów drugoplanowych, spełniających rolę dopełnienia sceny
i niewchodzących na pierwszy plan. Jeśli jednak mamy do czynienia z obiektami,
które są blisko kamery, samo określenie koloru obiektu nie jest wystarczające.
Zanim przejdziemy do omówienia kilku przykładów przygotowania fotografii, przekonajmy się, jakie możliwości kontroli materiałów dają programy do
grafiki 3D. Aby lepiej zrozumieć złożoność pełnego przygotowania cech jakiegoś materiału, musimy zdać sobie sprawę, iż programy graficzne, mają zazwyczaj kilka typów materiałów4, z których każdy ma swój zestaw kanałów i parametrów. Oto typowe materiały, jakie można znaleźć w programie 3dsMax:
Advancet Lighting Override, Architectural, Blend, Composite, DirectX Shader,
Double Sided, Ink’n Paint, Matte/Shadow, Morpher, Multi/Sub-Object,
Raytrace, RealFlow Melt Material, Shell Material, Shellac, Standard,
Top/Bottom, TP Multi/Sub-Object, Xref Material.

4

można go zastosować w odniesieniu do wcześniejszych wersji 3ds Max, a także w przypadku
konkurencyjnych programów: Light Wave, SoftImage, Maya, Blender, Bryce, Houdini i inne.
Większość programów do grafiki 3d, oprócz własnego silnika renderującego, pozwala zamontować zewnętrzne renderery, które dysponują własnym zestawem materiałów, np.: renderer
VRay może zostać zainstalowany zarówno w programie 3ds Max, jak i w programie Maya, Softimage i innych.
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Każdy z materiałów ma zestaw kanałów i parametrów, które go opisują.
Część z nich jest wspólna dla wszystkich materiałów, część jednak jest cechą
charakterystyczną tylko dla danego typu. Poszczególne materiały mają także zastosowanie w konkretnych sytuacjach5.
Poniżej przedstawione są cechy opisujące materiał typu Raytrace6.
Opcja Shading daje możliwość wyboru algorytmu obliczającego sposób cieniowania obiektu z następującego zestawu: Phong, Blinn, Metal, Oren-NayarBlinn, Anisotropic.
Następnie użytkownik ma możliwość wybrania, czy materiał ma być:
— dwustronny – 2-Sided,
— generowany tylko na krawędziach siatki obiektu – Wire (wraz z wyborem tej
opcji jest możliwość określenia wielkości renderowanych krawędzi siatki
w pikselach lub jednostkach),
— mapowany na każdy z wielokątów z osobna – Face Map,
— generowany z pominięciem wygładzania na krawędziach wieloboków – Faceted.
Możemy zdefiniować kanał dla wartości Ambient, który określa jak mocno
obiekt pochłania światło i Diffuse, który w uproszczeniu można uznać odpowiedzialnym za ogólną barwę obiektu.
Kanał Reflect określa zdolność odbijania światła, a Transparency definiuje
kolor filtru dla przezroczystości obiektu, z czym powiązany jest parametr Index
of refraction, który określa stopień załamania światła przy przejściu przez dwa
różne ośrodki.
Specular Highlight – w uproszczeniu odpowiedzialny za rozbłyski światła
pojawiające się na przedmiocie – jest definiowany przez pięć kanałów: Specular
Color, Specular Level, Glossiness, Anisotropy i Orientation (kolor rozbłysku,
jego natężenie, połysk powierzchni, właściwości siły zależnej od kierunku
i orientacji rozbłysku). Siła końcowego rozbłysku efektu Specular Highlight
określana jest także przez wartość zmiękczenia efektu – Soften.
Kanał Luminosity określa własne świecenie obiektu, ale bez zależności z kanałem Diffuse.
Kanał Enviroment odpowiedzialny jest za mapę odbić otoczenia wykorzystywaną przez kanał Reflect. Jego użycie oznacza zastąpienie globalnej mapy
odbić mapą indywidualną dla danego obiektu. Jest to technika pozwalająca
uprościć scenę i zastąpić obiekty fotografią, w przypadkach w których nie są one
widoczne bezpośrednio, lecz tylko jako odbicia w innych obiektach.
5

