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Wstęp  

Niniejsza kronika opracowana została w historiograficznej formie 
tablicy chronologicznej z poszerzonymi notami o wydarzeniach.      
Za datę wynalezienia fotografii przyjęto rok 1839, z wyjaśnieniem 
złożonego charakteru procesu dochodzenia do tego przełomowego 
wynalazku. Podkreśleniami wyróżniono daty oraz nazwiska postaci 

związanych z dziejami fotografii. Wytłuszczoną czcionką 
zaznaczono szczególnie ważne treści. Jeśli treść noty 
chronologicznej jest bezpośrednio powiązana z inną notą, 
zasygnalizowane to zostało frazami "patrz niżej" lub "patrz wyżej",  
z podaniem roku, pod którym można odnaleźć notę powiązaną. 
Subiektywny wybór niepełnego kanonu około 50 wybitnych dzieł 
fotografów zasygnalizowano w notach frazą "słynne zdjęcia". 

 

Skąd wzięła się fotografia? 

Z wynalazków, które zmieniły życie ludzi, każdy niemal opatrzyć 
można symboliczną datą jego stworzenia. Większość z nich - jeśli 
nie wszystkie - była jednak efektem stopniowego, powolnego 
zgłębiania praw natury i budowania coraz lepszych konstrukcji 
technicznych. 
 
Fotografia nie jest tutaj wyjątkiem. Rok 1839 - podawana                     
w encyklopediach i podręcznikach data wynalezienia fotografii - 
oznacza jedynie wydarzenia, które upowszechniły techniki 
fotograficzne przed masową opinią publiczną. Jednak wysiłki, które 
doprowadziły w końcu do powstania tych technik, sięgały daleko w 
przeszłość. Nawet nazwa "fotografia" istniała już wcześniej, bo od 
1833 r. 

Z perspektywy historycznej, do wynalazku fotografii prowadziły dwie 
drogi - udoskonalanie ciemni optycznej (camera obscura) oraz 
badania chemiczne nad właściwościami i praktycznym 
wykorzystaniem substancji światłoczułych. 

Przez wieki uczonych i zamożnych Europejczyków fascynowały 
zagadkowe właściwości urządzenia nazywanego po łacinie camera 
obscura ('ciemnia optyczna', dosłownie: 'ciemna izba'). Różnej 
wielkości światłoszczelne sześcienne pudło miało w jednej ze ścian 
wywiercony mały otwór. Wpadające przez niego światło tworzyło 
obraz na ściance przeciwległej - ekranie. Obraz ten był odwrócony 
stronami, trochę nieostry przy brzegach. Ciemnia optyczna mogła 
być znana i używana już w starożytności (wspominał o niej wielki 
filozof grecki Arystoteles), ale pierwszy jej pełniejszy zachowany 
opis pochodzi ze średniowiecznego arabskiego dzieła naukowego, 
z końca X wieku. Potem, aż po schyłek średniowiecza, o ciemni 
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wspominali uczeni europejscy, a od XVI wieku stała się ona 
popularną wśród możnych zabawą, umilającą dworskie życie (na 
ciemnię zamieniano pałacowe pokoje i obserwowano "z ukrycia" 
ruch uliczny). Od tego czasu także - aż po wiek XIX - malarze 
krajobrazu wykorzystywali ciemnię jako pomoc w tworzeniu 
precyzyjnych i wiernych perspektywie rysunków. Na ich bazie 
powstawały później obrazy malarskie. Ciemnię optyczną 
próbowano wykorzystywać do celów naukowych. W 1544 roku 
holenderski astronom Rainer Gemma Frisius użył ciemni do 
pośredniej obserwacji tarczy słonecznej podczas zaćmienia.             
W następnym roku zamieścił rysunek tego eksperymentu, dając 
nam zarazem jeden z najstarszych zachowanych wizerunków 
camera obscura. 

Prace nad udoskonaleniem ciemni optycznej trwały przez wieki, 
głównie za sprawą uczonych włoskich - dziedziców renesansowej 
fascynacji naturą i jej prawami. Już w połowie XVI wieku 
zrealizowano pomysł umieszczenia w otworze ciemni soczewki 
skupiającej, co zapoczątkowało historię obiektywu, a doraźnie 
poprawiło jakość obrazu. Nieco później do soczewki dodano 
przesłonę (pozwalającą na regulację jasności wpadającego światła) 
oraz wklęsłe zwierciadło, pełniące rolę ekranu. W XVIII wieku za 
ekran w ciemni służyło matowe szkło, ułatwiające pracę osobom 
rysującym obraz w niej powstały. Ujmując rzecz z naszej 
perspektywy historycznej można powiedzieć, że właściwie już           
w XVIII wieku ciemnia mogła być prostym aparatem fotograficznym 
- tyle, że nie było jeszcze na czym zrobić zdjęć. 
  
Ciemnia optyczna miała zatem jedną istotną wadę. Nadawała się do 
obserwacji dla poważnych lub mniej poważnych celów,                           
ale wytwarzany w niej przez światło obraz był ulotny. Demontaż 
ciemni kończył możliwość jego oglądania. I tutaj wspomnieć należy 
o drugim wątku z zakresu historii nauki, wiodącym do narodzin 
fotografii. Od wieków uczonym - a właściwie każdemu 
spostrzegawczemu człowiekowi - znane było zjawisko 
światłowrażliwości (światłoczułości) różnych substancji                       
i wykonanych z nich przedmiotów. Kolorowe okładki książek 

wystawione na długie działanie słońca blakną, rolety okienne 
płowieją, skóra białego człowieka na słońcu czerwienieje lub 
brązowieje - przyczyny tych zjawisk są różne, ale niezaprzeczalne 
jest to, że słońce i jego "promienie" świetlne powodują zmiany 
chemiczne w przedmiotach, na które padają. Przy czym niektóre 
substancje reagują na to działanie szybciej niż inne. Od XVI wieku 
uwagę uczonych zwracały związki chemiczne - sole 
srebra (halogenki srebra), ciemniejące pod wpływem światła 
stosunkowo szybko i wyraźnie. Przy czym do pierwszej połowy XVIII 
wieku wielu uczonych uważało, że dzieje się tak na skutek działania 
powietrza i temperatury. Słabo jeszcze znana fizykom natura światła 
wciąż wydawać się musiała zbyt ulotna, aby powodować poważne 
zmiany chemiczne. Kres wątpliwościom położył przełomowy 
eksperyment niemieckiego chemika Johanna Heinricha Schulze.  
W latach dwudziestych XVIII wieku potwierdził on doświadczalnie 
światłoczułość soli srebra. Powlekł powierzchnię kości mieszaniną 
kredy i azotanu srebrowego (jedna z soli srebra), po czym nakrył 
całość papierem z powycinanymi literami. Po długim czasie 
naświetlania stwierdził, że odsłonięte fragmenty przybrały 
ciemnofioletową barwę. Obraz okazał się jednak nietrwały - jakiś 
czas potem cała powierzchnia ściemniała, a zarysy liter zanikły. 
Schulze potwierdził bardzo ważne przypuszczenie - są związki 
chemiczne zdolne do utworzenia obrazu "malowanego światłem". 
Jednocześnie jego eksperyment pokazał problem, z którym 
zmagały się kolejne pokolenia chemików i wynalazców fotografii: jak 
utrwalić uzyskany obraz? 

 Do grona "ojców" fotografii zaliczyć należy co najmniej kilka osób - 
uczonych i eksperymentatorów. Ich epokowe zasługi - biorąc pod 
uwagę historyczne znaczenie fotografii - obejmują: pomysł 
połączenia znanej od dawna ciemni optycznej z odkryciem 
światłoczułości soli srebra, a także rozwiązanie problemu utrwalenia 
uzyskanego obrazu fotograficznego i stworzenie pierwszych 
skutecznych i w miarę praktycznych technik uzyskania takiego 
obrazu. Krótką - i zarazem złożoną z ciekawych ludzi - listę ojców 
fotografii otwiera w zgodnej opinii historyków francuski 
eksperymentator i wynalazca Józef Nikifor  Niépce. 
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Eksperymentował z substancją używaną od dawna w grawerstwie - 
bitumem syryjskim, który pod wpływem światła jaśnieje i traci 
rozpuszczalność w terpentynie - a więc pozwala na uzyskanie 
prawidłowych tonalnie obrazów (pozytywów, a nie negatywów). 
Technikę opartą na bitumie syryjskim można uznać za pierwszą 
historycznie technikę fotograficzną. Motywacją Niépcego do pracy 
był brak talentów rysunkowych i dążenie do takiego 
unowocześnienia znanej od dawna litografii, aby móc uzyskać 
sposób na mechaniczne powstawanie obrazu. Zasługą historyczną 
francuskiego wynalazcy jest to, że testował znane ówcześnie 
substancje światłoczułe w camera obscura z obiektywem 
wyposażonym w soczewkę - czym wytyczył prostą już i krótką drogę 
do wynalazku fotografii. Najważniejsze samodzielne prace                     
i osiągnięcia Niépcego miały miejsce w latach 20. XIX wieku, choć 
pierwszy monochromatyczny (czarno-biały) obraz odwrócony 
tonalnie (czyli negatywowy) uzyskał na papierze pokrytym chlorkiem 
srebrowym już w 1816 roku. Podobnie do wcześniejszych prób 
poprzedników, obrazu nie udało się utrwalić. Następnie Niépce 
nazwał opracowaną przez siebie technikę heliografią i w 1822 roku 
wykonał w niej pierwsze niezachowane do dziś zdjęcie - fotokopię 
portretu papieża Piusa VII. Kilka lat później - około 1827 roku - 
wykonał tą samą techniką  Widok z okna w Le Gras  - pierwszą 
zachowaną fotografię w historii. 

 W 1829 roku, wobec braku dalszych sukcesów w pracy 
wynalazczej, Niépce nawiązał współpracę                                                     
z Ludwikiem Daguerre'm, malarzem i znanym przedsiębiorcą 
dioramistą. Zanim jednak wyniknęły z niej znaczące efekty, Niépce 
zmarł w 1833 roku. Daguerre kontynuował z powodzeniem prace, 
co dało mu miejsce kolejnego w historii prekursora - ojca fotografii. 
W latach 1835 - 1837 opracował on kolejną, drugą w historii technikę 
fotograficzną, nazwaną od swego nazwiska - dagerotypią. Pomimo 
niedogodności (wykonanie i wywołanie dagerotypu było 
skomplikowanym, dość drogim i niebezpiecznym dla zdrowia 
procesem, a obraz był monochromatyczny, odwrócony stronami        
i widoczny wyraźnie tylko pod prawidłowym kątem), dagerotypia 
stała się pierwszą popularną i używaną na masową skalę techniką 

fotografowania. Dominowała na niektórych rynkach przez 
dziesięciolecia (np. w USA). Podziwiano dagerotypy za dużą 
szczegółowość obrazu i jego trwałość. Ogłoszenie wynalazku 
dagerotypii w 1839 roku - a nadano mu duży rozgłos i wsparcie 
rządu francuskiego - oraz fakt ogłoszenia w tym samym roku 
wynalazku drugiej techniki fotograficznej - angielskiej kalotypii 
Williama Talbota - zdecydowało, że ta właśnie data jest 
symbolicznym punktem startu historii fotografii. 

 William Talbot, trzeci z "ojców" fotografii, zapewne w swoich 
czasach byłby znany nawet bez zasług w pracach nad nią. Zresztą 
prawdopodobnie nie uważał ich za istotny element swego dorobku 
naukowego. Polityk, matematyk, archeolog - asyriolog (przyczynił 
się do odczytania asyryjskiego pisma klinowego), wynalazca, 
tłumacz, autor licznych publikacji, zainteresował się technikami 
fotograficznymi w połowie lat 30. XIX wieku. Podszedł do 
zagadnienia w odmienny sposób i - choć efekty długo były mało 
zadowalające w porównaniu z jakością obrazu dagerotypów - stale 
ulepszał swój wynalazek. W końcu opracował najbardziej 
powszechną technikę światowej fotografii, dominującą aż do 
wprowadzenia fotografii cyfrowej pod koniec XX wieku. 
Proces negatywowo - pozytywowy, bo o nim mowa, Talbot 
nazwał kalotypią (inne nazwy: talbotypia, "fotogeniczne 
rysowanie") i opatentował w 1841 r. Jednak ze względu na 
rywalizację z Daguerre'm, już w słynnym 1839 roku ogłosił światu 
swój wynalazek, jeszcze w postaci niedopracowanej. Niewątpliwie 
działał w celu zdobycia palmy pierwszeństwa za opracowanie 
techniki, która od początku wzbudzała wielkie emocje. Podobnie 
do Niépce'go, jedna z pierwszych fotografii Talbota za swój temat 
miała okno - tym razem było to okno biblioteki w posiadłości 
Talbota w Lacock Abbey. Po prostu pierwsze zdjęcia były 
roboczymi eksperymentami, najłatwiej było skierować obiektyw 
prymitywnego aparatu w stronę okna obok.  

Z perspektywy pokoleń użytkowników fotografii może dziwić 
początkowa popularność dagerotypu, dobrego jakościowo, ale 
"niewygodnego", jak wspomniano. Czyżby nie dostrzegano tak 
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"oczywistych" dla następnych pokoleń zalet fotografii na negatywie 
- z którego łatwo można wykonać liczne i tanie odbitki papierowe? 
Należy jednak pamiętać o tym, że fotografia w postaci dagerotypu 
długo była hobby ludzi zamożnych, których pociągały możliwości 
"natychmiastowego" stworzenia obrazu zaskakująco wiernego 
naturze, jak uważano. Rzekomo nietkniętego subiektywną ręką 
artysty, a więc zgodnego z ówczesnym pojmowaniem działalności 
naukowej - jako drogi poznania prawdy. To, że dagerotyp powstawał 
tylko w jednym egzemplarzu, paradoksalnie stanowiło pewnego 
rodzaju nobilitującą go zaletę - był niepowtarzalny, jak ręcznie 
wykonane dzieło sztuki. Natomiast fotografia - kalotypia 
początkowo dawała obrazy niższej jakości, a możliwości jakie dawał 
negatyw najwyraźniej nie były z początku oczywiste.    
 
Rok 1839 upłynął pod znakiem doniesień i akcji promujących nowe 
techniki uzyskiwania obrazów "malowanych światłem". Ludwik 
Daguerre ogłosił swój wynalazek dagerotypii w pierwszych dniach 
stycznia i natychmiast temat ten podchwyciła z entuzjazmem 
ówczesna prasa. Już w styczniu i lutym, w ślad za prasą francuską 
i korzystając z jej tłumaczonych materiałów, o dagerotypii donosiły 
w krótkich artykułach gazety angielskie, niemieckie, polskie (20 
stycznia), chorwackie, węgierskie, serbskie, litewskie, a kilka 
tygodni później także rosyjskie, skandynawskie i wreszcie 
nowojorskie, a później inne amerykańskie. Nie było właściwie stolicy 
europejskiej, w której wynalazek ten nie wzbudziłby przynajmniej 
umiarkowanego zainteresowania. Daguerre zabrał się do 
promowania dagerotypii z energią i profesjonalizmem 
utalentowanego przedsiębiorcy, którym był przede wszystkim. 
Umiejętnie rozszerzał zakres informacji o nowej technice (od 
krótkich artykułów, poprzez wystąpienia publiczne, publikację 
książki - podręcznika, po rozpoczęcie produkcji aparatów                               
i oprzyrządowania do wykonywania dagerotypów) - budował tym 
samym napięcie. Rozpalał nadzieje dziennikarzy oraz czytelników 
spodziewanymi korzyściami z zastosowania nowego wynalazku. 
Zadbał też o możnych protektorów ze świata nauki i polityki. W 
sierpniu 1839 roku odbyła się w Paryżu - w uroczystej atmosferze - 
oficjalna prezentacja dagerotypii na wspólnym posiedzeniu 

Francuskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych. Głównym 
prelegentem był, pozyskany wcześniej przez Daguerra, Franciszek 
Arago, wybitny astronom i fizyk francuski oraz opozycyjny - ale 
wpływowy - polityk o poglądach demokratycznych. Arago w swoim 
wystąpieniu - trafnie jak czas pokazał - zaprezentował możliwości 
zastosowania dagerotypii jako wygodnej, mechanicznej metody 
utrwalania obrazu. Ogłosił także, że rząd króla francuskiego 
Ludwika Filipa zakupi wynalazek i sprezentuje go światu: "Francja 
ogłosiła swe prawo do odkrycia i od pierwszych chwil czuła dumę, 
że może bezinteresownie dać światu tak hojny podarunek". Te 
podniosłe i dumne słowa należy jednak odczytać jako element 
ówczesnej rywalizacji mocarstw w sferze polityki, gospodarki                 
i nauki. Szybko bowiem okazało się, że amatorzy fotografii 
pochodzący z terytorium głównego rywala Francji - Wielkiej Brytanii, 
będą mogli skorzystać z "podarunku" pod warunkiem wykupienia 
licencji na używanie technologii i sprzętu do dagerotypii. 
 
William Talbot przyjmował zapewne wrzawę wokół dagerotypu, 
wszczętą przez Daguerra za Kanałem La Manche, bardziej                   
z niepokojem niż fascynacją. Jako zorientowany w nowościach 
intelektualista, dowiedział się o wynalazku dagerotypii już w styczniu 
i podjął działania dla zaprezentowania siebie jako pierwszego 
wynalazcy fotografii, za którego się uważał. Podczas wystąpienia 
przed Towarzystwem Królewskim w końcu stycznia ogłosił 
wynalezienie fotogenicznego rysunku - kalotypii. Talbot opowiadał 
malowniczo, że nad pięknymi brzegami jeziora Comer wpadł na 
pomysł utrwalania w camera obscura obrazów - "dzieł chwili, 
skazanych na szybkie zanikanie" i "zmuszenia ich do odbijania się 
na papierze tak, by zostawiały na nim trwały ślad". Kalotypię 
promował następnie podczas licznych wystąpień w wielu krajach.  
 
Tym samym rozpoczęła się rywalizacja: dagerotyp - kalotypia, 
która zdominowała pierwsze dziesięciolecie rozwoju fotografii. Spór 
o pierwszeństwo i masowe zastosowanie tych technik był przede 
wszystkim efektem ówczesnych nastrojów nacjonalistycznych oraz 
rywalizacji mocarstw o dominację polityczną i kulturalną na 
kontynencie europejskim. Wynalazcy spierali się bowiem w istocie 
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o sam pomysł mechanicznego utrwalania obrazów. Opracowane 
przez nich techniki fotograficzne miały co prawda elementy 
wspólne: zastosowanie camera obscura do naświetlenia materiału 
światłoczułego (była ona znana już o wiele wcześniej, jak wiemy), 
użycie jodku srebra jako substancji światłoczułej, tiosiarczanu 
sodowego jako utrwalacza (ostatnia substancja nie była używana 
od początku, a odkrycie jej działania było zasługą Jana Herschela, 
a więc żadnego ze spierających się wynalazców). Poza tymi 
podobieństwami, dwie techniki otrzymywania obrazów były różne              
i odmienne były efekty ich zastosowania. Dagerotyp był obrazem w 
jednym egzemplarzu, na płycie metalowej, monochromatycznym 
(czarno-białym), bardzo szczegółowym, ale odwróconym stronami           
i wymagającym oglądania pod właściwym kątem (efekt trochę 
podobny do ekranów ciekłokrystalicznych laptopów starszego typu). 
Fotografia metodą kalotypii była wykonana z negatywu na papierze, 
także monochromatyczna, pozbawiona wielu szczegółów, słabsza 
jakościowo, za to poprawna stronami. Można było z negatywu 
uzyskać pewną ilość odbitek, z czego korzystał Talbot wydając 
pierwsze czasopismo z fotografiami - "Ołówek Natury", w latach 40. 
XIX wieku. Skoro twórcy fotografii posługiwali się technikami                      
w pewnym stopniu znanymi już wcześniej i zarazem odmiennymi 
względem siebie, nie może być mowy o podwójnym wynalezieniu 
tego samego sposobu fotografowania w mniej więcej tym samym 
momencie. Kryterium uznania czyjegoś pierwszeństwa                            
w wynalezieniu fotografii - rozumianej ogólnie jako technika 
mechanicznego utrwalania obrazu - może być jedynie czas 
rozpoczęcia prac nad nią i ewentualnie jej oficjalne ogłoszenie. 
Daguerre prezentując się jako twórca fotografii, z premedytacją 
pomniejszał znaczenie Józefa Niépce'go, swego zmarłego 
współpracownika, który zaczął prace nad heliografią co najmniej 
około 1813 r. Sam Daguerre włączył się w prace nad techniką 
fotograficzną od 1829 r. Natomiast William Talbot rozpoczął prace 
nad późniejszą kalotypią dopiero w 1833 roku. I mimo wszystko 
ogłosił ich wyniki jako drugi, na wieść o wynalazku Daguerra. 
Kalotypię opatentował dopiero w 1841 r. Wydaje się więc,                          
że werdykt autorów podręczników historii fotografii, oddający palmę 
pierwszeństwa Daguerrowi, jest sprawiedliwy. Nie można jednak 

zapomnieć, że Daguerre - choć udało mu się być formalnie 
pierwszym - nie był jedynym twórcą fotografii. Marzenie o niej było 
o wiele wcześniejsze; prace nad nią prowadziło wielu znanych                    
i nieznanych szerzej ludzi - zawodowych naukowców, 
konstruktorów - entuzjastów, amatorów wiedzy i techniki, artystów 
pragnących poszerzyć horyzonty techniki tworzenia obrazów. 
Obok Niépce'go, Daguerre'a, Herschela i Talbota, należy 
wspomnieć przynajmniej francuskiego urzędnika i wynalazcę 
Hipolita Bayarda. W czerwcu 1839 r. zaprezentował on obrazy 
fotograficzne na papierze, wykonane techniką podobną do kalotypii 
Talbota; po czym został celowo odsunięty w cień pod naciskiem 
Arago, niechcącego, aby dagerotypia miała konkurencję w rodzinnej 
Francji. Sfrustrowany Bayard wykonał w 1840 r. swój autoportret 
jako topielca. Na wspomnianych nazwiskach lista pionierów 
fotografii się nie zamyka. 

Zrodzona z ludzkich marzeń o wiernym naturze obrazowaniu, 
powstała dzięki wiedzy zbieranej od pokoleń, ogłoszona i rozwijana 
w atmosferze politycznej rywalizacji po kongresie wiedeńskim 
-  fotografia od początku wzbudziła nadzieje na nowe możliwości dla 
nauki, sztuki i zastosowań codziennych. Podziwiana i zarazem 
zajadle krytykowana przez zwolenników tradycyjnego pojmowania 
sztuki. Od swego początku stała się istotnym i dyskutowanym 
szeroko elementem ludzkiej kultury. Tak jak możliwości napędowe 
maszyny parowej zmieniły kształt przemysłu, tak fotografia zmieniła 
ludzkie postrzeganie świata i siebie samego.
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Kronika fotografii 
 

Ojcowie fotografii 

 

 

 

 

Joseph Niépce Louis Daguerre William Fox Talbot Hippolyte Bayard 

 
  

DATA PREHISTORIA FOTOGRAFII - CZYLI ZANIM POJAWIŁA SIĘ FOTOGRAFIA 

IV w. p.n.e. Około połowy IV w. p.n.e. - pierwszy zachowany opis zasady działania ciemni optycznej  (łac. camera obscura - dosłownie 
'ciemna izba'), autorstwa Arystotelesa (384 - 322 r. p.n.e.), wielkiego filozofa greckiego. Ciemnia optyczna to światłoszczelna 
skrzynka, pozwalająca na wyświetlanie przez nieduży otwór odległych scen na płaską powierzchnię umieszczoną na 
przeciwległej względem otworu ściance. Arystoteles zauważył, że obraz padający na ściankę w skrzynce ciemni jest tym 
wyraźniejszy im mniejszy jest otwór, przez który pada światło. Radził też wykorzystywać ciemnię do obserwacji zaćmienia 
słońca. 

X wiek Schyłek X w. - po wiekach pierwsza pełna wiadomość o ciemni optycznej i zasadzie jej działania - Alhazen (Ibn al-Haitham, 
około 965 - 1039 r.), arabski matematyk, fizyk i astrononom pracujący w Egipcie, proponował użycie jej do obserwacji zaćmień 
słońca. Tradycja przypisuje też Alhazenowi wynalezienie soczewki.   
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1292 rok 1292 r. - wzmianka o ciemni optycznej w pismach Rogera Bacona (około 1219 - około 1292 r.), angielskiego filozofa i prekursora 
nauki empirycznej. 

XV wiek XV w. - malarze stosowali ciemnię optyczną jako pomoc towarzyszącą systemowi rysowania perspektywicznego. Metody                    
te stosowano do XIX w. 

1500 rok Około 1500 r. - wzmianka o ciemni optycznej w pismach Leonarda da Vinci (1442 - 1518 r.), który porównywał camera 
obscura do ludzkiego oka. Niektórzy badacze tajemnic historii (Lynn Picknett) i twórcy jej wersji alternatywnych wobec głównego 
nurtu  uważają, że Leonardo stosował wczesne techniki fotograficzne i przy ich pomocy miał sfałszować Całun Turyński.                     
W świetle uznanych badań trudno jest zweryfikować pozytywnie te tezy. Niemniej jednak w czasach Leonarda znane były 
materiały  pozwalające uzyskać substancje światłoczułe i wykorzystać je do sporządzenia obrazów fotograficznych.  
Domniemana renesansowa technika fotograficzna mogła wykorzystywać jako substancję światłoczułą mieszankę                              
o składzie: białko jaja kurzego, sól amonowa, mocz, sok z cytryny (dodany dla zagęszczenia). Po wymieszaniu, emulsję tę 
można było pozostawić na pewien czas do odstania, po czym wykonać "fotografię" według procedury: 
1) Powlec emulsją płótno i pozostawić do wyschnięcia. 
2) Po umieszczeniu płótna w camera obscura naświetlać je przez czas od kilkunastu godzin do kilku dni, uzyskując w ten sposób 
obraz negatywowy. 
3) Uprać płótno w wodzie i łagodnej substancji piorącej dla wypłukania miejsc nienaświetlonych. 
4) Utrwalić miejsca naświetlone negatywu przez lekkie nadpalenie nad ogniem lub ewentualnie utrwalić przez zanurzenie                     
w amoniaku. 
5) Powtórzyć całą procedurę dla uzyskania pozytywu. 
Nie ma żadnych dowodów wskazujących na używanie tej techniki przez Leonarda, a użycie jej do sfabrykowania Całunu 
Turyńskiego jest zupełnie nieprawdopodobne.  
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XVI wiek XVI w. - organizowano zabawy towarzyskie z wykorzystaniem zasady ciemni optycznej - zbierano się w zacienionym pokoju                
i obserwowano odwrócony obraz ruchu ulicznego wpadający przez mały otwór w okiennicy i rzutowany na ścianę. 
 
1544 r.- Rainer Gemma Frisius (1508 - 1555 r.), holenderski astronom, idąc zapewne za radą Arystotelesa, użył ciemni 

optycznej do obserwacji zaćmienia słońca 24 stycznia.                   
W następnym roku zamieścił jej rysunek w swym dziele De 
radio astronomico et geometrico liber, wydanym                                    
w Antwerpii (rysunek obok). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1550 r. - Girolamo Cardano (1501 - 1576 r.), włoski matematyk, mechanik, astrolog i lekarz, zastąpił mały otworek camera 
obscura pojedynczą soczewką skupiającą. 
  
1565 r. - Georg Fabricius (1516 - 1571 r.) opisał odkryty przez siebie w kopalni bromek srebra - substancję nieorganiczną (sól 
bromowodoru i srebra), która ciemnieje pod wpływem światła (rozpada się wtedy na brom i metaliczne srebro). 
 
1569 r. - Daniello Barbaro (1513 - 1570 r.), włoski humanista i teoretyk perspektywy, umieścił w swym dziele opis camera 
obscura: "W okiennicy zrób niewielki otwór, weź okular, taki jak ten używany do czytania, i wstaw go w otwór, zamknij wszystkie 
okna i drzwi, tak, żeby światło dostawało się do pokoju jedynie przez wstawioną w okiennicę soczewkę". 
 
II poł. XVI w. - włoscy fizycy Daniello Barbaro i Giambattista della Porta (1535 - 1615 r.) ulepszyli ciemnię optyczną instalując         
w otworze wypukłą soczewkę i  przesłonę oraz wklęsłe zwierciadło jako ekran dla rzucanego obrazu. Barbaro opisał zasadę 
działania przesłony: "Szkło soczewki musi być odpowiednio przysłonięte, by na środku pozostał jedynie mały otwór, dzięki 
czemu uzyskamy wyraźniejszy obraz". G. della Porta, najwyraźniej nie znając wcześniejszych opisów, ogłosił się wynalazcą 
ciemni optycznej i zalecał jej stosowanie osobom pozbawionym talentu malarskiego - miały one obrysować kontury wizerunku 
w ciemni i pokolorować farbami wykonując w ten sposób obraz.  

XVII wiek XVII w. - Dwaj uczeni eksperymentatorzy Włoch Angelo Sala (w 1614 r.; żył w latach 1576 - 1637) i Saksończyk Wilhelm 
Homberg (w 1694 r.; żył w latach 1652 - 1715) uznali, że ciemnienie soli srebra jest wynikiem działania światła. Otworzyli 
w ten sposób okres prac nad substancjami światłoczułymi. Pozostali uczeni XVII i XVIII w. uważali jednak, że dzieje się tak na 
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skutek działania powietrza lub ciepła (za powietrzem opowiadał się w 1663 r. Robert Boyle, 1627 - 1691 r., irlandzki chemik                  
i fizyk; za ciepłem jeszcze w 1798 r. Beniamin Thompson - hrabia Rumford, 1753 - 1814 r., brytyjsko-amerykański fizyk). 
 
1637 r. - Kartezjusz (René Descartes, 1596 - 1650 r.), wielki francuski filozof, matematyk i przyrodnik stwierdził, że oko 
to camera obscura (ciemnia optyczna). 
  
1646 r. - Athanasius Kircher (1602 - 1680 r.), niemiecki duchowny i wszechstronny uczony, opisał prawdopodobnie pierwszy 
projekt przenośnej ciemni optycznej, która miała wielkość niedużego pokoju i, po wejściu przez otwór w podłodze, umożliwiała 
artyście wykonywanie rysunków. 
 
Druga połowa XVII w. - Jan Vermeer van Delft (1632 - 1675 r.), wybitny holenderski malarz, korzystał z ciemni optycznej                           
i czerpał z niej inspirację artystyczną - postacie na jego obrazach często są umieszczone w zamkniętych pomieszczeniach, 
oświetlonych przez wpadające słońce, i obserwują widok rozpościerający się za oknem. 
 
1674 r. - Christoph Adolph Balduin (1632 - 1682 r.), alchemik, podczas próby pochwycenia "ducha światła", otrzymał z kredy                
i kwasu azotowego azotan wapnia. Zauważył, że osuszone resztki świecą w ciemności i nazwał substancję phosphorus 
('noszący światło'). Jego eksperyment próbował powtórzyć pół wieku później J.H. Schulze (patrz niżej - 1725...). Wykorzystując 
kwas azotowy zanieczyszczony srebrem uzyskał światłoczułą sól srebra. 
  
1685 r. - Johann Zahn (1641 - 1707 r.), uczony optyk niemiecki, opublikował schematy poręcznych urządzeń typu camera 
obscura o różnych ogniskowych, działających na zasadzie lustrzanego odbicia. 
 

XVIII wiek XVIII w. -  w ciemniach optycznych zaczęto stosować tylnie ścianki z matowego szkła (ze względu na potrzeby malarzy 
portrecistów i pejzażystów). Dla wielu zawodowych i amatorskich artystów praca z ciemnią optyczną stała się artystyczną 
rutyną.  
Wraz z wcześniejszym zastosowaniem soczewki i przesłony w obiektywie oznaczało to, że  osiągnięto poziom techniczny 
pozwalający na skonstruowanie w przyszłości prostego aparatu fotograficznego. 
 
1725 - 1727 r. - Johann Heinrich Schulze (1687 - 1744 r.), niemiecki chemik, doświadczalnie potwierdził światłoczułość soli 
srebra. W trakcie prac połączył prawdopodobnie przypadkowo azotan wapnia z azotanem srebra, uzyskując światłoczułą sól 
srebra (ogłoszoną w 1727 r. pod nazwą scotophorus - 'noszący ciemność'). Naświetlił światłem słonecznym powierzchnię kości 
powleczoną mieszaniną kredy i azotanu srebrowego i przykrytą papierem z powycinanymi literami. Stwierdził, że odsłonięte 
miejsca przybrały ciemnofioletową barwę, zasłonięte pozostały białe. Obraz był jednak nietrwały - wkrótce sczerniała cała 
powierzchnia.  
 
1748 r. - Julien de La Mettrie (1709 - 1751 r.), francuski filozof i lekarz, uznał mózg za "ekran", na którym pojawiają się "różne 
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obiekty jak za sprawą laterna magica" (latarni magicznej - popularnego przed wiekami urządzenia - zabawki, wykorzystującego 
efekty optyczne, nieco podobnego w charakterze do camera obscura - ciemni optycznej). 
 
1760 r. - Charles-François Tiphaigne de La Roche (1722 - 1774 r.), francuski lekarz i pisarz, w swojej 
powieści Giphantie (anagram nazwiska autora) opisał swoją rzekomą podróż po nieznanej krainie, dokąd zagnał go tajfun. 
Mieszkańcy kraju - pierwotne duchy posługujące się zaawansowaną techniką - podsłuchiwały rozmowy i tworzyły wizualną 
historię świata. Ponieważ brak im było talentów malarskich "Stworzyły substancję, bardzo delikatną, lepką, szybkoschnącą             
i twardniejącą, za pomocą której w mgnieniu oka powstaje obraz. Substancję tę nanoszą na kawałek płótna i ustawiają 
naprzeciwko przedmiotów, które chcą uwiecznić. (...) Obrazy utrwalają się z chwilą, gdy tylko zostaną uchwycone na płótnie. 
Potem natychmiast zostają zasłonięte i ustawione w ciemności, a po godzinie zewnętrzna warstwa wysycha i otrzymuje się 
dzieło tym cenniejsze, że żaden artysta nie stworzyłby bardziej prawdziwego". Ten pierwszy fantastyczny opis zdjęcia jest 
przejawem marzeń o szybkim utrwalaniu obrazów, jakie pojawiały się w kulturze zachodniej na długo przed spełnieniem ich 
przez wynalazek fotografii. 
 
1764 r. - Francesco Algarotti (1712 - 1764 r.), włoski uczony, pisarz i kolekcjoner sztuki, mając na myśli camera 
obscura stwierdził: "Najlepsi malarze Włoch musieli zaopatrzyć się w ten aparat; inaczej nie przedstawialiby rzeczy w tak żywy 
sposób".  
 
1771 r. - Jacques Alexandre César Charles (1746 - 1823 r.), francuski fizyk i chemik, próbował uzyskać sylwetkowy obraz 
ludzkiej głowy na papierze pokrytym solami srebra. Obrazy nadal były nietrwałe. 
  
Schyłek XVIII w. - dużym powodzeniem cieszyły się publikowane wtedy pejzaże. Z mody tej skorzystali później pierwsi 
fotografowie. 
 
Koniec XVIII w. i początek XIX w. - Thomas Wedgwood (1771 - 1805 r.), brytyjski przemysłowiec ceramik, oraz Humphry 
Davy (1778 - 1829 r.), wybitny brytyjski fizyk, chemik i wynalazca, kontynuowali próby C. Charlesa, uzyskując nadal nietrwałe 
obrazy. W 1800 r. Wedgwood jako pierwszy zaczął naświetlać papier i skórę, po powleczeniu ich azotanem srebra i przykryciu 
różnymi przedmiotami lub szkłem z namalowanymi obrazkami. Obrazy były nietrwałe - szybko blakły. 

XIX wiek 
 
1802 rok 

1802 r. - Humphry Davy rzutował obrazy mikroskopowe na papier pokryty światłoczułą substancją. Obrazy były nietrwałe, ale 
badacz został w ten sposób pionierem mikrofotografii. 
 
Początek XIX w. - wraz z rodzącym się romantyzmem następuje odwrót od realizmu w sztuce, na rzecz podkreślenia 
subiektywizmu twórcy i jego dzieła. Camera obscura stała się przedmiotem krytyki (np. Johann Wolfgang Goethe) jako 
narzędzie skłaniające do zbytniej drobiazgowości przedstawienia; szkodliwe dla artysty. Zarzut mechanicznego charakteru 
powstawania obrazu i jego zbyt dużej szczegółowości został potem przeniesiony na fotografię, po jej ogłoszeniu w 1839 r. 
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Odwrót od realizmu w sztuce nastąpił niedługo przed wynalezieniem fotografii, jej powstanie nie jest więc jego przyczyną, jak 
czasem się zakłada. 