6

Przykładowo materiał Matte/Shadow stosowany jest zazwyczaj na obiektach, które same w sobie nie są widoczne, ale pozwalają na odzwierciedlenie padających na nie cieni. Ma to zastosowanie w sytuacji, gdy obraz z komputera łączony jest z obrazem video i powinien rzutować
cień na obiekty występujące w materiale filmowym.
Raytrace jest standardowym materiałem w programie 3ds Max, w którym występuje praktycznie od pierwszych wersji.
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Kanał Bump odpowiedzialny jest za mapę nierówności.
Kanał Extra lighting dodaje światło do powierzchni obiektu, ale nie ma na
niego wpływu kanał Ambient.
Kanał Transluscency określa przenikanie i rozpraszanie światła przechodzącego przez obiekt (charakterystyczne np. dla cienkich woskowych obiektów).
Kanał Fluorescence wraz parametrem Fluor. Bias odpowiadają za fluorescencje obiektu.
Advanced Transparency to zestaw trzech kanałów map i ośmiu parametrów,
które pozwalają dokładnie określić strukturę (gęstość) obiektu i jego wewnętrzną
przejrzystość.
Do naszej dyspozycji w grupie opcji Raytrace Controls jest dodatkowo
dziewięć parametrów pozwalających dokładnie określić sposób liczenia i wizualizacji odbić na materiale. Można dzięki temu określić, jak daleko będą ukazywane
wzajemne odbicia dwóch obiektów względem siebie i ich klarowność, zamglenie
itp. parametry (jest to np. sytuacja, gdy trzymając lustro w rękach staniemy przed lustrem ściennym i widzimy wielokrotnie odbicie nas samych z lustrem).
Warto zaznaczyć, że każdy kanał może być reprezentowany przez wartość
liczbową i wtedy traktuje się, że dany efekt występuje z jednolitą częstotliwością
na całej powierzchni obiektu lub poprzez przygotowanie odpowiedniej maski.
Jak widać, istnieje bardzo dużo możliwości ingerencji w struktury materiałów. Dobre wykorzystanie poszczególnych parametrów pozwala na uzyskanie
realistycznych renderingów danego obiektu. Nie zawsze istnieje konieczność ingerowania we wszystkie atrybuty materiału, często można poprzestać na ustawieniach domyślnych, modyfikując tylko istotne dla nas parametry. Dla przykładu wyobraźmy sobie pomnik wykuty w kamieniu, wokół którego powoli
przemieszcza się kamera. Do stworzenia takiego obiektu zazwyczaj przygotowuje się siatkę oddającą dobrze ogólny jego kształt, ale bez odwzorowywania delikatnych wgłębień czy szczelin, ponieważ geometria obiektów, czyli siatka
w znaczący sposób spowalnia prace komputerów i – w miarę możliwości – trzeba ją uprościć (il. 1). Aby pomnik wyglądał jak wykuty z kamienia, należy
w pierwszej kolejności wykorzystać kanał Diffuse odpowiedzialny za kolor. Fotografia użyta do tego celu może być fragmentem dowolnej struktury, która kojarzy się ze skałą odpowiednią dla naszego projektu. Fotografia przedstawiająca
teksturę owego materiału powinna zostać zrealizowana jako tzw. tekstura powtarzalna. Oznacza to, iż po zestawieniu obok siebie dwóch tych samych fotografii
nie powinien być widoczny szew w miejscu ich łączenia. Aby wykonać taką fotografię, należy fotografowany fragment kamienia równomiernie oświetlić, a po
wprowadzeniu tak wykonanego zdjęcia do programu do obróbki obrazów bitmapowych (np.: Photoshop) usunąć widoczny szew przy pomocy stempla w trybie multiplikacji obrazka.
Na tym etapie doszliśmy do kolejnej istotnej kwestii związanej z wykorzystywaniem fotografii w wizualizacjach 3D. Sposób nakładania fotografii na siat-
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kę obiektu nie jest taki oczywisty. Używając dowolnej fotografii w kanale Diffuse, po jej uaktywnieniu możemy natrafić na pierwsze trudności. Sposób nakładania tekstury na obiekt jest ściśle określony i nie zawsze ten domyślny stan będzie nam odpowiadał.
Dla lepszego zobrazowania tej sytuacji przedstawiony zostanie przykład pokazujący bezpośrednio i wyraźnie problem związany z nakładaniem tekstury na