1816 rok 1816 r. - Joseph Nicéphore Niépce (1765 - 1833 r.), francuski wynalazca, przy pomocy ciemni optycznej z soczewką uzyskał 
monochromatyczny negatywowy obraz na papierze pokrytym chlorkiem srebrowym. Obraz nie był jednak trwały. W kolejnych 

doświadczeniach  wykorzystywał inną substancję 
światłoczułą - bitum syryjski, zmieszany z olejem 
lawendowym i nanoszony na płytki metalowe. Po 
naświetleniu polewał je rozpuszczalnikiem usuwającym 
nienaświetlone fragmenty warstwy.  
Pierwsze eksperymenty fotograficzne Niépce rozpoczął 
prawdopodobnie w czasie służby wojskowej na Sardynii 
w 1793 r., kolejne od około 1813 r. Znaczenie historyczne 
jego prac polega na tym, że jako pierwszy prowadził 
doświadczenia łączące ciemnię optyczną, wyposażoną  
w soczewkę, oraz dostępne wówczas powierzchnie 
światłoczułe. Pozbawiony talentu rysownika szukał 
sposobu na mechaniczne przenoszenie obrazów na 
kamień litograficzny, czyli w sumie chciał udoskonalić 
litografię -  jedną z głównych XIX-wiecznych technik 
drukarskich. 
 
 

1819 rok 1819 r. - John Frederick Herschel (1792 - 1871 r.), wybitny brytyjski astronom i fizyk, odkrył własność rozpuszczania soli srebra 
przez tiosiarczan sodu (natron), umożliwiając opracowanie w przyszłości pierwszego skutecznego utrwalacza stosowanego - 
po modyfikacjach - w fotografii tradycyjnej do dziś. Herschel badał także światłoczułość różnych halogenków srebra i innych 
związków, na przykład soli żelazowych, które później stały się podstawą cyjanotypii ("niebieskie odbitki"). Herschel dzielił się 
bezinteresownie swoją wiedzą. Na początku lat trzydziestych zaproponował Talbotowi najważniejsze terminy fotograficzne 
(patrz niżej - 1833 r.). Jego zasługi w dokonaniu wynalazku fotografii były bardzo duże. 
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1822 rok 1822 r., lipiec - Joseph Nicéphore Niépce, za pomocą wynalezionej i nazwanej przez siebie metody - heliografii, wykonał 
pierwszą trwałą kopię ryciny - portretu papieża Piusa VII. Heliografia polegała na wielogodzinnym naświetlaniu płyt miedziowych 
pokrytych  bitumem syryjskim (używana w grawerstwie czarna substancja, która pod wpływem światła jaśnieje i traci zdolność 
rozpuszczania się w terpentynie) i następnie rozpuszczeniu nienaświetlonych partii bitumu. Powstały monochromatyczny obraz 
składał się z ciemnych partii tła płyty i jasnych nierozpuszczonego bitumu. Była to więc zarazem pierwsza technika 
fotograficzna, pozwalająca na otrzymanie z naświetlania od razu pozytywu. 
   
1822 - 1826 r. - podczas swoich pionierskich prac nad fotografią Niépce udoskonalił ciemnię optyczną przez dodanie wyciągu 
mieszkowego oraz użycie znanych już wcześniej obiektywu i przysłony. 

1827 rok 1827 r. - Joseph Nicéphore Niépce uzyskał pierwszy trwały obraz z natury metodą heliografii - Widok z okna w Le 
Gras (ilustracja poniżej). Jest on uznawany za pierwszą zachowaną fotografię. Ma format około 20 na 16,5 cm i przedstawia 

widok z okna pokoju Niepcego. Naświetlanie płyty trwało 
ponad 8 godzin, stąd kadr ukazuje nienaturalny efekt 
rzucania cienia przez ściany budynków w różnych 
kierunkach. 

 
 

1829 rok 1829 r. - początek współpracy wynalazczej Josepha Nicéphore'a Niépce'go i Louisa Jacquesa Mandé Daguerre'a (1789 -
1851r.), zakończonej śmiercią Niepcego w 1833 r. Daguerre kontynuował prace uwieńczone opracowaniem dagerotypii w latach 
1835 - 1837. 
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1833 rok 1833 r. - John F. Herschel, wprowadził  nazwy: fotografia (gr. phos, dop. photos - 'światło', gráphō -'piszę'), negatyw 
i pozytyw; określenia te powstały w nawiązaniu do kalotypii, w opracowaniu której pomagał Williamowi Talbotowi. Herschel 
odkrył także (1819 r.) przydatne w fotografii właściwości tiosiarczanu sodu - wykorzystywanego w obróbce ciemniowej jako 
utrwalacz tworzący trwałe kompleksy z jonami srebra i umożliwiający usunięcie nienaświetlonego bromku srebra z kliszy 
fotograficznej. Sam termin "fotografia" mógł być już jednak użyty wcześniej i to równocześnie przez Herculesa Florence'a, 
brazylijskiego badacza oraz Johanna H. von Maedlera, astronoma niemieckiego. 
 
1833 r. - William Henry Fox Talbot (1800 - 1877 r.), brytyjski polityk, przyrodnik i archeolog, rozpoczął prace nad kalotypią, czyli 
procesem negatywowo-pozytywowym fotografii. Polegały one przede wszystkim na eksperymentowaniu z papierem pokrytym 
różnymi solami srebra (np. roztworem azotanu srebra i soli kuchennej), aż użył z powodzeniem jodku srebra. Wykonał w ten 
sposób zarys liścia na chemicznie uczulonym papierze. Prace te były możliwe dzięki zainteresowaniu Talbota chemią,                           
a inspiracją do nich były przemyślenia podczas wykonywania szkicu na półprzezroczystej płycie w camera obscura, którym 
zajmował się w czasie własnej podróży poślubnej we Włoszech, w tym samym roku. 

1835 rok 1835 r., sierpień - William H.F. Talbot wykonał pierwszą fotografię - Okno w Lacock Abbey (przedstawiającą  widok od wnętrza 
zakratowanego okna biblioteki w posiadłości Talbota; patrz ilustracja obok), przy użyciu negatywowo-pozytywowego procesu 

ulepszonej kalotypii (talbotypii). Polegała na kilkuminutowym naświetlaniu stanowiącego 
negatyw papieru pokrytego jodkiem srebra. Następnie wywołaniu go w roztworze galoazotanu 
srebra, ogrzaniu, i po uzyskaniu wyraźnego monochromatycznego negatywu (obrazu 
odwróconego stronami i skalą tonalną) utrwaleniu za pomocą bromku potasu 
(później Talbot i Daguerre zastąpili go  tiosiarczanem sodowym, którego utrwalające działanie 
odkrył już w 1819 r. John Herschel). Następnie natłuszczony i dzięki temu przezroczysty negatyw 
umożliwiał stykowe uzyskanie pozytywu (obrazu właściwego pod względem przestrzennym                      
i tonalnym) na innym papierze pokrytym chlorkiem srebrowym. Talbotowi udało się skrócić czas 
naświetlania do kilku minut, choć początkowo wynosił on 30 minut. Istotny wkład w opracowanie 
tej metody miał John Herschel. Tym samym pierwsze w historii fotografii negatywy wykonywano 
na papierze, który został zastąpiony szkłem w 1847 r. przez A. Niepce de Saint-Victor'a (patrz 
niżej - 1847 r.). Kalotypia, pomimo początkowej małej popularności i niezbyt dobrej jakości zdjęć, 
stała się klasycznym i dominującym procesem fotograficznym w erze przedcyfrowej. 

  
 

1835 r. - Louis J.M. Daguerre wykonał pierwsze dagerotypy - obrazy fotograficzne według własnej metody (dagerotypia,               
od Daguerre i gr. týpos - odbicie, odcisk), udoskonalonej w 1837 r. Dagerotypia polegała na naświetlaniu w aparacie 
fotograficznym posrebrzanych płyt miedzianych lub mosiężnych, uczulonych parami jodu (w wyniku czego na powierzchni 
osiadała warstewka światłoczułego jodku srebra), następnie wywoływaniu ich parami rtęci i utrwalaniu roztworem soli kuchennej 
(potem tiosiarczanu sodowego, rozpuszczającego nienaświetlony jodek srebra). Dagerotypy były niepowtarzalnymi 
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monochromatycznymi obrazami odwróconymi stronami. Brak negatywu uniemożliwiał ich powielanie. Dagerotypię stosowano 
do połowy XIX w., po czym zastąpioną ją metodą kolodionową. Czas naświetlania pierwszych dagerotypów - w zależności od 
jasności obiektu - trwał od 5 do 60 minut, co czyniło je nieprzydatnymi do wykonywania portretów. Zarazem głównym kierunkiem 
udoskonalania technicznego dagerotypu było właśnie dostosowanie go do dochodowego zapotrzebowania na niedrogie 
portrety. 

1838 rok 1838 r. - Louis J.M. Daguerre zaoferował sprzedaż dagerotypii klientom prywatnym - bez powodzenia. Podjął więc wysiłki 
zainteresowania swoim wynalazkiem sfer naukowych i politycznych 
Francji. Daguerre wykonał dwa kolejne dagerotypy, wśród nich widok 
z okna na nieistniejący już Boulevard du Temple w Paryżu (ilustracja 
obok). Długi czas naświetlania dagerotypu sprawił, że jedyną 
postacią ludzką, jaka utrwaliła się w tym ruchliwym miejscu,                
był mężczyzna opierający nogę o pompę. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1838 r. - Charles Wheatstone (1802 - 1875 r.), brytyjski uczony - wynalazca w dziedzinie elektryczności, pionier telegrafu 
elektrycznego, sformułował zasadę działania stereoskopii (gr. stereos - stężały, stanowiący bryłę). Była to metoda 
sporządzania i pokazywania dwu  nieznacznie różniących się perspektywicznie obrazów - osobno dla lewego i prawego oka - 
co daje złudzenie trójwymiarowości przedmiotów i przestrzenności. W tym samym roku zbudował on także 
pierwszy stereoskop - urządzenie do oglądania obrazów stereoskopowych. Dwa umieszczone naprzeciw siebie obrazy były 
oglądane za pośrednictwem układu luster. Początkowo dla stereoskopu obrazy wykonywano ręcznie; później zastąpiła je 
fotografia (pierwszy aparat do fotografii stereoskopowej skonstruował D. Brewster w 1849 r.) - ten sposób oglądania fotografii 
był bardzo popularny w drugiej połowie XIX w. 
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ROK HISTORIA FOTOGRAFII 

1839 rok Umowna data narodzin fotografii (choć pierwsze techniki fotograficzne i pierwsze fotografie powstawały już od kilkudziesięciu lat).  
 
1839 r., początek stycznia - ogłoszenie wynalazku dagerotypii w biuletynie Francuskiej Akademii Nauk w Paryżu, dzięki pomocy 
jakiej Louisowi J.M Daguerre'owiudzielił François Arago (1786 - 1853 r.), wybitny astronom i fizyk francuski oraz opozycyjny polityk 
demokratyczny. Informacje o wynalazku dotarły - w postaci artykułów w prasie francuskiej i brytyjskiej oraz korespondencji - 
do Williama H.F.Talbota, głównego rywala Daguerre'a w wyścigu o palmę pierwszeństwa w wynalezieniu fotografii. 
 
1839 r., 6 stycznia - Gazette de France informowała o: "ważnym odkryciu znanego twórcy dioramy, p. Daguerre'a. (...) Odkrycie to 
graniczy z cudem. Stawia pod znakiem zapytania wszystkie naukowe teorie z zakresu optyki i z pewnością zrewolucjonizuje sztukę 
malarską. P. Daguerre opracował metodę utrwalania obrazów pojawiających się wewnątrz camera obscura. Nie są to już ulotne 
odbicia przedmiotów, lecz ich trwałe wizerunki". 
   
1839 r., 20 stycznia - pierwsza w prasie polskiej informacja o dagerotypii, była to krótka wzmianka w 19 numerze "Kuriera 
Warszawskiego". W styczniu i lutym informowały o wynalazku kolejne polskie gazety. 
   
1839 r., 31 stycznia - na wieść o wynalazku Daguerra (angielski przekład raportu francuskiej Académie des Sciences, dotyczącego 
dagerotypii, ukazał się 19 stycznia), William H.F. Talbot ogłosił publicznie w Londynie wynalezienie fotogenicznego 
rysunku(talbotypii, kalotypii - czyli procesu negatywowo - pozytywowego; patrz wyżej - 1835 r.). W wystąpieniu przed Royal 
Society, prezentującym wynalazek, Talbot opowiadał malowniczo, że nad pięknymi brzegami jeziora Comer wpadł na pomysł 
utrwalania w camera obscura obrazów - "dzieł chwili, skazanych na szybkie zanikanie" i "zmuszenia ich do odbijania się na papierze 
tak, by zostawiały na nim trwały ślad". Talbot sobie przypisał odkrycie "sztuki fotogenicznego rysunku" (faktem jest, że bez rozgłosu 
i niespiesznie pracował nad nim od 1833 r., jednakże zaawansowane prace francuskie trwały już wtedy od dwudziestu paru lat). 
Kalotypia Talbota dawała początkowo obrazy gorszej jakości niż dagerotyp, długi był czas naświetlania, a proces uzyskania finalnego 
pozytywu był skomplikowany. Idea otrzymywania dużej ilości kopii z negatywu prawdopodobnie była początkowo zbyt abstrakcyjna 
dla pierwszych odbiorców fotografii. Ponadto Talbot - w przeciwieństwie do Daguerra - nie otrzymał wsparcia od swojego rządu.             
Te wszystkie przyczyny zadecydowały o zwycięstwie w początkach fotografii dagerotypu, jako dominującej techniki fotografowania.   
 
1839 r., luty - tłumaczenia notatek z prasy francuskiej o dagerotypii dotarły do Chorwacji, Węgier, Serbii i na Litwę.  
 
1839 r., luty - malarka pruska Friederike Wilhelmine von Wunsch, w wystąpieniu przed królem Prus Fryderykiem Wilhemem III, 
twierdziła, że Niemcy nie znajdują się w tyle za Francją (Daguerre) i Anglią (Talbot), bo sama dawno już odkryła lepszą metodę 
utrwalania ludzi w ruchu i w kolorze. Obecnie nie można źródłowo zweryfikować tego twierdzenia. Mogły to więc być przechwałki 
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lub może jakaś wczesna technika fotograficzna, która nie została rozwinięta na skutek zignorowania jej lub barier biurokratycznych, 
a z czasem zapomniana. W tym samym miesiącu szwajcarski profesor Friedrich Gerber na łamach pisma Schweizer 
Beobachter oznajmił, że opracował sposób utrwalania obrazów w camera obscura. Te doniesienia były przejawem ogólnej 
ówczesnej tendencji w kulturze i technice. Oprócz pierwszych pionierów fotografii: Niépce'go, Daguerre'a, Herschela, Talbota, 
Bayarda, być może von Wunsch i Gerbera, nad techniką mechanicznego utrwalania obrazów pracowało wielu uczonych, 
eksperymentatorów, czy nawet domorosłych wynalazców - znanych i zapewne nieznanych szerzej. Marzenie o utrwalaniu obrazów 
"wiernych naturze" należało do kulturowego katalogu ówczesnych pragnień społeczeństwa zachodniego, wkraczającego                          
w erę nowoczesności. 
 
1839 r., marzec - Alexander von Humboldt (1769 - 1859 r.), wybitny niemiecki (pruski) uczony przyrodnik i podróżnik, zaprosił do 
Berlina Williama H.F.Talbota (którego odkrycie wzbudziło zainteresowanie nie tylko w stolicy Prus, ale także Królewskiej Bawarskiej 
Akademii Nauk). Gest ten świadczył o otwartości umysłu Humboldta i jego szacunku wobec wiedzy i wybitnych kolegów - bowiem 
poza tym Humboldt zaangażował się w promocję konkurencyjnej dagerotypii. Jako członek francuskiej Académie des Sciences                     
i przyjaciel Arago opiniował dagerotypię wraz z nim i Jean-Baptiste Biot'em (1774 - 1862 r., fizyk francuski), jeszcze przed jej oficjalną 
prezentacją. Spowodował także przyznanie Daguerre'owi orderu Pour-le-mérite przez króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. 
 
1839 r. - Franz von Kobell (1803 - 1882 r.), niemiecki chemik i Carl August von Steinheil (1801 - 1870 r.), niemiecki fizyk i astronom, 
po eksperymentach zainspirowanych doniesieniami o dagerotypii, skonstruowali nieduży (wymiary 12,7 x 7,6 cm) i poręczny aparat 
z achromatyczną soczewką. Można było uzyskać w niej zdjęcia o formacie 3,8 x 5,1 cm. Umieszczano w niej pełniący funkcję 
negatywu papier na mokro pokryty chlorkiem srebrowym i w takim stanie - przed wyschnięciem - naświetlany. Negatywy wykonane 
tym sposobem konstruktorzy zaprezentowali jesienią 1839 r. Materiał światłoczuły był na tyle wrażliwy, że umożliwiał skrócenie 
czasu naświetlania i wykorzystywanie kamery do robienia zdjęć portretowych. Skonstruowany przez niemieckich uczonych aparat 
małoobrazkowy był pierwszym produkowanym w Niemczech seryjnie. Był bez porównania wygodniejszy od sprzętu do dagerotypii 
ważącego około 50 kg i podobny do późniejszego aparatu Voigtländera. 
   
1839 r. - wydanie książki Louisa J.M. Daguerre'a, (Histoire et description des procedes du daguerreotype et du diorama - Historia              
i opis postępowania przy dagerotypii i dioramie), zawierającej opis metody dagerotypii. Był to pierwszy podręcznik fotografii.                  
W publikacji tej Daguerre przypisał dokonanie wynalazku sobie, a Raport o heliografii J.N. Niépce'a dołączył wyraźnie tylko po to, 
aby podkreślić niedoskonałość tej techniki (spowodowało to ostrą reakcję syna Niépce'go - Isidore'a, który w 1841 r. napisał pierwszą 
historię dagerotypii, przedstawiając jej "prawdziwego wynalazcę"). Wydawnictwo Daguerre'a znakomicie się sprzedawało (9000 egz. 
nakładu w ciągu pierwszego kwartału; 40 wersji redaktorskich i językowych w ciągu pierwszego roku), ale technika była dla 
przeciętnego użytkownika zbyt skomplikowana, niebezpieczna i droga. Sprzęt do niej ważył około 50 kg. Pomimo tego już w grudniu 
1839 r. funkcjonowało w prasie określenie dagerotypomania podsumowujące licznych entuzjastów dagerotypu widywanych                      
w terenie. Daguerre sprzedał nieco później metodę otrzymywania dagerotypów rządowi francuskiemu. 



20 
 

   
1839 r., wiosna - amerykański malarz i wynalazca telegrafu Samuel Morse (1791 - 1872 r.) informował w listach swojego brata                   
w USA o nowym wynalazku dagerotypii. 
  
1839 r., kwiecień - Louis Sachse (1798 - 1877 r.), niemiecki litograf, po pobycie w Paryżu zaczął sprowadzać do Berlina francuskie 
aparaty, płyty i dagerotypy - otwierając tym samym historię fotografii niemieckiej. Doniesienia o nowym wynalazku były przyjmowane 
z zainteresowaniem przez sfery dworskie Berlina i Wiednia, poza tym początkowo zainteresowanie było umiarkowane. Już jednak 
parę miesięcy po pierwszych działaniach Sachse'a pokazywano w Niemczech fotografie wykonane w aparatach zbudowanych na 
miejscu. Już latem, a jeszcze przed oficjalną sierpniową prezentacją Daguerra w Paryżu (patrz niżej) i jego wiedeńską wystawą 
(jesień), pierwsze próby robienia dagerotypów podjął bibliotekarz politechniki wiedeńskiej Anton Martin. W całej Europie Środkowej 
wczesne lata fotografii zdominowała technika dagerotypu, a jej głównym zastosowaniem - jak w całej Europie i USA - było 
wykonywanie portretów. Nieco słabszy rozwój fotografii w tej części Europy był spowodowany mniej liczną i mniej zamożną burżuazją 
- będącą na zachodzie głównym masowym klientem pierwszych zawodowych fotografów. 
 
1839 r., 24 czerwca - Hippolyte Bayard (1801 - 1887 r.), urzędnik francuskiego Ministerstwa Finansów, wykonał i wystawił 
"fotogeniczne rysunki" wykonane poprzez naświetlenie papierowego negatywu w aparacie. Wśród nich było zdjęcie jednego z miejsc 

w Paryżu Przebudowa rue Tholozé (obok odbitka z 1842 r.). Tym 
samym Bayard, tuż po ogłoszeniu dagerotypu i kalotypii, a jeszcze 
przed sierpniową prezentacją dagerotypu 
przez Daguerre'a i Arago przed Akademiami (patrz niżej – 1839r.) 
ogłosił własny proces fotografii na papierze, podobny pod 
pewnymi względami do talbotypii. Znaczenie wynalazku Bayarda 
celowo umniejszono pod naciskiem François Arago, który 
zaangażował się w umotywowaną politycznie promocję 
dagerotypu (patrz niżej – 1839 r.) i nie chciał mieć wewnętrznej 
konkurencji. Bayardowi dano 600 franków stypendium na kolejne 
eksperymenty i ulepszenie techniki, jednocześnie skłaniając go do 
opóźnienia publikacji na temat wynalezionego przez siebie 
procesu fotograficznego. Bayard przyjął warunki i został później 
znanym francuskim fotografem, ale swoje rozgoryczenie                          
z powodu marginalizacji przez polityczno-naukowe ośrodki 
decyzyjne wyraził wykonując zdjęcie ze sobą jako modelem 
- Autoportret topielca (papierowy pozytyw z 1840 r. - patrz 
ilustracja poniżej). 
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1839 r., lato - tłumaczenia notatek z prasy francuskiej o dagerotypii dotarły do Danii, Estonii i Finlandii. Wiadomość o nowym 
wynalazku szybko docierała do odległych zakątków Europy i świata. 
  
1839 r., 19 sierpnia - zaprezentowanie dagerotypii przez Louisa J.M Daguerre'a i François Jeana Arago  na wspólnym posiedzeniu 
Francuskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych. Arago w swoim wystąpieniu - trafnie jak czas pokazał - zaprezentował 
możliwości zastosowania tej techniki. Ogłosił także, że rząd króla francuskiego Ludwika Filipa zakupi wynalazek i sprezentuje go 
światu: "Francja ogłosiła swe prawo do odkrycia i od pierwszych chwil czuła dumę, że może bezinteresownie dać światu tak hojny 
podarunek" (szybko okazało się jednak, że rywale polityczni - Brytyjczycy, będą musieli płacić za prezent wykupując licencję).   
 
1839 r., 5 września - bracia Susse zamieścili we francuskim dzienniku "Le Quotidienne" ogłoszenie handlowe reklamujące 
ich aparat do wykonywania dagerotypów - prawdopodobnie był on produkowany nieco wcześniej niż aparaty Alphons'a Giroux 
(1775 - 1848 r.) (patrz nota niżej). Do 2007 r. ocalał prawdopodobnie tylko jeden taki aparat (zdaniem Michela Auera; egzemplarz 
na fotografii poniżej). Należał on do profesora Wolfganga Haase z Monachium i sprzedano go po jego śmierci w domu aukcyjnym 
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Galeria Westlicht za 588 613 euro. Była to najwyższa cena za zabytkowy 
aparat fotograficzny w dotychczasowej historii. Była znacznie ponad 
dwukrotnie wyższa od najwyższej ceny uzyskanej za inny zabytkowy aparat 
wcześniej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1839 r. - Alphons Giroux, szwagier Louisa Daguerre'a, zaczął produkcję zaprojektowanego przez Daguerre'a aparatu 
fotograficznego Giroux Daguerrotype (patrz ilustracja poniżej). Czas naświetlania dagerotypu wynosił od 5 do 60 minut,                    
w zależności od jaskrawości obiektu i siły światła. Do 2007 r. na świecie zachowało się 12 egzemplarzy tych aparatów. 
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1839 r., wrzesień - angielskie wydanie podręcznika dagerotypii Daguerre'a (patrz wyżej – 1839 r.). 
  
1839 r., koniec września - pierwsze opisy dagerotypii i podręczniki jej poświęcone dotarły do Nowego Jorku statkiem pocztowym                 
z Anglii. Od początku października prasa amerykańska publikowała szczegółowe informacje o dagerotypii, działać zaczęli pierwsi 
amerykańscy dagerotypiści (Samuel Morse, John William Draper, Mathew Brady). 
  
1839 r., październik - Daguerre pokazywał swoją metodę i prace w Adelaide Gallery i Royal Institution w Londynie. Wystawę                        
w Adelaide Gallery odwiedził Talbot, nabył sprzęt do wykonywania dagerotypów, o których wypowiadał się z uznaniem. Nigdy chyba 
jednak tego procesu nie wypróbował. 
  
1839 r., listopad - do USA przybył agent handlowy François Gouraud z prawami do sprzedaży sprzętu do dagerotypii. Pokazy 
Gourauda wzbudziły duże zainteresowanie. Szybko okazało się, że Amerykanie nie czuli się zobowiązani do zakupywania 
jakichkolwiek praw do uprawiania dagerotypu. W USA pierwszymi tematami w początkach fotografii był portret i architektura.   
 
1839 r. - znana firma Fraget, specjalizująca się w wyrobach platerowanych (sztućce i galanteria stołowa) zamieściła w Kurierze 
Warszawskim ogłoszenia oferujące sprzedaż aparatów do dagerotypii. Tym samym wiadomość o wynalezieniu fotografii (ściślej 
dagerotypii) i możliwość wykonywania jej dotarła na ziemie polskie bez opóźnienia. 
 
1839 r. - we Frankfurcie nad Menem dwóch mieszkańców uprawiało fotografię jako drugi zawód. 
 
1839 r. - rosyjska Akademia Nauk w Sankt Petersburgu poparła Williama H.F. Talbota, jako wynalazcę fotografii. W tym samym roku 
w Moskwie ukazały się dwie książki poświęcone dagerotypii i kalotypii Talbota.  

1840 rok 1840 - 1843 r. - Johann Baptist Isenring (1796 - 1860 r.), szwajcarski rysownik, wystawiał w Augsburgu, Monachium, Stuttgarcie                 
i Wiedniu ręcznie kolorowane fotografie szwajcarskiego pejzażu oraz publikował akwatinty (technika druku wklęsłego) wykonane na 
bazie dagerotypów. Wpisując się w trwającą od schyłku XVIII wieku modę na kupowanie i oglądanie pejzażu, zarazem wyznaczył 
nowe jej techniczne formy - fotografię monochromatyczną ręcznie kolorowaną i publikację obrazów wykonanych ręcznie na 
podstawie fotografii (dagerotypów). 
   
Od 1840 r. - napływ tłumaczeń francuskich podręczników, sprzętu do dagerotypii i negatywowo - pozytywowej talbotypii do Włoch. 
Szczególny charakter Włoch - głównie Rzymu i Florencji, modnych centrów turystycznych ówczesnej Europy - sprawił, że fotografia 
włoska szybko skomercjalizowała się w postaci produkcji widoków i scenek rodzajowych. Jednocześnie szybko zajęła ona 
równorzędne miejsce obok sztychów, rycin i litografii oferowanych turystom. 
  
1840 r., 4 marca - amerykańska gazeta Sun poinformowała o otworzeniu w Nowym Jorku przez Alexandra Wolcotta (1804 -1844 r.) 
"pierwszego dagerotypowego atelier portretowego". W tym czasie Wolcott skonstruował aparat ze zwierciadłem wklęsłym.    
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1840 r. - Joseph Maximilian Petzval (1807 - 1891 r.), austriacki matematyk, skonstruował pierwszy jasny obiektyw 
fotograficzny - obiektyw tzw. portretowy o dużej sile światła (1:3,5; 22-krotnie jaśniejszy od obiektywu w pierwszych aparatach do 
dagerotypii), złożony z układu optycznego 4 soczewek. Produkcję tego obiektywu rozpoczął w 1841 r. wiedeński optyk                                      
i mechanik Peter Wilhelm Voigtländer (1812 - 1878). 
  
1840 r. - John William Draper (1811 - 1882 r.), amerykański uczony, wykonał pierwszy dagerotyp tarczy księżycowej. 
 
1840 r. - Jean Baptiste Louis Gros (1793 - 1870 r.), francuski arystokrata, dyplomata i amator dagerotypu wykonał podczas misji 
dyplomatycznej w Grecji dagerotypy Partenonu. Po powrocie do Paryża odkrył, że obrazy te charakteryzują się wielką dokładnością 
i ilością zarejestrowanych detali, które można było studiować z powodzeniem przez szkło powiększające. Pozostałe techniki 
fotograficzne długo ustępowały pod tym względem dagerotypowi. 
 
1840 r. - Hippolyte Bayard ogłasza z celowym opóźnieniem (patrz wyżej - 1839 r.) swoją technikę fotograficzną.  
 
1840 r. - w Warszawie i Poznaniu wydano ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii. 
 
1840 r., jesień - William H.F. Talbot odkrył możliwość wywoływania utajonego obrazu w wyniku działania wywoływacza. Pozwoliło 
mu to skrócić czas naświetlania z około pół godziny do 30 sekund w bardzo słoneczny dzień. Pozwalało to na zastosowanie talbotypii 
do wykonywania portretów. Daguerre znał ten proces już wcześniej. 

1841 rok 1841 r. - Peter Wilhelm Voigtländer, wiedeński optyk i mechanik, jako pierwszy rozpoczął seryjną produkcję obiektywu 
fotograficznego - był to obiektyw portretowy J. M. Petzvala, pierwszy obiektyw o dużej sile światła, złożony z układu optycznego 
4 soczewek. 

  
1841 r. - William H.F. Talbot opatentował kalotypię (talbotypię). Za życia i po śmierci był krytykowany za 
rygorystyczną ochronę swoich praw patentowych, która miała spowolnić rozwój fotografii. 

  
1841 r. - Robert Adamson (1821 - 1848 r.), młody szkocki chemik, udoskonalił przy pomocy wybitnego 
naukowca Dawida Brewstera (korespondował z Talbotem) kalotypię i otworzył studio fotograficzne                   
w Edynburgu (prawa patentowe Talbota nie obowiązywały w Szkocji). Dwa lata później rozpoczął 
współpracę z Davidem Octaviusem Hill'em (1802 - 1870 r.), szkockim malarzem-litografem. Wykonywali 
portrety w postaci odbitek kalotypowych, uważane za pierwsze znaczące estetycznie dzieła                                 
o wyjątkowym wyrazie (Hill & Adamson). D.A. Hill był na przełomie XIX i XX w. uważany za 
pierwszego artystę fotografa, a jego negatywy i zdjęcia za źródło inspiracji dla fotografów z różnych 
krajów (także twórców polskich). 
 
David Octavius Hill i Robert Adamson, James Linton napinający sieci, kalotypia z około 1846 r. 
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1842 rok 1842 r. - Karol Beyer (1818 - 1877 r., polski, warszawski fotograf i numizmatyk, pierwszy zawodowy fotograf polski, "ojciec polskiej 
fotografii"), wykonał pierwsze dagerotypy, a po pobycie w Paryżu w celu doskonalenia znajomości dagerotypii, założył pierwszą na 
ziemiach polskich pracownię fotograficzną - dagerotypową (1844 r.) przy ulicy Wareckiej w Warszawie. Prawdopodobnie 
pochodzi z niej jedyna zachowana w oryginale fotografia Stanisława Moniuszki. W późniejszych latach Beyer przeniósł się na ulicę 
Senatorską, potem na parter Hotelu Europejskiego. Porzucił też dagerotypię na rzecz procesu negatywowo-pozytywowego, między 
innymi ambrotypii (patrz niżej - 1853 r.). Był człowiekiem znanym i bardzo szanowanym w środowisku warszawskim.  

1843 rok 1843 r. - William H.F. Talbot, zaniepokojony doniesieniami o podobnym do kalotypii procesie fotograficznym na papierze, 
wynalezionym przez Bayarda, przybył do Paryża, aby promować kalotypię. W tym celu podpisał kontrakt z Josephem Huguesem 
Maretem- markizem de Bassano (1803 - 1898 r.), francuskim dyplomatą. Niekompetencja wspólnika oraz niechęć środowiska 
francuskiego do zakupu praw od Anglika spowodowały fiasko przedsięwzięcia. 
  
1843 r. - anonimowa fotografia - dagerotyp zatytułowana Jabez Hogg portretujący w Studio Richarda Bearda (ilustracja obok). 

Prawdopodobnie pierwsze zachowane zdjęcie ukazujące pracę 
fotografa portrecisty w studio. Sztywność postawy modeli wynika z 
dążenia do zachowania bezruchu przy długim czasie otwarcia 
migawki. Na zdjęciu niewidoczny jest jeden charakterystyczny 
element atelier ówczesnych fotografów – krzesło ze stelażem                      
w kształcie półobręczy do podtrzymywania głowy modela. 
Urządzenie to minimalizowało ruchy głowy i ryzyko rozmycia 
twarzy na skutek długiego czasu otwarcia migawki. 
 

1844 rok 1844 - 1846 r. - wydawanie periodyku Pencil of Nature (Ołówek natury) przez Williama H.F.Talbota. Założył on w tym celu firmę 
wydawniczą w Reading. Kierował nią asystent i uczeń Talbota - Nicolas Henneman (1813 - 1893 r.). Wydawnictwo promowało użycie 
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odbitek fotograficznych jako ilustracji do książek i magazynów, a także było 
pierwszym periodykiem wyjaśniającym naukowe i praktyczne zastosowanie 
fotografii. Talbot dostarczał do niego teksty i zdjęcia, cenione przez brytyjską 
prasę. 
 
 
Obok: Pencil of Nature - karta tytułowa. 
 

 
 
W 1848 r. Talbot sprzedał firmę w Reading, nie 
chcąc zmagać się z problemami organizacyjnymi i 
technicznymi tak dużego przedsięwzięcia. Poza 
tym, wczesne kalotypowe odbitki papierowe z 
czasem bledły, z czym zmagano się do lat 70. XIXw. 
 
1844 r. - David Brewster (1781 - 1868 r.), szkocki fizyk, zmodyfikował stereoskop Ch. Wheatstone'a (patrz wyżej - 1838 r.), 
tworząc stereoskop soczewkowy. Układ luster zastąpił dwiema klinowymi soczewkami, umożliwiającymi oglądanie dwóch obrazów 

 
 
Powyżej: William Henry Fox Talbot, Otwarte drzwi, kalotypia z 1843 r. zamieszczona w "The 
Pencil of Nature". Fotografia ta, nawiązująca do lubianego w wiktoriańskiej Anglii malarstwa 
holenderskiego z XVII w., pokazuje zainteresowanie Talbota artystycznym potencjałem 
fotografii 
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umieszczonych obok siebie. Było to rozwiązanie wygodniejsze, gdyż obrazy mogły stanowić poręczny komplet. Pierwszy aparat              
do fotografii stereoskopowej Brewster skonstruował w 1849 r. 
 
1844 r. - w Berlinie działało 18 zawodowych fotografów, w Hamburgu 8, w Hanowerze 3, w Monachium 2. 

1846 rok 1846 r. - Carl Zeiss uruchomił w Jenie fabrykę sprzętu optycznego. 

1847 rok 1847 r. - Claude Felix Niepce de Saint-Victor (1805 - 1870 r.), siostrzeniec pioniera fotografii i wynalazcy heliografii Josepha 
Nicéphore'a Niepce'go, wynalazł szklaną kliszę fotograficzną. Przeznaczone do wykonywania negatywów płyty 
pokrywał światłoczułą warstwą albuminową - czyli warstwą białka kurzego (albumin) zawierającą jodek potasowy i światłoczułe 
sole srebra (roztwór azotanu srebrowego). Ponieważ warstwa ta schnąc traciła światłoczułość, płyta musiała być przygotowana tuż 
przed wykonaniem fotografii i naświetlona jeszcze jako mokra. Fotograf musiał więc pracować albo w atelier, albo udawać się na 
miejsce wykonania fotografii ze sprzętem laboratoryjnym i przenośną ciemnią fotograficzną. Wykonywanie fotografii 
było  uciążliwym procesem. Prace nad podobnymi procesami prowadzono w tym czasie także w USA (krystalotypy / hialotypy 
wykonywane przez Johna Adamsa Whipple'a i braci Langenheim, a także obrazy stereoskopowe tych ostatnich). 
Procesu albuminowego używano przez około 30 lat. Cechą odbitki albuminowej była dobra ostrość, błyszcząca powierzchnia i duży 
kontrast. Niestety z czasem odbitki te blakły, przybierając jednocześnie żółto-brązowy kolor, porównywany do zjełczałego sera - za 
ten niepożądany efekt obwiniano obecne podczas produkcji-wywoływania: niedokładne płukanie, nieodpowiednie utrwalanie 
tiosiarczanem sodowym, kontakt z klejami podczas umieszczania w publikacjach i zanieczyszczenie powietrza. Potentatem w 
produkcji odbitek była początkowa firma Blanquart-Evrarda w Lille, a znaczącym ośrodkiem produkcji papieru albuminowanego 
Drezno (choć papier importowano z północno-wschodniej Francji). Drezno stało się później także centrum produkcji papieru do 
techniki kolodionowej. 
    