obiekt. Podstawowym obiektem będzie prostopdłościan, który będziemy chcieli
pokryć jednolitą szachownicą. Tekstura to zdjęcie drewnianej szachownicy wykonane prostopadle i wykadrowane do kwadratu (il. 2, 3). Po bezpośrednim nałożeniu fotografii na kanał diffuse na obiekt łatwo dostrzegamy, iż pola szachownicy są prostokątne, a nie kwadratowe.
Zatem pierwszym krokiem będzie odpowiednie skorygowanie nakładania
tekstury na obiekt (il. 4). Może to nastąpić na kilka sposobów, np.: planarnie,
sferycznie, cylindrycznie, sześciennie czy też względem poszczególnych wielokątów Unwrap UVW (il. 5).
Mapowanie planarne przypomina sytuację, w której rzutnik wyświetla obraz
na ekranie. Jeśli jest on płaski, to obraz jest bez zniekształceń, jeśli jednak zamiast ekranu użyjemy manekina, to obraz będzie wyglądał tylko wtedy poprawnie, jeśli będziemy spoglądać na niego z punktu w miarę blisko położonego
względem jego rzutowania. Jeśli staniemy z boku, dostrzeżemy zniekształcenia.
Podobna analogia dotyczy innej kwestii: rzutując obraz na ekran często nie wypełnia on w pełni całego ekranu, pozostawiając jego brzegi w ciemności. Jeśli
ustawimy dwa rzutniki obok siebie wyświetlające ten sam obraz, to uzyskamy
podobny efekt, jak w przypadku mapowania planarnego, gdzie obrazy wyświetlane są obok siebie zarówno w pionie, jak i poziomie (prawa krawędź obrazu
jest początkiem lewej krawędzi fotografii a dolna krawędź początkiem górnej).
W przypadku rzutowania cylindrycznego trzeba sobie wyobrazić szereg
rzutników ustawionych wokół obiektu i rzutujących poszczególne fragmenty obrazu. Przy prostych obiektach zazwyczaj stosuje się jeden z czterech pierwszych
wymienionych systemów mapowania: planarny, sferyczny, cylindryczny, sześcienny. Bardziej skomplikowane obiekty wymagają użycia mapowania Unwrap
UVW. Są to przypadki, gdy obiekt siatki jest jakby rozkładany na poszczególne
trójkąty. Następnie każdy z trójkątów jest układany na płaszczyźnie będącej dowolną teksturą, jeden obok drugiego. Poszczególne trójkąty przyjmują fragment
obrazu, na którym leżą i są niejako z powrotem składane w obiekt 3D.
Na ilustracji 5 widzimy przykład mapowania planarnego, sferycznego, cylindrycznego i sześciennego na trzech różnych obiektach. Natomiast ilustracja 6
przedstawia mapowanie typu Unwrap UVW.
Ponieważ na przykładzie szachownicy wyjaśniono, na czym polega prawidłowe mapowanie tekstury, możemy wrócić do głównego projektu, czyli pomnika wykutego w kamieniu. Określono, iż tekstura kamienia, którą będziemy wykorzystywać, powinna być powtarzalna i bez widocznych krawędzi na złączach.
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Dzięki tak przygotowanej fotografii możemy ją powielić na naszym obiekcie np.
6 razy w pionie i poziomie i uzyskać w ten sposób kamienny pomnik, który nawet na zbliżeniach będzie miał wyraźną fakturę materiału. Ponieważ zastosowanie tekstury powtarzalnej zawsze powoduje dostrzeganie powtarzających się
charakterystycznych elementów, stosuje się zabieg, aby temu zapobiec: należy
przygotować dwa lub więcej zdjęć z fakturą podobnych kamieni. Wszystkie powinny być teksturami powtarzalnymi, a ich nasycenie, jasność i kontrast powinien zostać ujednolicony. Następnie w kanale Diffuse zamiast fotografii używamy procedury Blend, która pozwala w sposób losowy w płynnie przechodzących
w siebie obszarach wyświetlać na obiekcie naprzemiennie przygotowane fotografie dając wrażenie różnorodnego kamienia, który nawet przy dużym zbliżeniu
zachowa wyrazistą fakturę materiału. Warto dodać, iż możliwe jest dowolne nakładanie wielu fotografii w ramach jednego kanału.
Kolejnym etapem przy realizacji pomnika z kamienia będzie symulowanie
gładkich powierzchni i drobnych nierówności. Twarz rzeźby powinna być bardziej gładka niż obszar jej ubrania czy włosów. Do tego celu wykorzystujemy
kanał Bump. Tworzenie drobnych nierówności możemy zrobić poprzez siatkę
obiektu lub właśnie dzięki zastosowaniu odpowiedniej maski wypukłości, która
powinna zostać przygotowana jako mapa szarości. Przy czym w tym wypadku
kolor czarny reprezentuje największe wgłębienie, a kolor biały największą wypukłość. Zastosowanie szarej barwy o 50% stopniu natężenia względem wartości skrajnych oznacza płaską powierzchnię. Ponieważ do tego celu wykorzystuje
się często 8-bitową bitmapę szarości, mamy do dyspozycji 256 odcieni szarości.
Kolor biały to liczba 255 a czarny to 0, liczba 128 to szary oznaczający neutralną pozycję. Pośrednie odcienie szarości pozwalają na płynne przejścia pomiędzy
skrajnymi wartościami; jeśli na czarnym tle postawimy pojedynczy biały punkt,
to oznacza bardzo dużą wypukłość z ostrymi krawędziami. Aby lepiej wyjaśnić
zastosowanie tego kanału przedstawmy prosty przykład kuchennych kafli podłogowych. Tworząc taką podłogę możemy posłużyć się bardzo prostą siatką, będącą zwykłym prostokątem. Następnie przygotowujemy w programie typu Photoshop mapę wypukłości, w której na białym tle zaznaczamy czarną kratownicę,
odpowiadającą za wgłębienia w przerwach pomiędzy kafelkami. Po nałożeniu
tylko mapy wypukłości (bump) widzimy na renderingu wyraźne wgłębienia, które tworzą zarys płytek podłogowych. Dodanie kanału koloru dopełnia dzieła
i uzyskujemy pełny efekt.
Jeśli zastąpimy mapę z kratownicą czarnych linii odpowiedzialnych za
wgłębienia pomiędzy płytkami podłogowymi losowymi punktami o różnym natężeniu szarości, to otrzymamy bardzo szorstką powierzchnię.
Praca z warstwą wypukłości jest niekiedy bardzo czasoochłonna. Załóżmy,
że podłoga składa się z trzech typów kafli:
— całkowicie gładkich,
— szorstkich z reliefem lekko wypukłym w stosunku do gładkich,
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— szorstkich z reliefem wklęsłych w stosunku do gładkich.
Biorąc pod uwagę, że podłoga musi w sposób wyrazisty podkreślać przestrzenie pomiędzy płytkami, trzeba dokonać podziału z zakresu 0–255 stopni
szarości, jaka będzie używana do reprezentowania poszczególnych elementów.
Do odzwierciedlania wgłębienia pomiędzy płytkami wykorzystamy kolor czarny
(wartość 0), ponieważ ma to być element dominujący w układzie. Szarość
o stopniu natężenia równym 128 będzie odpowiadać płytkom gładkim, zakres od
120–128 dla obu obiektów szorstkich, natomiast relief, który ma być wklęsły,
będzie reprezentowany przez zakres 60–120, zaś wypukły 128–188. Stosując te
zasady możemy przygotować odpowiednio dopasowaną mapę wypukłości, która
właściwie odda stosunkowo prostą przestrzeń podłogi.
Rozumiejąc zasadę przygotowywania mapy wypukłości, stosunkowo prosto
można przygotować odpowiednie maski w innych kanałach. Różnica polega na
tym, iż w innych kanałach wartość 0 (kolor czarny) oznacza brak danej cechy,
a wartość 255 (kolor biały) maksymalne natężenie tej cechy. Warto zaznaczyć,
że niektóre kanały operują na maskach kolorowych, ale zasada pozostaje podobna. W przypadku trybu RGB dla red = 0, green = 0, blue = 0 efekt jest wyłączony a dla red = 255, green = 255, blue = 255 włączony (il. 7).
Wracając do pierwotnego przykładu pomnika wykutego w kamieniu, należy
przede wszystkim pamiętać o odpowiednim rzutowaniu tekstury na obiekt. Aby
w pełni kontrolować efekt, należy nadać kanałowi Bump odpowiednie mapowanie. W tym wypadku najlepsze jest mapowanie typu Unwrap UVW. Po ustawieniu mapowania trzeba przygotować mapę nierówności, która powinna odzwierciedlać jego fakturę. Chropowatość uzyskuje się przez losowe ustawienia grupy
punktów, każdy o innym natężeniu szarości w stosunku do sąsiedniego. W programie Photoshop służy do tego efekt szum (noise). Mając gotowe dwa kanały:
diffuse odpowiedzialny za kolor i bump odpowiedzialny za mapę wypukłości,
należy przygotować maskę odbłysków tak, aby światło odbijało się głównie na
gładkich powierzchniach i minimalnie na chropowatych. Trzeba zdefiniować