1847 r. - Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802 - 1872 r.), francuski handlowiec, chemik i fotograf z Lille; znany później wydawca, 
ogłosił wynalezienie własnego fotograficznego procesu papierowego negatywowo-pozytywowego, opartego na modyfikacji kalotypii 
Talbota, następnie dalej ulepszonej poprzez wynalezienie papieru albuminowego (1850 r.; pokrytego emulsją białkową uczuloną 
na światło chlorkiem srebra). Podjął zaraz wytwarzanie odbitek tą metodą. Dopiero ta technika została zaakceptowana przez 
francuskie środowisko artystyczne i doczekała się własnych mistrzów fotografii z malarzem Gustave Le Gray'em (1820 - 1882 r.) na 
czele. Od 1851 r. we własnym krótko działającym przedsiębiorstwie stosował jeszcze zabieg woskowania negatywu przed 
naświetleniem, co polepszało ostrość i rozpiętość tonalną odbitki). 
    
1847 r. - Hermann Krone (1827 - 1916 r.), fotograf niemiecki, wykonał we Wrocławiu dagerotyp przedstawiający meteor - "spadającą 
gwiazdę". 
 
1847 r. - od kilku lat na świecie upowszechniło się zjawisko określane w prasie jako dagerotypomania - ogromne hobbystyczne 
zainteresowanie społeczne nowym wynalazkiem. W tym roku w samej Francji sprzedano około 2000 kamer do dagerotypii oraz 
około pół miliona płyt dagerotypowych. 
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1849 rok 1849 r. - David Brewster, szkocki fizyk, zbudował aparat fotograficzny do stereoskopii, wyposażony w dwa obiektywy                               
do wykonywania dwóch nieznacznie różniących się perspektywą obrazów, które oglądane w stereoskopie dawały złudzenie 
trójwymiarowości przedmiotów i przestrzenności obrazu.  

1850 rok 1850 - 1880 r. - popularnym tematem fotografii był pejzaż, czym kontynuowano wcześniejsze prace rytowników i litografów. 
 
1850 r. - Alphonse Louis Poitevin (1819 - 1882 r.), francuski wynalazca, zgłosił francuskiej Akademii Nauk pomysł zastosowania 
żelatyny w fotografii, jako substancji umożliwiającej trwałe i wygodne rozprowadzenie związków światłoczułych na kliszy 
fotograficznej. W 1855 r. zwrócił uwagę na możliwość zastąpienia żelatyny gumą arabską. Długo jednak nie wyciągano z tego 
praktycznych wniosków na większą skalę. Dopiero od 1884 r. (wystawienie pracy A. Roulle-Ladeveza) datuje się popularność 
techniki gumowej jako tak zwanej techniki szlachetnej fotografii. 
 
1850 r. - wprowadzono do użytku fotograficzny papier albuminowy - pokryty warstwą światłoczułą rozproszoną w białku kurzym 
(patrz wyżej - 1847 r.). Był on używany do końca XIX wieku. 

1851 rok 1851 r. - Frederic Scott Archer (1813 - 1857 r.), brytyjski grawer i rzeźbiarz, ogłosił mokrą metodę kolodionową (mokrą płytę 
kolodionową). Na płytę szklaną nakładał warstwę kolodionową (alkoholowo-eterowy roztwór nitrocelulozy) uczuloną na światło 
roztworem azotanu srebra. Metoda mokrego kolodionu, po udoskonaleniu, została opatentowana przez Archera w 1855 r. ,                       
ale podarował ją światu, co kontrastowało z walką o prawa patentowe toczoną przez Talbota (który - przy powszechnym oburzeniu 
- ogłosił w 1854 r., że metoda Archera jest także objęta jego patentem kalotypowym z 1843r.). Archer zmarł w biedzie w 1857 r.  
Ponieważ warstwa kolodionowa schnąc traciła światłoczułość, płyta musiała być przygotowana tuż przed wykonaniem fotografii                       
i naświetlona jeszcze jako mokra. Fotograf musiał więc pracować albo w atelier, albo udawać się na miejsce wykonania fotografii ze 
sprzętem laboratoryjnym i przenośną ciemnią fotograficzną. Wykonywanie fotografii było uciążliwym procesem, obejmującym około 
osiemnastu czynności. Czyniło to z mokrego kolodionu jedną z najbardziej złożonych technik tradycyjnej fotografii czarno-białej. 
Niemniej, jej wynalezienie było przełomem w fotografii, gdyż pozwalała ona uchwycić obiekty w ruchu, ze względu na większą 
czułość materiału. Uzyskane tą metodą obrazy charakteryzowały się bardzo dobrą ostrością i dużym kontrastem. To sprawiło, że 
- pomimo trudności technicznych - wiele ważnych i nowatorskich zdjęć tamtych czasów powstało właśnie w tej technice. Wariant 
procesu kolodionowego, polegający na umieszczaniu negatywu na czarnym tle i uzyskiwaniu w ten sposób pozytywu, upowszechnił 
się pod nazwą ambrotypia (od gr. ambrotos - trwały). Nadano ją w USA, gdzie stosowana była od 1854 r. (patrz niżej - 1854 r.) 
 
1851 r. - John Adams Whipple (1822 - 1891 r.), amerykański fotograf z Bostonu, po trzech latach eksperymentów, wykonał dagerotyp 
Księżyca (ilustracja poniżej, efekty przy brzegach to wynik uszkodzeń dagerotypu; za pioniera w tej dziedzinie astrofotografii 
niektórzy badacze uważają jednak Johna Williama Drapera - patrz wyżej - 1840 r.). Whipple'owi udało się także w tamtym okresie 
wykonać dagerotypy przy sztucznym świetle, eksperymentował też z otrzymaniem obrazów na szkle pokrytym białkiem.  
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John Adams Whipple, Widok Księżyca, dagerotyp z 1852 r. 
 

 
 
 
 
1851 r. - Gustav Le Gray, wybitny malarz i fotograf francuski, dokonał modyfikacji 
francuskiego papierowego procesu negatywowo-pozytywowego Blanquart-Evrarda 
poprzez zabieg woskowania negatywu przed naświetleniem. Polepszyło to ostrość                           
i rozpiętość tonalną odbitki. W tym samym roku Le Gray i inni fotografowie wykorzystali tę 
metodę w projekcie dokumentacji budowli historycznych. Metoda Blanquart-Evrarda - Le 
Graya była z uznaniem stosowana do czasu wyparcia jej przez nową technikę kolodionową.  

 
Druga połowa XIX w. - ogromna popularność fotografii stereoskopowej (par 
stereoskopowych) - wykonywanych specjalnie, zestawionych obok siebie prawie 
identycznych zdjęć, do oglądania w przeglądarce. Dawało to złudzenie trójwymiarowości 
obrazu. Pary stereoskopowe po raz pierwszy wystawiono w Crystal Palace podczas wystawy 
światowej. Zwiedzająca ją królowa brytyjska Wiktoria pochwaliła wynalazek. Odtąd 
rozpoczęła się moda na stereoskopię. Pary stereoskopowe produkowane były metodami 

przemysłowymi (montaż kartonów metodą taśmową), a w USA sprzedawano je wysyłkowo; przy czym dostrzegano w nich potencjał 
większy niż rozrywkowy - Oliver Wendell Holmes (1809 - 1894 r.), amerykański lekarz, pisarz i wydawca, promował je i publikował 
na łamach Atlantic Monthly jako ważne narzędzie edukacyjne. Postulował także stworzenie biblioteki obrazów par stereoskopowych 
o szerokiej tematyce i dla różnych gustów i potrzeb. Holmes uważał nawet, że w przyszłości obraz stanie się w odbiorze ważniejszy 
od samego przedmiotu. Zaprojektował też prostą, tanią przeglądarkę do par stereoskopowych. Spektrum tematyki par 
stereoskopowych było bardzo szerokie: pejzaż i architektura, sceny rodzajowe, obrazy edukacyjne, prezentujące zawody i tematy 
społeczne, reprodukcje dzieł sztuki - szczególnie rzeźb, ilustracje do piosenek i anegdot, akty - głównie kobiece. Stereoskopia 
dostarczała rozrywki, uczyła, uprawiała propagandę. Jej wpływ na XIX-wieczne społeczeństwo staje się przedmiotem badań 
historycznych.  
 
1851 r. - William H. F. Talbot wykonał pierwsze zdjęcia przy świetle elektrycznym. 

1853 rok  1853 r., jesień - Karol Beyer, po powrocie z Londynu rozpoczął w Warszawie wykonywanie prawdopodobnie ambrotypów. 
Działalność fotograficzną Beyer rozpoczął już w 1842 lub 1844 r. (patrz wyżej - 1842 r.). 
  
1853 r., grudzień - G. M. Levy, brytyjski konstruktor, zademonstrował na wystawie w Londyńskim Towarzystwie Fotograficznym 
skonstruowaną przez siebie migawkę - jedno z pierwszych urządzeń tego typu. 
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 1853 r. - Adolphe Aleksandre Martin (1824 - 1896 r., francuski pedagog i fotograf) przedłożył Francuskiej Akademii Nauk 
memorandum w sprawie wynalezionej przez siebie techniki fotograficznej pozwalającej na wykonywanie pozytywu bezpośrednio na 
blasze - ferrotypii. Kolejne prace i patenty z lat 50. XIX w. doprowadziły do upowszechnienia się tej techniki pod różnymi nazwami: 
w USA melainotypia (po 1856 r.) i tintype (od ang. tin - blaszka); w Europie ferrotypia (od łac. ferrum - żelazo). Powstałe w tej technice 
zdjęcia były stosunkowo tanie i odporne na uszkodzenia w transporcie - spowodowało to dużą popularność ferrotypii podczas wojny 
secesyjnej w USA (1861-1865 r.). Od połowy lat 50. XIX ferrotypia praktykowana była także przez fotografów polskich (m.in. Jan 
Mieczkowski, Grzegorz Sachowicz, Stanisław Rodecki, Karol Geisler). 

1854 rok 1854 r. - James Ambrose Cutting (1814 - 1867 r.), amerykański fotograf i wynalazca, opatentował ambrotypię (bazując na 
wcześniejszych pomysłach F. S. Archera i Petera Fry,(1795 - 1860 r., brytyjski pionier fotografii). Technika ta polegała na wybieleniu 
chlorkiem rtęci szklanego negatywu kolodionowego w celu uzyskania półtransparentnej warstwy obrazu, która po podłożeniu 
czarnego tła stawała się obrazem pozytywowym (poprawnym tonalnie). Wynalazek ten upowszechnił się w USA. 
 
1854 r. - G.R. Berry, brytyjski fotograf z Liverpoolu, zapoczątkował odmianę procesu kolodionowego - panotypię (od łac. pannus - 
cerata). Polegała ona na dość skomplikowanym i wymagającym zręczności przenoszeniu obrazu naświetlonego techniką 
kolodionową na ciemne podłoże skóry lub ceraty. Być może już rok wcześniej pionierem podobnej techniki (z tym, że podłożem było 
płótno) był Karol Beyer. 
 
1854 r. - André Adolphe Eugenè Disdéri (1819 - 1889 r.), francuski fotograf i przedsiębiorca, wynalazł - czy raczej spopularyzował 
(uzyskał patent) – małoformatowe carte de visite. Te małe fotografie, głównie portretowe, były jednym z czynników przekształcenia 
się fotografii w medium masowe. Disdéri'emu przyniosły fortunę, choć ten nie zawsze szczęśliwy przedsiębiorca w końcu zmarł          
w przytułku bez środków do życia. 

1855 rok 1855 r. - William H.F. Talbot, po latach wysiłków promocyjnych i sporów sądowych, podarowuje światu swoje patenty kalotypowe. 
W tym okresie kalotypia była już jednak w zaniku, a wiele kalotypowych fotografii wyblakła lub zniknęła. Przyszłość należała do 
metody kolodionowej i utrzymującego się jeszcze w niektórych krajach dagerotypu. 

1856 rok 1856 r. - Alexander Parkes (1813 - 1890 r.), brytyjski wynalazca pierwszego tworzywa sztucznego (parkesina), sugerował możliwość 
użycia elastycznej fotograficznej błony zwojowej w miejsce płytek szklanych. Próby urzeczywistnienia tego pomysłu powiodły się 
dopiero Hannibalowi Goodwinowi. 
 
1856 r. - słynne zdjęcia: Skurcze mięśni, autor Guillaume Duchenne de Boulogne (1806 - 1875 r.), francuski lekarz i badacz 
elektroterapii, wykorzystujący fotografię w celach naukowych. Fotografia ta jest wczesnym (choć nie pierwszym) użyciem tej techniki 
w celach naukowych; jest jedną z cyklu prac wykonanych jako dokumentacja badań laboratoryjnych na ochotnikach, których celem 
było zobrazowanie związku między stymulacją nerwów twarzy elektrodami, a skurczami mięśni wywołującymi efekty wskazujące na 
emocje człowieka. Na zdjęciu widoczny jest jeden z ochotników, opisany przez Duchenne'a jako były szewc upośledzony umysłowo, 
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oraz sam badacz. Badania Duchenne'a nie wzbudziły zainteresowania w środowisku lekarzy                   
i artystów, na co liczył autor. Zostały jednak docenione przez Karola Darwina, a po latach przez 
historyków fotografii. 
Wybitnym kontynuatorem stylistyki Duchenne’a był Albert Londe (1858 - 1917), francuski fotograf 
medyczny, pionier chronofotografii, wraz z równolegle działającym Eadweardem Muybridge,m 
(patrz niżej – 1878 r.).   
   

1857 rok 1857 r. - słynne zdjęcia: Isambard Kingdom Brunel, autor Robert Howlet (1831 - 1858 r.), fotograf brytyjski, jeden z pionierów 
fotografii reportażowej. Portret wybitnego inżyniera brytyjskiego Brunela na tle ogromnego łańcucha kotwicznego budowanego 

właśnie przez niego statku Great Eastern. Portretowany ma na sobie wszelkie atrybuty ubioru 
brytyjskiego dżentelmena, a jednocześnie cygaro w kąciku ust, ręce w kieszeniach i ubłocone 
spodnie nadają mu nieco nonszalancji. W sumie, daje to efekt pewności siebie i dominacji nad 
materią symbolizowaną przez wielkie ogniwa łańcucha w tle. Było to bardzo popularne, 
wielokrotnie powielane zdjęcie, a Isambard Kingdom Brunel był jedną z gwiazd rewolucji 
przemysłowej. 
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1857 r. - słynne zdjęcia: Dwie drogi życia, autor Gustaw Rejlander (1813 - 1875 r.), fotograf szwedzko-brytyjski, pionier 
fotomontażu. Fotografia ta to metaforyczny i moralizatorski fotomontaż złożony z 32 kompozycji fotograficznych. Dzieło nawiązujące 

do kompozycji 
klasycznego malarstwa 
akademickiego było 
szeroko dyskutowane               
w kontekście 
obyczajowym, a także 
artystycznym. 
Ukazywało w formie 
metaforycznych 
przedstawień dwie 
możliwe do wyboru drogi 
postępowania 
młodzieńców (centrum 
obrazu) - przyjemność 
wiodącą do rozpusty, 
hazardu i upadku (strona 
lewa) lub skromne, 
uczciwe i pracowite 
życie (strona prawa). 

 
 

 
1857 r. - świadectwem bardzo szybkiego upowszechnienia się wynalazku fotografii była wypowiedź Elizabeth Eastlake, żony 
prezydenta brytyjskiego Royal Society of Photography: fotografię można spotkać "w najwytworniejszym salonie i w najuboższym 
mieszkaniu na poddaszu, w odludnym schronisku w górach i w blasku londyńskiego Gin-Palace, w kieszeni detektywa, w celi 
skazańca, w tece malarza i architekta, w papierach właściciela fabryki i jej pracownika, a także na dzielnej żołnierskiej piersi na polu 
bitwy". Podobnych wypowiedzi było wiele. 
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1858 rok 1858 r. - Nadar (Félix Gaspard Tournachon, 1820 - 1910 r.) wykonał pierwsze zdjęcie lotnicze z balonu (było to widok Paryża; patrz 
niżej). Niektórzy autorzy datują pierwsze zdjęcie lotnicze Nadara dwa lata wcześniej. 
 

  
 

Honoré Daumier (1808-1879 r.), rysunek satyryczny Nadar wynoszący 
fotografię na wyżyny sztuki, około 1862 r. 

 

1859 rok 1859 r., 15 lutego - w amerykańskim magazynie fotograficznym Humphrey's Journal wyrażono opinię, że: "z miękkim i delikatnym 
obrazem na dagerotypie nie może się równać żaden inny obraz otrzymywany za pomocą światła". Była to opinia w USA powszechna 
i przekładała się na ogromną popularność tej techniki za oceanem, trwającą do lat 70. XIX wieku - a więc znacznie dłużej niż w 
Europie. Obok walorów szczegółowego obrazu, na taki stosunek Amerykanów do dagerotypu mogła też wpływać - wynikająca                      
z rodzącego się pozytywizmu i amerykańskiego pragmatyzmu - fascynacja naukami ścisłymi i nowinkami technicznymi. Wierzono, 



34 
 

że aparat fotograficzny miał być odporną na manipulację maszyną rejestrującą obiektywnie dzieła "boskiej ręki natury" (idea 
wybitnego amerykańskiego filozofa Ralpha Waldo Emersona). Proces negatywowo-pozytywowy długo pozostawał w Stanach 
Zjednoczonych niedoceniany i uprawiany marginalnie. 
  
1859 r., 8 czerwca - Oliver Wendell Holmes (1809 - 1894 r.), amerykański lekarz, pisarz i wydawca, nazwał fotografię "lustrem 
obdarzonym pamięcią". Metafora fotografii jako lustra, w którym przegląda się rzeczywistość, była popularna w pierwszych 
dziesięcioleciach rozwijania tego wynalazku. Jednak już niemal od jej początku zawodowi fotografowie wiedzieli, a wnikliwi krytycy 
głosili, że fotografia ma duże instrumentarium pozwalające kreować kształt i wymowę obrazu. W istocie rzeczy nie jest więc medium 
obiektywnym, za które ją potocznie uważano. 

1860 rok 1860 r. - w Berlinie działało 110 zawodowych fotografów, w Monachium 64.  

1861 rok 1861 r. - James Clerk Maxwell (1831 - 1879 r.), wybitny fizyk szkocki,  zaprezentował pierwszy pokaz barwnych obrazów 
fotograficznych. Doświadczenie Maxwella zapoczątkowało zarazem sposób reprodukcji barw metodą syntezy 
addytywnej (łac. addo - 'dodaję'). Wykonał on 3 negatywy tego samego obrazu, fotografując go przez filtry: czerwony, zielony                         
i niebieski. Następnie uzyskał z tych negatywów trzy diapozytywy (przeźrocza). Rzutował je na wspólny ekran projekcyjny za pomocą 
trzech ustawionych obok siebie rzutników, zaopatrzonych w filtry o tych samych barwach i zgrane co do konturów rzutowanego 
obrazu. Otrzymywany na ekranie obraz był zbliżony barwnie do oryginału. Jedno z przeźroczy Maxwella, z tego samego roku, 
zatytułowane Wstążka w szkocką kratę (ilustracja poniżej) uważa się za najstarszą zachowaną fotografię barwną. 

 

 
 
 
 

 

 



35 
 

1862 rok 1862 r. - Thomas Sutton (1819 - 1875 r.), brytyjski wynalazca, opatentował pierwszą lustrzankę - aparat, w którym obraz                               
z obiektywu był kierowany na poziomą matówkę po odbiciu w lustrze. 

   
1862 r. - słynne zdjęcia: Wejście na Mont Blanc, autor Auguste Rosalie 
Bisson (1826 - 1900r.), fotograf francuski, syn Louis François i brat Augusta 
Bissonów, znanych paryskich przedsiębiorców fotograficznych; wraz z bratem 
prowadził firmę fotograficzną Bisson frères (1852 - 1863 r.), specjalizującą się 
w zdjęciach architektury - należących do wybitnych osiągnięć fotografii XIX-
wiecznej. Bisson nie był pierwszym fotografem wysokich partii Alp, ale można 
zaliczyć go do pionierów fotografii górskiej - gdyż jako pierwszy fotograf zdobył 
szczyt Mont Blanc i wykonał przy tym znakomite zdjęcia w bardzo trudnej 
technice mokrego kolodionu (patrz wyżej - 1851 r.). Nigdy wcześniej nie 
sprawdzano jej w trudnych górskich warunkach pogodowych. 
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1863 rok 1863 - 1875 r. - okres działalności fotograficznej Julii Margaret Cameron (1815 - 1879 r.), brytyjskiej fotograf tworzącej portrety 
rodziny i przyjaciół w stylu prerafaelitów. Cameron jest uważana za pierwszą wybitną kobietę - fotografa i jedną z najwybitniejszych 
portrecistek w historii XIX-wiecznej fotografii. 
 

 
 
Julia Margaret Cameron, Sir John Herschel, odbitka albuminowa z 
1867 r. 

 
 
J.M. Cameron, Aktorka szekspirowska Ellen Terry, 1864 r. 

  

 

1864 rok 1864 r. - George Wharton Simpson (1825 - 1880 r.), redaktor czasopisma The Photografic News, wprowadził ulepszony 
fotograficzny papier kolodionowy - pokryty warstwą chlorku srebrowego rozproszonego w kolodium. Jego produkcję rozpoczął               
w 1868 r. J. B. Obernetter w Monachium. 
 
Około 1864 r. - słynne zdjęcia: Sarah Bernhardt, autor Nadar (Gaspard-Félix Tournachon, 1820 - 1910 r.), francuski fotograf pisarz 
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i rysownik, wybitny portrecista, słynny członek francuskiego środowiska 
artystycznego drugiej połowy XIX wieku. Ukazana na zdjęciu dwudziestoletnia 
Sarah Bernhardt była na początku swojej kariery aktorskiej, niezbyt dobrze się 
wtedy zapowiadającej. Pomimo początkowych trudności i skandali, z czasem 
stała się jedną z największych aktorek drugiej połowy XIX wieku. 

   
 

1866 rok 1866 r. - Adolf Hugo Steinheil (1832 - 1893 r.), niemiecki optyk z Monachium, ulepszył aplanat - obiektyw niewykazujący aberracji 
sferycznej, który wcześniej skonstruował Thomas Grubb (1800 - 1878 r.), irlandzki optyk samouk z Dublina, konstruktor teleskopów. 

1867 rok 1867 r. - słynne zdjęcia: Koszula cesarza Maksymiliana, autor François Aubert (1829 - 1906 r.), francuski fotograf działający 
głównie w Ameryce Środkowej, fotograf nadworny Maksymiliana Habsburga, cesarza Meksyku. Maksymilian, liberalny wizjoner, 
młodszy brat cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa, obwołany cesarzem Meksyku na skutek międzynarodowej gry mocarstw              
o wpływy w Ameryce, na koniec porzucony przez sojuszników i pokonany przez armię republikańską prezydenta Benito Juáreza, 
został skazany i rozstrzelany w mieście Querétaro w czerwcu 1867 r. Egzekucja była wstrząsem dla europejskiej opinii publicznej              
i uczyniła z Maksymiliana postać znaną i tragiczną. Pewien udział w tym procesie miały szeroko kolportowane zdjęcia Auberta 
ukazujące miejsce egzekucji, zwłoki cesarza w trumnie oraz jego zakrwawioną i podziurawioną koszulę - obraz przywołujący 
wspomnienie przedstawień relikwii. Zdjęcia te były też inspiracją dla Edouarda Maneta podczas malowania jego słynnego 
obrazu Rozstrzelanie cesarza Maksymiliana. Zdjęcie to należy do dyskretnego gatunku fotografii - ukazującej ważne wydarzenia nie 
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bezpośrednio (z jakiegoś powodu Aubert nie sfotografował momentu egzekucji), ale poprzez 
ich konsekwencje, ślady pozostawione w otoczeniu. Paradoksalnie, zdjęcia takie bardzo dobrze 
oddają dramatyzm sytuacji. 

  
 

1868 rok 1868 r. - J. B. Obernetter rozpoczął w Monachium produkcję papieru kolodionowego - pokrytego warstwą chlorku srebrowego 
rozproszonego w kolodium. Papier taki wynalazł G. W. Simpson w 1864 r.  

1869 rok 1869 r. - Charles Cros (1842 - 1888 r.), francuski wynalazca, opracował metodę syntezy subtraktywnej (łac. subtraho - 'odejmuję'), 
polegającej na otrzymywaniu barw przez nakładanie barwników, czyli kolejne odejmowanie od światła białego jego składników.  
Wynalazek Crosa otworzył drogę do uzyskiwania barwnych odbitek na papierze w procesie negatywowo-pozytywowym. Liczni 
wynalazcy próbowali kontynuować badania Crosa i osiągnąć ten cel - powiodło się to dopiero w 1935 r.  Mannesowi i Godowskiemu 
(patrz niżej - 1935 r.). 
 
1869 r. - Henry Draper, amerykański astronom,  wykonał pierwszą fotografię widma gwiazdy. 

1871 rok 1871 r. - Richard Leach Maddox (1816 - 1902 r.), brytyjski lekarz, wynalazł suchą żelatynową kliszę fotograficzną,  do której 
zastosował zawiesinę bromku srebrowego w żelatynie. Wynalazek Maddoxa był przełomem, choć pomysł zastosowania żelatyny           
w fotografii nie był nowy - wcześniej pracował już nad nim Poitevin (patrz wyżej - 1850 r.). Do produkcji wszedł dopiero po 
ulepszeniach dokonanych dwa lata później (1873 r.) niezależnie przez londyńskich fotografów Johna Burgessa i Richarda Kenneta. 
Warstwa żelatynowa umożliwiła wcześniejsze przygotowanie kliszy fotograficznej (w przeciwieństwie do mokrej płyty kolodionowej) 
i wymagała krótszego czasu naświetlania. Wynalazki te doprowadziły do powstania pierwszych fabryk materiałów fotograficznych, 
począwszy od drugiej połowy lat 70. XIX w. 
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1871 r. - słynne zdjęcia: Martwi komunardzi, autor: André Adolphe Eugène Disdéri, francuski fotograf i przedsiębiorca, wynalazca 
- czy raczej popularyzator - carte de visite (patrz wyżej - 1854 r.). Fotografię wykonano prawdopodobnie na jakimś paryskim 

cmentarzu w końcu maja 1871 r., w okresie "krwawego 
tygodnia", gdy wojska Republiki Francuskiej dokonały 
masowych aresztowań i rozstrzeliwań osób uznanych za 
uczestników Komuny Paryskiej (gwałtownego 70-dniowego 
powstania robotniczego w stolicy Francji). Obraz stał się 
symbolem tragicznego końca rewolucyjnej utopii, po części       
z braku innych przedstawień. Na zdjęciach z okresu Komuny 
dominują obrazy zniszczeń - ale nie ofiar walk. Zdjęcie jest też 
zwiastunem szokujących reportażowych przedstawień ofiar 
wojny - które pojawiły się na szerszą skalę w XX w. Może też 
wywoływać niepokojącą myśl: niezależnie od pobudek 
fotografa, jego aparat odziera ofiary z godności. 
 
W podobnej stylistyce utrzymane było, o 10 lat wcześniejsze, 

tableau autorstwa polskiego fotografa Karola Beyera (patrz 

wyżej - 1842 r.). Przedstawiało ono ciała Pięciu poległych 

uczestników manifestacji patriotycznej w Warszawie 27 lutego 

1861 r. Beyer – współtworząc patriotyczny symbol – uniknął 

kontrowersji wokół tak szokującego wtedy przedstawienia.     

1872 rok 1872 r. - założono wytwórnię pierwszego tworzywa sztucznego - celuloidu, co zapoczątkowało rozwój przemysłu tworzyw 
sztucznych, istotnego między innymi dla techniki fotograficznej. Błony fotograficzne z celuloidu zaczęto wytwarzać u schyłku lat 80. 
XIX w. (patrz niżej - 1887 r.). 

1873 rok 1873 r. - Herman Wilhelm Vogel (1834 - 1898 r.), niemiecki chemik, opracował metodę uczulania (sensybilizacji) klisz 
fotograficznych na określone barwy poprzez dodanie do warstwy światłoczułej odpowiedniego barwnika (sensybilizatora).  
 
1873 r. - wejście do użytku fotograficznych klisz ortochromatycznych, pozbawionych wady wcześniejszych barwnych klisz 
fotograficznych, polegającej na zbyt dużej czułości na barwę niebieską (niebo na wykonanych z nich pozytywach było pozbawione 
chmur). 

1874 rok 1874 r. - Louis Ducos du Hauron (1837 - 1920 r.), francuski pionier fotografii barwnej i stereoskopowej, po pracach i patentach 
poczynionych w latach 60. XIX w., wynalazł i ogłosił autochromy - fotograficzne klisze diapozytywowe, do fotografii barwnej. 
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Szklana płyta pokryta była bromosrebrową warstwą światłoczułą. Materiał ten naświetlano przez mozaikę złożoną z przezroczystych 
barwnych ziarenek o trzech barwach zasadniczych. Na drodze addytywnej (łac. addo - 'dodaję') z ziarenek tych, po wywołaniu 
kliszy, powstawał barwny diapozytyw. Do wynalazku tego powrócili w 1904 r. bracia Auguste (1862 - 1954 r.) i Louis (1864 - 1948 
r.) Lumière, francuscy wynalazcy i pionierzy filmu, i wdrożyli go do produkcji w swojej fabryce po 1907 r. (patrz niżej - 1904, 1907r.). 

1875 rok 1875 r. - Leon Warnerke (lub Warneche; naprawdę Władysław Małachowski, 1837 - 1900 r., były powstaniec styczniowy, nielegalny 
uchodźca działający w Anglii, posługujący się paszportem na wskazane na początku nazwisko i pod nim znany na Zachodzie) 
zapoczątkował próby stworzenia fotograficznej błony zwojowej. Zastosował do zdjęć taśmę papierową pokrytą kolodionową 
warstwą światłoczułą, na której można było wykonać 100 zdjęć. Po jej naświetleniu warstwę kolodionową oddzielano od papieru        
i przenoszono na szklane płytki tworząc w ten sposób monochromatyczne negatywy na szkle. Z nich uzyskiwano odbitki 
pozytywowe. Warnerke podjął wytwarzanie swoich wstęg w Londynie, ale ich duży koszt uniemożliwił upowszechnienie się 
wynalazku. Niemniej, była to pierwsza próba zastosowania negatywu w postaci rolki, umożliwiającej szybsze wykonanie większej 
ilości zdjęć. Pomysł ten - upowszechniony później przez firmę Kodak (patrz niżej - 1887 r.) - dominował w fotografii XX wieku.  

1876 rok 1876 r. - firma Liverpool Dry Plate Co. rozpoczęła produkcję suchych żelatynowych klisz fotograficznych w Liverpoolu. W 1879 r.              
w Wielkiej Brytanii było już 14 wytwórni tego rodzaju. W 1882 r. swoją dużą wytwórnię tych materiałów otworzyli bracia Auguste                  
i Louis Lumière w Lyonie. W 1889 r. powstały niemieckie zakłady Agfa.  

1878 rok 1878 r. - słynne zdjęcia: Galopująca Sallie Gardner, 
autor Eadweard Muybridge (1830 - 1904 r.), brytyjski 
fotograf pracujący w USA, pionier technik filmowych 
(wynalazca zoopraksiskopu). Plansze z ciągami zdjęć 
ukazujących kolejne fazy ruchu zwierząt i ludzi stały się 
znakiem rozpoznawczym Muybridge'a w historii 
fotografii. Wszystko zaczęło się, gdy fotograf przyjął 
zlecenie od byłego gubernatora Kalifornii i prezesa 
Central Pacific Railroad  Lelanda Stanforda na 
zobrazowanie faz ruchu konia i ustalenie, czy odrywa 
on w pewnym momencie od ziemi wszystkie kopyta 
(opowieść, że z tym ostatnim szczegółem związany był 
towarzyski zakład, jest obecnie odrzucana przez część 
badaczy). Pierwsze próby Muybridge'a były nieudane. 
Z czasem - dzięki zastosowaniu szeregu aparatów 
fotograficznych uruchamianych za pomocą nitek - 
udało mu się wykonać zadanie i rozstrzygnąć pytanie: 
jest podczas galopu moment, w którym koń sunie                 

w powietrzu niedotykając ziemi. Zdjęcia koni w ruchu natychmiast stały się słynne.  
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Muybridge udoskonalał metody 
fotografowania ruchu (migawki zwalniane 
mechanizmem zegarowym) i dzięki 
współpracy Uniwersytetu Pensylwanii oraz 
malarza realisty i pasjonata studiów 
ruchu Thomasa Eakinsa wykonał 781 studiów 
ruchu - wśród nich, w 1887 r. Kobietę 
schodzącą po schodach (ilustracja obok). 
Wczesną technikę ukazywania sekwencji 
ruchu na zdjęciach nazwano 
chronofotografią. 
 

1880 rok 1880 r. - w jednej z nowojorskich gazet zamieszczono pierwszą reprodukcję fotografii w druku półtonowym.  
 

1880 r. - ilustracja z paryskiej fabryki klisz fotograficznych Hutinet. 
 

1882 rok 1882 r. - wynalezienie autotypii (cynkotypii siatkowej) przez niemieckiego grafika Georga Meisenbacha (1841 - 1912 r.). Ta 
fotochemigraficzna metoda usprawniała druk i umożliwiała sporządzanie klisz cynkowych do reprodukowania monochromatycznych 
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ilustracji półtonowych, a więc między innymi fotografii. Zastępowała ona stosowane wcześniej  w drukarstwie cynkografię (od pocz. 
XIX w.) i cynkotypię kreskową (od 1850 r.), które umożliwiały wykonywanie wyłącznie klisz kreskowych, a więc zasadniczo 
nieprzydatnych do masowej reprodukcji fotografii. Autotypia pozwalała na zamianę półtonów oryginału na zespoły gęściej i rzadziej 
rozłożonych punktów, dzięki sfotografowaniu oryginału przez raster (siatkę), rozbijający obraz na punkciki. W miejscach kliszy 
drukarskiej odpowiadających ciemniejszym partiom oryginału powstawało więcej i ściślej do siebie przylegających punktów. Tam 
też, po obróbce chemigraficznej kliszy, gromadziło się więcej farby, a jej rozłożenie oddawało półtony na odbitce. Wynalazek ten 
dawał możliwość reprodukcji fotografii w prasie codziennej, w jakości niedużo odbiegającej od oryginału - stał się więc techniczną 
podstawą dynamicznego rozwoju fotografii prasowej. 
 
1882 r. - William de Wiveleslie Abney (1843 - 1920 r.), brytyjski chemik i fotograf, odkrył wywołujące właściwości hydrochinonu, 
umożliwiając produkcję lepszych wywoływaczy. W tym samym roku wynalazł także papier fotograficzny pokryty warstwą 
żelatynową, używany do wprowadzenia fotografii cyfrowej. Produkcję tego papieru rozpoczęła niemiecka firma Liesegang                       
w Düsseldorfie. 
  
1882 r. - powstanie w Lyonie dużej wytwórni suchych żelatynowych klisz fotograficznych  braci Auguste'a i Louis Lumière, 
francuskich wynalazców i pionierów filmu.  

1883 rok 1883 r. - Josef Maria Eder (1855 - 1944 r.), austriacki chemik, wynalazł papier fotograficzny bromowy, który był w użyciu do 
wprowadzenia fotografii cyfrowej. Zaczęto go produkować w Londynie w 1884 r., a od 1885 r. zaczęto go stosować w drukarstwie.  
 
Około 1883 r. - rewolwer fotograficzny Brandla - aparat fotograficzny do wykonywania szybkich zdjęć z ręki, wynaleziony                            
i produkowany rzemieślniczo na zamówienie przez Karola Brandla (1838 - 1920 r., polski fotograf i wynalazca) w Warszawie. Aparat 
ten miał magazynek na małoformatowe płyty szklane (12 lub 25 sztuk), migawka otwierała się na 1/50 sekundy, co pozwalało na 
wykonywanie zdjęć reporterskich. Brandel wykonał ponad 100 sztuk rewolweru, którego użytkownikami byli między innymi artyści 
malarze (Wojciech Gerson, Henryk Siemiradzki, Aleksander Gierymski). 

1884 rok 1884 r. - amerykańska firma Eastman-Kodak and Co. w Rochester rozpoczęła masową produkcję papierów fotograficznych do 
zastosowania na etapie negatywu i pozytywu. 

1886 rok 1886 r. - w niemieckiej gazecie Norddeutsche Algemeine Zeitung pisano: "Fotograficzna maszyna wypluwa z siebie miliardy 
produktów, a te są niczym rój szarańczy unoszący się nad kwitnącym polem sztuki, nie tylko dlatego, że stanowią przytłaczającą 
konkurencję dla dzieł ludzkich rąk, ale także dlatego, że sama ich istota szkodzi sztuce". 