wszystkie parametry Specular Highlight, przy czym dla większości kanałów
Specular Color, Specular Level, Anisotropy i Orientation można podać ogólne
wartości liczbowe, a przygotowujemy tylko maskę dla Glossiness. Robi się to
podobnie jak w przypadku kanału bump, tzn. używając rzutowania (mapowania)
typu Unwrap UVW i tworząc odpowiedni obraz w skali szarości. Pamiętać należy, że w przypadku tego kanału kolor biały to maksymalne natężenie efektu,
a czarny to jego brak. Obraz powinien być bardzo ciemny, prawie czarny w obszarach obejmujących ubranie i jaśniejszy na twarzy, aby odbijało się tam światło. Po przygotowaniu odpowiedniej maski obiekt jest prawie gotowy. Jeśli pomnik posiada elementy mocno wypolerowane, np. tablicę pamiątkową, to będzie
ona działać analogicznie do lustra: odbijać się w niej będą inne obiekty, choć nie
tak intensywnie. W takim przypadku dla tej części pomnika należy przygotować
odpowiednią maskę dla kanału Reflect odpowiedzialnego za odbicia oraz usta-
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wić parametr Falloff End Distance np. na 200 cm (ten parametr określa, iż materiał odbija obiekty oddalone maksymalnie o 200 cm od swojej powierzchni) (il. 8).
Po przygotowaniu tego ostatniego kanału obiekt będzie wyglądał naturalnie
podczas ruchu kamery wokół niego, ponieważ światło będzie zachowywało się
w sposób podobny, jak w przypadku realnego pomnika.
Warto zaznaczyć, iż przygotowując dowolną maskę, można zawsze założyć,
iż kolor biały odpowiada maksymalnemu natężeniu efektu, jaki będzie zaplanowany, każda maska bowiem może być kontrolowana przez jej natężenie od
100% do 0%. Gdybyśmy przygotowali maskę odbić dla kanału Reflect, jako biały prostokąt w miejscu wypolerowanej tablicy, to z natężeniem tej maski na
100% uzyskamy zwykłe lustro, a nie wypolerowany kamień. Jeśli jednak
zmniejszymy natężenie maski do np.: 10%, to efekt będzie bardziej charakterystyczny dla wypolerowanego kamienia.
Omówiony sposób przygotowania masek dla poszczególnych kanałów wymaga praktyki i zmysłu obserwacji. Pewne parametry zawsze ustawia się na zasadzie kilku próbnych renderingów, aby uzyskać właściwy efekt końcowy. Jednak najważniejsze w całym procesie jest zrozumienie prostej zasady tworzenia
i przygotowywania masek składowych dla podstawowej fotografii. Praktyka
sprawia, iż z czasem można pokusić się także o różne eksperymenty, które pozwolą uzyskać interesujące efekty.
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Summary
Preparation of the photographs for 3D visualisation
The article is designed for beginning users of Autodesk 3ds Max and discusses following issues: How to prepare simple material in 3ds Max. The use of the photograph in the creation of materials. The basics of mappings objects. Differences in mapping of objects. The use of individual
types of maping (e.g.: planar, cylindrical, spherical, box, face). The preparation of the bump map.
How and when we use advanced materials.
Key words: 3ds Max, maps, materials, UVW coordinates, raytrace.

Il. 1. Widok wireframe z wszystkimi krawędziami obiektu oraz z opcją ukrycia zasłoniętych krawędzi

Il. 2. Tekstura dla kanału Diffuse

Il. 3. Obiekt z nieprawidłowo nałożoną teksturą z kanału diffuse. Wyraźnie widoczne prostokątne
pola szachownicy

Il. 4. Obiekt z prawidłowo nałożoną teksturą

Il. 5. Kolejno rzędami: mapowanie planarne, sferyczne, sześcienne

Il. 6. Obiekty mapowane w trybie Unwrap UVW i wygląd ich tekstury

Il. 7. Pierwsza kula od lewej z materiałem używającym tylko kanału bump, kolejna kula ma dodatkowo kanał Reflect, a ostatnia także kanał Diffuse. W dole obrazka widok poszczególnych
tekstur

Il. 8. Porównanie odbicia porcelanowej figurki w drewnianym podłożu z różnym parametrem fall
off dla kanału reflect

Il. 9. Ten sam obiekt z różnymi materiałami
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