1887 rok 1887 r. - Hannibal Goodwin (1822 - 1900 r.), amerykański duchowny, wynalazł celuloidową fotograficzną błonę zwojową. 
Zastosowanie celuloidu uczyniło rozwiązanie wygodnym z praktycznego punktu widzenia i rozwiązało problemy, z jakimi stykali się 
poprzednicy. Przez kilka pierwszych dziesięcioleci błony były wyłącznie monochromatyczne (czarno-białe).  
Nieprecyzyjne sformułowanie przez Goodwina wniosku patentowego z 2 maja 1887 r. spowodowało, że patent przyznano mu 
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dopiero w sierpniu 1898 r. Do tego momentu, na podobną fotograficzną błonę zwojową swój wniosek patentowy złożył i patent                  
w dniu 10 grudnia 1889 r. uzyskał H. M.  Reichenbach. Jeszcze przed opatentowaniem, bo w sierpniu 1889 r., jej produkcję 
rozpoczęła firma Eastman-Kodak Co. Wydarzenia te doprowadziły do wieloletniego procesu patentowego między firmą Eastman-
Kodak i Goodwinem (a po jego śmierci z firmą The Goodwin Film & Camera, która produkowała fotograficzną błonę zwojową od 
grudnia 1902 r.). Sąd przyznał ostatecznie pierwszeństwo wnioskowi patentowemu nieżyjącego Goodwina, a Kodak miał wypłacić 
założonej przez niego firmie odszkodowanie. Nie zachwiało to dominującą pozycją rynkową tej firmy, która dalej rozwijała wynalazek. 

1888 rok 1888 r. - początek produkcji małego i prostego w obsłudze aparatu firmy Kodak, która zapewniała także obróbkę negatywu                             
i wykonanie odbitek. 
 
1888 - 1890 r. - Charles Drifield (1848 - 1915 r., brytyjski inżynier) i Ferdinand Hurter (1844 - 1898 r., szwajcarski chemik) ustalili 
metody pomiaru jasności obrazu, czasu naświetlania i światłoczułości emulsji fotograficznej - początki sensytometrii (nauka                       
o liczbowym oznaczaniu właściwości materiałów światłoczułych).  

1889 rok 1889 r., 10 grudnia - H. M. Reichenbach, amerykański wynalazca pracujący dla firmy Eastman-Kodak Co, 
opatentował fotograficzną celuloidową błonę zwojową, uprzedzając innego jej wynalazcę Hannibala Goodwina (patrz wyżej - 
1887 r.). Już od sierpnia 1889 r., jej produkcję rozpoczęła firma Eastman-Kodak, niemal całkowicie opanowując w ciągu następnych 
lat rynek światowy. Przez kilka pierwszych dziesięcioleci błony były wyłącznie monochromatyczne. Celuloidowe błony fotograficzne 
znalazły także zastosowanie w kinematografii. 
  
1889 r. - Paul Rudolph (1858 - 1935 r.), niemiecki fizyk, skonstruował w zakładach Carla Zeissa w Jenie obiektyw Protar f 7.5 - 
pierwszy anastygmat - obiektyw niewykazujący astygmatyzmu. 
 
1889 r. - powstały niemieckie zakłady Agfa. 

1890 rok 1890 - 1914 r. - okres piktorializmu w fotografii; apogeum nurtu datuje się na około 1900 rok. Fotografowie piktorialiści nawiązywali 
do malarstwa impresjonistycznego. Stosowali specjalnie dobrane materiały i techniki obróbki ciemniowej, aby osiągnąć efekt zgodny 
z pomysłem na obraz, założoną ideą. Realizm przedstawienia, charakterystyczny dla fotografii atelierowej, dokumentalnej                               
i amatorskiej,  schodził na plan dalszy. Jednym z najwybitniejszych mistrzów fotografii piktorialnej był Alfred Stieglitz (1864 - 
1946r., amerykański fotograf niemieckiego pochodzenia, animator środowiska fotograficznego, założyciel Photo Secession, 
wydawca słynnego czasopisma Camera Work; w późniejszym okresie twórczości odwrócił się od piktorializmu i zwrócił się ku ideom 
modernistycznym). Pomimo swoich ambicji artystycznych i osiągnięć estetycznych, fotografia piktorialna bywa traktowana jako ślepa 
ulica w rozwoju fotografii. Przeciwstawiała się ona ówczesnej fotografii codziennej, między innymi amatorskiej, w ramach której 
utalentowani spostrzegawczy fotografowie stawali się prekursorami reportażu i innych kierunków, które zadecydowały o sile 
nowoczesnej fotografii oraz jej społecznym oddziaływaniu. W niektórych krajach (np. Polska) piktorializm rozwijał się także w okresie 
międzywojennym 1918 – 1939.   
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1891 rok 1891 r. - S.N. Turner, bostoński fabrykant, zmodyfikował produkcję i użycie fotograficznych błon zwojowych nawijając je na szpule 
wraz z dłuższą taśmą z nieprzezroczystego papieru (niektórzy autorzy podają tu rok 1892). Umożliwiało to szybką                                           
i wygodną wymianę filmu w aparacie przy świetle dziennym. Wynalazek zakupił i wdrożył do produkcji George Eastman (1854 - 
1932), właściciel Eastman-Kodak Co. W jego rękach stał się on - obok produkowanej wcześniej błony nieosłonionej - podstawą 
bujnego rozwoju fotografii amatorskiej. 
 
1891 r. - Gabriel Jonas Lippmann (1845 - 1921 r.), wybitny francuski fizyk, noblista (1908 r.), opracował pierwszą metodę 
pozwalającą na uzyskanie barwnych przezroczy na światłoczułych płytach. Był to jednak sposób uciążliwy, a kolory były widoczne 
tylko podczas oglądania klisz pod światło. 
 
1891 r. - Louis Ducos du Hauron wynalazł stereoskopię anaglifową, polegającą na wykonywaniu dwóch zdjęć przedmiotu przez 
filtry dwu uzupełniających się barw. Oba barwne obrazy reprodukuje się w kolorach na jednym pozytywie, nieznacznie przesuwając 
jeden w stosunku do drugiego - w wyniku czego powstaje obraz anaglif. Wrażenie przestrzenności uzyskuje się oglądając anaglif 
przez okulary, w których jedno szkło jest zabarwione na jeden, a drugie na drugi z dopełniających się kolorów.  
 
1891 r. - Josef Maria Eder, Geschichte der Photographie (Historia fotografii), poprawiane,  wznawiane i przekładane na inne języki 
przez ponad pół wieku opracowanie skupiające się na rozwoju techniki fotograficznej. 
 
1891 r. - powstanie pierwszego polskiego Towarzystwa Fotograficznego, we Lwowie.  

1894 rok 1894 r. - Lieven Gevaert (1868 - 1935 r.), belgijski przedsiębiorca, założył w Antwerpii pierwszą wielką wytwórnię papieru 
fotograficznego na kontynencie europejskim. Część procesów produkcyjnych było zmechanizowanych - na przykład po raz pierwszy 
zastosowano mechaniczne pokrywanie papierowego podkładu rozpuszczoną substancją tworzącą po wyschnięciu warstwę 
światłoczułą. Produkcja ta była podejmowana przez innych przedsiębiorców fotograficznych. 
 
1894 r. - Howard Farmer (1856 - 1944 r.), brytyjski fizyk i fotograf, odkrył katalityczne oddziaływanie roztworu dwuchromianu 
amonowo-potasowego na bromożelatynową emulsję. Spostrzeżenie to stało się podstawą jednej z fotograficznych technik 
szlachetnych - bromoleju, stosowanego od 1907 r. (patrz niżej - 1907 r.). 

1895 rok 1895 r. - Wilhelm Conrad Roentgen (1845 - 1923 r.), niemiecki fizyk, noblista (1901 r.), odkrył promienie X i utrwalił na kliszy 
fotograficznej obraz przedmiotu prześwietlonego promieniami X, zapoczątkowując radiografię. Metoda ta znalazła najszersze 
zastosowanie w medycynie (tworzenie dla celów diagnostycznych obrazów fotograficznych narządów wewnętrznych 
prześwietlonych promieniami Roentgena), a także w fizyce (badania struktury kryształów). 
 
1895 r. - firma Eastman Kodak rozpoczyna masową produkcję tanich, małych amatorskich aparatów fotograficznych, załadowanych 
negatywem w postaci błony zwojowej. 
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1895 r. - we Lwowie powstał Przegląd Fotograficzny - pierwszy polski miesięcznik poświęcony fotografii. 

1898 rok 1898 r. - słynne zdjęcia: Organista i śpiewająca dziewczynka, autor Eugène Atget (1857 - 1927 r.), 
francuski fotograf, bardzo ceniony dokumentator życia i zabudowy starego Paryża. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1898 r. - słynne zdjęcia: Zbieraczki chrustu, autor Heinrich Zille (1858 - 1929 r.), niemiecki grafik secesyjny i fotograf. Fotografie 
zrobione na przedmieściach Berlina przez Zillego, który zajmował się fotografią na marginesie swojej działalności artystycznej i jako 
fotograf odkryty został dopiero w latach 60. XX w. Proste, bezpretensjonalne formalnie zdjęcia dokumentują trud kobiet z klasy 
robotniczej transportujących chrust - ważne, bo najtańsze źródło opału. Fotografie Zillego były próbą zastosowania idei fotografii 
jako nieupiększonej dokumentacji. W tym sensie jest on jednym z ojców fotografii nowoczesnej.  
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1899 rok 1899 r. - Momme Andersen (1857 - 1951 r.), brytyjski chemik, odkrył wywołujące właściwości paraminofenolu (rodinalu), 
umożliwiając produkcję doskonalszych i masowo stosowanych wywoływaczy. 

1900 rok Około 1900 r. - apogeum piktorializmu (patrz nota przy 1890 r.). Początki idei kolekcjonowania fotografii jako dzieł sztuki. Zaczątki 
pierwszych poważnych kolekcji fotografii, np. Berenici Abbott, Raula Korty'ego oraz Gabriela Cromera (obecnie w muzeum Georg 
Eastman House). 

 
 

Około 1900 r. - słynne zdjęcia: Adiantum pedatum (złotowłos włoski), autor Karl 
Blossfeldt (1865 - 1932 r.), niemiecki rzeźbiarz, fotograf i nauczyciel sztuki. Fotograficzne 
studia roślin wykonywał dla potrzeb prowadzonych przez siebie zajęć z "modeli żywych 
roślin" w berlińskim muzeum sztuki użytkowej. Międzynarodową sławę przyniosła 
mu książka Urformen der Kunst w 1928 r., w której zamieszczono część jego zdjęć roślin. 
Szeroko komentowana, tak krytycznie, jak entuzjastycznie, jest uznawana za jedno ze źródeł 
inspiracji dla fotografii postmodernistycznej oraz wybitnych fotograficznych studiów 
porównawczych (na przykład B. i H. Becher, I. Penn). 

   
 

XX wiek 
1902 rok 

1902 r. - Jan Szczepanik (1872 - 1926 r.), polski wynalazca, opatentował metodę fotografii barwnej wykorzystującą zjawisko 
odbarwienia barwników pod wpływem światła (płowienie kolorów). Materiały fotograficzne produkowane do tej metody były jednak 
bardzo drogie. 
 
1902 r., grudzień - firma The Goodwin Film & Camera, jako druga po Eastman-Kodak Co, rozpoczęła produkcję fotograficznej błony 
zwojowej. Firmy te toczyły proces sądowy o prawa patentowe do tego wynalazku (patrz wyżej - 1887 r.). 

1903 rok 1903 r. - Adolf Miethe (1862 - 1927 r.) i Artur Traube (1878 - 1948 r.), niemieccy wynalazcy, ogłosili wynalezienie emulsji 
panchromatycznej. W oparciu o ten wynalazek w następnym roku firma Otto Perutz rozpoczęła produkcję fotograficznych klisz 
panchromatycznych (pod nazwą Perchromo). Klisze te były jednakowo wrażliwe na wszystkie barwy widma, z wyjątkiem 
niebieskiej. 
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1903 - 1917 r. - Camera Work, jedno z najważniejszych i najsłynniejszych czasopism fotograficznych 
w historii, wydawane w Nowym Jorku przez grupę Photo-Secession pod redakcją Alfreda Stieglitza. 

 
 

1904 rok 1904 r. - bracia Auguste i Louis Lumière  wykonali  autochromy, czyli fotograficzne klisze diapozytywowe, będące 
pierwszym wygodnym w praktyce materiałem do fotografii barwnej. Produkcję przemysłową autochromów fabryka 

braci Lumière rozpoczęła w 1907 r.  Materiał ten wynaleziony został już            
w 1874 r. przez Louisa Ducos du Hauron'a. Szklana płyta pokryta była 
bromosrebrową warstwą światłoczułą. Materiał ten naświetlano przez 
mozaikę złożoną z przezroczystych barwnych ziarenek o trzech barwach 
zasadniczych. Na drodze addytywnej (łac. addo - 'dodaję') z ziarenek tych, 
po wywołaniu kliszy, powstawał barwny diapozytyw. 
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1904 r. - Ernst König odkrył orto- i pansensybilizatory do produkcji negatywów i opracował pinatypię - technikę fotograficzną, 
odmianę technik chromianowych, polegającą na wykonaniu negatywu na szkle pokrytym niezgarbowaną uczuloną emulsją 
żelatynową (do takiej lepiej wnikają barwniki anilinowe), następnie garbowaniu go i utrwaleniu (usunięcie srebra) oraz zanurzeniu w 
roztworze wodnym barwnika. W ten sposób powstawał pozytyw, gdyż miejsca niezgarbowane na negatywie (odpowiadające 
cieniom) były najbardziej zabarwione. Otrzymaną w ten sposób pozytywową matrycę przykładano do papieru powleczonego 
warstewką żelatyny. Barwnik po przesiąknięciu na papier dawał obraz pozytywowy. Jeśli w ten sposób naświetlono trzy negatywy 
przez filtry niebieski, zielony i czerwony oraz zabarwiono barwnikami barw przeciwstawnych (odpowiednio: żółty, czerwony, 
niebieski), otrzymywano barwną odbitkę dobrej jakości. W fotografii artystycznej technikę tę stosowano jednak rzadko.  

1905 rok 1905 r. - Alfred Stieglitz, niemiecko-amerykański fotograf i animator środowiska fotograficznego, założyciel Photo Secession, 
wydawca słynnego czasopisma Camera Work) otworzył w Nowym Jorku słynną Little Galleries of the Photo-Secession przy Fifth 
Avenue pod numerem 291. Później galerię tę określano nazwą wzięta od numeru posesji.  

1907 rok 1907 r. - fabryka braci Lumière w Lyonie rozpoczęła produkcję klisz do fotografii barwnej - autochromów. 
 
1907 r. - w nawiązaniu do pomysłu H. Farmera (patrz wyżej - 1894 r.) Edward John Wall(1860 - 1928 r.) i Welborne Piper niezależnie 
od siebie opublikowali technikę bromolejową. Bromolej polega na poddaniu emulsji żelatynowej, pokrywającej gotową odbitkę 
bromo-srebrową, działaniu kąpieli odbielająco-garbującej w mieszaninie dwuchromianu amonu, żelazicyjanku potasu i bromku 

potasu. Stopień zgarbowania emulsji zależy od ilości srebra i jest w związku z tym różny                    
w miejscach ciemnych i jasnych obrazu. Na zgarbowany i wilgotny papier nakłada się 
następnie farbę drukarską. Obraz może posłużyć jako matryca do przenoszenia obrazu np. 
na papier akwarelowy (przetłok bromolejowy). Technika ta często była wykorzystywana                 
do celów artystycznych w związku z możliwością uzyskiwania dużych formatów i interesujące 
efekty estetyczne. 

 
1907 r. - słynne zdjęcia: Tylny pokład, autor Alfred Stieglitz, niemiecko-amerykański fotograf 
i animator środowiska fotograficznego, założyciel Photo Secession, wydawca słynnego 
czasopisma Camera Work. Uznawany za jednego z twórców statusu Nowego Jorku jako 
drugiej, obok Paryża, artystycznej stolicy XX-wiecznego świata. Tylny pokład (czasami 
spotyka się też tłumaczenie Dolny pokład) uznawane jest za jedno z najwybitniejszych                        
i najbardziej znanych zdjęć w historii fotografii, wielokrotnie analizowane; kadr mający status 
przełomowego arcydzieła. Stieglitz zrobił je na transatlantyckim parowcu Kaiser Wilhelm II, 
podczas podróży z Nowego Jorku do Hawru wiosną 1907 r. Wydaje się, że głównym wątkiem 
zdjęcia jest kwestia społeczna - ubodzy pasażerowie podróżujący drugą i trzecią klasą, 
fotografowani z wygodnego pokładu pierwszej klasy (konstrukcja statków pasażerskich                   
z przełomu XIX i XX w. była dopasowana do głębokich podziałów w strukturze ówczesnego 

społeczeństwa). U samego Stieglitza (napisał potem na temat własnej fotografii obszerny esej) i większości jego komentatorów 
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wątek społeczny jest niemal nieobecny. Obiektem zachwytu jest kompozycja kadru, estetyka geometrycznych relacji między 
ukazanymi nań elementami. Fotografia ta jest prekursorska względem szerokiego nurtu straight photography (fotografii 
bezpośredniej), jednego z najważniejszych w sztuce fotograficznej XX wieku. Błędne jest postrzeganie fotografii jako komentarza 
do fali migracji zarobkowej do Ameryki. Samego Stieglitza, w momencie naciskania spustu migawki, urzekła forma oraz nastrój 
przestrzeni przed obiektywem; a statek płynął nie do USA, ale w kierunku odwrotnym.  

1908 rok 1908 r. - słynne zdjęcia: Mała robotnica w przędzalni bawełny w Karolinie, autor Lewis Hine (1874 - 1940 r.), amerykański 
fotograf. Hine, wcześnie zmuszony do pracy zarobkowej imał się różnych zajęć. Po zdobyciu wykształcenia nauczycielskiego 

pracował przez pewien czas w tym zawodzie, a po jego porzuceniu, już jako 
fotograf, nadal nie tracił z oczu kwestii społecznych, w tym obrazowania 
sytuacji dzieci. Fotografował imigrantów w ośrodku na Ellis Island (1904 r.), 
pracujące dzieci (1906 - 1918 r., dla National Child Labor Committee) - 
wszędzie wykorzystywał swój dar do nawiązywania kontaktów z ludźmi,                 
w tym ze strażnikami fabrycznymi. Jego dorobku nie ceniono za życia (słynna 
z projektu fotograficznego amerykańska agencja rządowa Farm Security 
Administration odrzucała jego podanie o pracę), zmarł w biedzie                                 
i zapomnieniu. Dopiero po latach dostrzeżono jego umiejętność 
harmonijnego łączenia wymogów estetyki fotografii z ukazywaniem ważnych 
problemów społecznych. Poniższe zdjęcie poświęcone było jednemu                          
z największych problemów ówczesnej gospodarki kapitalistycznej - 
eksploatacji taniej pracy dzieci. 
     
 

1912 rok 1912 r. - Friedrich Deckel (1871 - 1948 r.), niemiecki wynalazca, skonstruował popularną w XX w. migawkę Compur. 
 

1912 r. - słynne zdjęcia: Grand Prix de l'A.C.F., autor Jacques-Henri Lartigue (1894 - 
1986 r.), francuski fotograf i malarz. Pochodził z zamożnej rodziny; uwolniony zatem od 
trosk materialnych, od dzieciństwa bawił się fotografią, fascynował wynalazkami, 
zwłaszcza szybkimi samochodami, nie pomijając drobnych radosnych codziennych 
zdarzeń. Jego ogromny dorobek - z powodu którego później nazwano go kronikarzem 
belle époque - był nieznany do lat 60. XX w., gdy został na nowo odkryty przez kuratorów 
Museum of Modern Art. Wtedy błyskawicznie stał się "jednym z najsłynniejszych                          
i najbardziej uwielbianych fotografów na świecie". Podstawą tej, chyba najbardziej 
niesamowitej, kariery w historii fotografii, było niezwykłe wyczucie chwili, radości oraz 
świeże i wnikliwe spojrzenie Lartigue'a, przy jednoczesnym intuicyjnym zrozumieniu dla 
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estetyki medium fotograficznego. Zdjęcie Grand Prix de l'A.C.F., ukazujące przypadkową część pędzącego samochodu, 
zniekształconego na skutek użycia migawki szczelinowej, Lartigue początkowo uważał za raczej nieudane. Z czasem sława tego 
kadru rosła, wynosząc go do rangi ikony cywilizacyjnego pędu i najsłynniejszej fotografii francuskiego twórcy. 

1914 rok 1914 r. - Oskar Barnack (1879 - 1936 r.) skonstruował w Niemczech pierwszy aparat małoobrazkowy (późniejsza Leica), 
umożliwiający wykonanie fotografii na taśmie filmowej. Jego produkcję rozpoczął w 1925 r. Ernst Leitz. 

 
 

1914 r. - słynne zdjęcia: Młodzi rolnicy, autor August Sander (1876 - 1964 r.), niemiecki 
fotograf, jeden z prekursorów kierunku Nowej Rzeczowości (Neue Sachlichkeit), autor 
monumentalnej próby typografii niemieckiego społeczeństwa (portrety ludzi z różnych warstw 
społecznych) opublikowanej częściowo w albumie Twarze naszych czasów (1929 r.), który miał 
być zaczątkiem wielotomowych Ludzi XX wieku. W 1936 r. część jego dorobku naziści objęli 
zakazem publikacji i zniszczyli, kolejna partia spłonęła podczas bombardowania w czasie II 
wojny światowej. Mimo to Sander kontynuował swój projekt do końca życia. Wczesne i słynne 
zdjęcie Młodzi rolnicy ukazuje nieco ironiczny portret trzech odświętnie ubranych mężczyzn, 
opisanych jako rolnicy, ale pozbawionych atrybutów swego zawodu. 

 
 

1915 rok 1915 r. - W USA piktorializm zostaje wyparty z głównego nurtu fotografii artystycznej przez idee modernistyczne widoczne                             
w twórczości: Paula Stranda, Edwarda Steichena, Charlesa Sheelera, Alfresa Stieglitza i Alvina Longdona Coburna. 
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1916 rok 1916 r. - słynne zdjęcia: Niewidoma, autor Paul Strand (1890 - 1976 r.), fotograf amerykański, którego Suzan Sontag (wybitna 
amerykańska intelektualistka) nazwała "największym, najpełniejszym, najbardziej imponującym talentem w historii amerykańskiej 

fotografii". W młodości korzystał z porad Alfreda Stieglitza, który w 1915 r. 
zorganizował wystawę prac Stranda w prowadzonej przez siebie galerii 291 
przy Fifth Avenue. Została ona uznana za jedno z przełomowych wydarzeń        
w początkach "ery nowoczesnej fotografii" (H. Gernsheim). Strand fotografował 
mieszkańców nowojorskich ulic w sposób prosty, bezpośredni, bez upiększeń 
i fotograficznych trików. W ten sposób próbował uchwycić prawdę otaczającej 
rzeczywistości. Niewidoma to portret ubogiej kalekiej kobiety, prawdopodobnie 
coś sprzedającej (znaczek na szyi z pozwoleniem na handel uliczny), a przede 
wszystkim obwieszczającej swoje kalectwo poprzez tabliczkę z napisem. Jest 
to zapewne próba wzbudzenia współczucia - mimo to widz może dostrzec 
godność tej postaci. 

  
 

1918 rok 1918 r. - Christian Schad (1874 - 1982 r., niemiecki malarz i grafik) w Niemczech i Man Ray (właść. Emmanuel Rudnitzky, 1890 - 
1976 r., amerykański fotograf i reżyser) w Paryżu wykonywali zdjęcia bez użycia aparatu fotograficznego (kładzenie 
półtransparentnych przedmiotów oraz manipulacja światłem i cieniem bezpośrednio na papierze fotograficznym). 
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1920 rok 1920 r. - słynne zdjęcia: Mechanik w elektrowni, autor Lewis Hine. Fotograf 
pracy i powiązanych z gospodarką wolnorynkową problemów społecznych, tutaj 
wykonał zdjęcie o wspaniałej kompozycji, odsuwającej w cień główny przedmiot 
zainteresowań autora. 
 

1922 rok 1922 r. - wybitny amerykański fotograf Paul Strand w dyskusji wokół pytania: czy fotografia może być sztuką?, odżegnał się od 
alternatywy dwóch wyrazistych odpowiedzi, pisząc: "Dyskusja na temat kwestii, czy fotografia jest czy nie jest sztuką (...) przyczyniła 
się do tego, że na szczęście nikt nie wie dokładnie, co jest sztuką. Słowo nie przechodzi już tak gładko przez usta ludzi rozsądnych. 
I niektóre fotografie pokazują na szczęście, że aparat fotograficzny jest maszyną, i to właśnie całkiem cudowną. Dowodzą one,         
że fotografia - zastosowana w czysty i rozsądny sposób - może być narzędziem nowego sposobu widzenia". W innym miejscu Strand 
dodawał: "Fotografia, jedyny znaczący wkład nauki do sztuk, posiada swoją legitymację, jak wszystkie media, w całkowitej 
wyjątkowości swoich środków". Kilka lat wcześniej (1917 r.) Strand pisał: "Sposób działania tego medium w pełni zależy od czystości 
jego użycia i wszelkie próby mieszania kończą się w rzeczach tak martwych, jak druk kolorowy, foto-malarstwo, gumodruk, druk 
olejny, etc." - tym samym fotograf opowiedział się przeciwko innowacjom, które w imię artyzmu wkraczają w technikę wykonywania 
zdjęć, odbierając fotografii swoistą czystość formy. 
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1924 rok 1924 r. - słynne zdjęcia: Skrzypce Ingresa, autor: Man Ray (właść. Emmanuel Rudnitzky, 1890 - 1976 r.), amerykański fotograf 
pracujący w USA i we Francji. Proste skojarzenie kobiecych pleców słynnej modelki Kiki (Alice Prin), skrzypiec oraz nieco bardziej 
wysublimowane skojarzenia z malarstwem Jean-Auguste-Dominique'a Ingresa. Efekt: jedna z najsłynniejszych (ilustracja po lewej) 
oraz często reprodukowanych i przerabianych (ilustracje po prawej) fotografii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1925 rok 1925 r. - Ernst Leitz (1843 - 1920 r.), niemiecki optyk, rozpoczął produkcję aparatu małoobrazkowego Leica, wynalezionego w 
1916 r. przez Oskara Barnacka, jako aparat do wykonywania zdjęć na taśmie filmowej. 

  
1925 r. - słynne zdjęcia: Avenue des gobelins, autor: Eugène Atget. 
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1926 rok 1926 r. - słynne zdjęcia: Noire et blanche, autor: Man Ray. Najsłynniejsza - 
obok Skrzypiec Ingresa (patrz wyżej - 1924 r.) - fotografia Man Raya, zdradzająca 
jego fascynację sztuką ludów Afryki. Wizualny dialog wizerunków dwóch postaci 
kobiecych. Modelką była Alice Prin (słynna w kręgach artystycznych Kiki de 
Montparnasse). 

  
    

1927 rok 1927 r. - słynne zdjęcia: Muszle, autor Edward Weston (1886 - 1958 r.), amerykański fotograf. 
Weston zaczął karierę jako fotograf komercyjny, potem rozwinął karierę artystyczną w nurcie 
"fotografii bezpośredniej", której rozwinięciem było głoszone przez niego hasło "prezentacja 
zamiast interpretacji". Pomimo tego, wiele jego zdjęć to zachwycające studia formy, 
skłaniające do snucia daleko idących refleksji i skojarzeń. Zdjęcie Muszle ma klasyczną 
kompozycję i zagadkową liczbę mnogą w tytule - co pozwala snuć przypuszczenia, czy 
widzimy jedną muszlę, czy też dwie zrośnięte lub złożone ze sobą przez fotografa                            
i zamaskowane retuszem. Tę zagadkę potęguje też forma przywołująca skojarzenia 
antropomorficzne, baśniowe (postać w kapturze?). Kadr pozornie statyczny, ale z dużym 
ładunkiem estetycznej ekspresji dla uważnego widza. 
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1928 rok 1928 r. - słynne zdjęcia: Meudon, autor André Kertész (1894 - 1985 r.), fotograf 
węgiersko-żydowski, pracujący w Francji i w USA. Pozornie zwykłe zdjęcie wykonane 
w dzielnicy na obrzeżach Paryża, ukazuje co prawda w tle wiadukt kolejowy będący 
wybitnym osiągnięciem inżynierii pierwszej połowy XIX wieku - ale nie o to tu chodzi. 
Przejeżdżający pociąg, tajemniczy mężczyzna z zawiniętym pakunkiem w kształcie 
obrazu, postacie i roboty w tle - wszystko to układa się w kadr o tajemniczej atmosferze 
i przywołującym surrealizm napięciu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1928 r. - pojawiły się dwuobiektywowe lustrzanki Rolleiflex. 

 
 

Aparaty Rolleiflex, kolejno modele z lat: 1929, 1934, 1939 i 1960. 
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1928 r. - słynne zdjęcia: Cukiernik, Kolonia, autor: August Sander. Kolejna z serii fotografii 
będących częścią imponującego projektu typografii niemieckiego społeczeństwa. 
 
 

1929 rok 1929 r.- wystawa "Film und Foto" w Stuttgarcie - przełomowe wydarzenie w historii medium 
fotograficznego - prezentująca prace wielu ówczesnych wybitnych fotografów (m. in. L. Moholy-Nagy, 
E. Lissitzky, E. Weston, E. Steichen, B. Abbott, K. Blossfeldt, E. Atget, Man Ray, A. Rodczenko)                       
i wytyczająca kierunki jego rozwoju. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1929 r. - otwarcie Museum of Modern Art w Nowym Jorku - instytucji, której Departament Fotografii 
(powstał w 1940 r.) jest jedną z najbardziej znaczących na świecie instytucji w zakresie studiów nad 
fotografią i zbieraniem jej wytworów. 
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1931 rok 1931 r. - Walter Benjamin (1892 - 1940 r., niemiecki filozof i pisarz żydowskiego pochodzenia), Kleine Geschichte der 
Photographie (Mała historia fotografii). Pierwotnie trzyczęściowy artykuł, włączony później do publikacji pod ang. tytułem: The Work 
of Art in the Age of Mechanical Reproduction (Dzieło sztuki w erze reprodukcji mechanicznej). Pierwszy wpływowy głos dotyczący 
społecznych i estetycznych konsekwencji masowej produkcji obrazów fotograficznych, zapoczątkowujący badania i dalsze 
publikacje w tym zakresie. 

 
1931 r. - słynne zdjęcia: Charlie Chaplin, autor Edward Steichen (1879 - 1973 r.), 
amerykański fotograf i malarz. Choć uśmiechnięty Chaplin nie ma charakteryzacji trampa 
- swego ikonicznego dla historii kina wizerunku - Steichen nawiązał do tej kreacji. Cień 
padający na jasne tło zdaje się wskazywać, że czasami kreacja przerasta twórcę. Charlie 
Chaplin wziął ponoć kiedyś dla żartu udział w konkursie sobowtórów Charliego trampa - 
i... nie wygrał w nim. 
 

1932 rok 1932 r. - założenie Grupy f/64 przez grono amerykańskich fotografów, w składzie: Ansel Adams, Imogen Cunningham, John Paul 
Edwards, Sonia Noskowiak, Henry Swift,Willard van Dyke, Edward Weston. Dążyli oni do uzyskania jak największej głębi obrazu 
(ostrości) i największego kontrastu detali. Często fotografowali pojedyncze przedmioty. 
 
1932 - 1936 r. - Firmy Agfa i Eastman Kodak Co. wprowadziły do sprzedaży barwne odwracalne materiały fotograficzne o nazwach 
Agfacolor i Kodachrome. 

1935 rok 1935 r. - dwaj amerykańscy muzycy Leopold Mannes (1899 - 1964 r.) i Lee Godowsky (Leopold Godowski, ur. 1900 - 1983 r., 
amerykański muzyk i wynalazca polskiego pochodzenia) opracowali pierwszy praktyczny proces negatywowo-pozytywowy do 
fotografii barwnej oparty na metodzie syntezy subtraktywnej. W ich systemie klisze i papiery fotograficzne pokryte były trzema 
warstwami światłoczułymi nałożonymi jedna na drugą, z których każda uczulona była na jeden z podstawowych kolorów. 
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1935 r. - Alexander Smakula (ur. 1900 - 1983 r.), wynalazca niemiecki ukraińskiego pochodzenia, wynalazł warstwę 
przeciwodblaskową nakładaną na soczewki obiektywu i zapobiegającą stratom światła na skutek jego odbicia. 
 
1935 - 1942 r. - amerykańska agencja rządowa Sekcja Historyczna Farm Security Administration realizowała szeroki projekt 
dokumentacji kraju z udziałem wybitnych fotografów (między innymi Walker Evans i Dorothea Lange). Mieli oni ukazać 
życie farmerów amerykańskich, zrujnowanych przez klęskę suszy i wielki kryzys. 

1936 rok 1936 r. - słynne zdjęcia: Hiszpański republikanin, autor Robert Capa (właść. Endre Ernö Friedmann, 1913 - 1954 r.), węgierski 
fotograf wojenny, współzałożyciel agencji fotograficznej Magnum. Capa, odważny młody fotograf o lewicowych przekonaniach, 

wykonał to zdjęcie na początku wojny domowej w Hiszpanii 
(1936 - 1939), na froncie w okolicach Kordowy. 
Uchwycenie momentu upadania trafionego kulą żołnierza - 
przez długi czas anonimowego - uczyniło z Capy słynnego 
fotoreportera, a z tego zdjęcia obraz - symbol śmierci 
żołnierza i sztandarowy kadr ruchów antywojennych.          
W późniejszych latach powątpiewano w prawdziwość 
fotografii (podejrzewano Capę o inscenizację), ale zarzutu 
tego nigdy przekonująco nie udowodniono, zaś Capa 
zawsze twierdził, że zdjęcie jest autentycznym zapisem 
chwili z pola walki. W latach 80. udało się ostatecznie 
dotrzeć do archiwaliów i osób, dzięki którym ustalono 
nazwisko poległego wtedy żołnierza. Był to Federico 
Borrell Garcia. 
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1936 r. - słynne zdjęcia: Wędrująca matka, Nipomo, Kalifornia, 
autorka Dorothea Lange(1895 - 1965 r.), amerykańska fotograf. Portret 
Florence Thompson, zamężnej matki siedmiorga dzieci. Lange wykonała tę 
fotografię w ramach projektu realizowanego dla Sekcji Historycznej 
amerykańskiej agencji rządowej Farm Security Administration. Jego celem 
była dokumentacja skutków suszy i wielkiego kryzysu ("ciężkie czasy") na 
terenach wiejskich USA - i tym samym zwrócenie uwagi opinii publicznej na 
problem oraz uzasadnienie wydatków z funduszy publicznych na programy 
pomocowe. Jedno z najczęściej reprodukowanych zdjęć, kadr będący 
symbolem ludzkiego cierpienia, odwołujący się estetycznie do ikonicznej 
figury matki z dzieckiem. Dla wzmocnienia, wynikłego z estetyki, efektu 
emocjonalnego zdjęcia, Lange złamała swoje własne zasady nieingerowania 
w rzeczywistość rejestrowaną przez aparat. Wyretuszowała kciuk psujący 
kompozycję w dolnym prawym rogu - ślady tego zabiegu są zresztą nadal 
widoczne.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1936 r. - powstanie The Photo League w Nowym Jorku. Jej głównym celem była promocja fotografii jako dokumentu społecznego. 
Członkami ligi byli: Berenice Abbott, Lewis Hine, Lisette Model, Aaron Siskind i Paul Strand. 
 
 
1936 r. - pojawienie się na rynku filmu Kodachrome 35 mm w kasecie i zwojowego. 
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1936 r. - pierwszy numer magazynu Life - wydawnictwa, którego istotnym elementem była fotografia i dla którego pracowało wielu 
wybitnych fotografów. 

1937 rok 1937 r. - Beaumont Newhall (1908 - 1993 r., amerykański historyk sztuki i fotografii), The History of Photography, from 1839 to the 
Present (Historia fotografii od roku 1839 do dnia dzisiejszego). Pierwsze wydanie tej publikacji było katalogiem z wystawy. Kolejne 
opublikowano w 1949 r., a następne poprawione w latach 1964, 1982. Jedna z najbardziej znanych historii fotografii, uwzględniająca 
rozwój fotografii jako dziedziny korzystającej z osiągnięć nauki i sztuki, a zarazem służącej ich potrzebom. 
 
1937 r. - w Niemczech wyprodukowano pierwszą lustrzankę jednoobiektywową. 

1938 rok 1938 r. - Robert Taft (1894 - 1955 r.), Photography and the American Scene: A Social History, 1839-1889 (Fotografia a Ameryka: 
historia społeczeństwa w latach 1839-1889). Praca ujmująca fotografię jako zjawisko społeczno-kulturalne. 

 
1938 r. - słynne zdjęcia: Niedziela nad Marną, 
autor Henri Cartier-Bresson (1908 - 2004 r.), francuski 
fotograf, współzałożyciel agencji fotograficznej 
Magnum (patrz niżej - 1947 r.). Cartier-Bresson 
sformułował swoją koncepcję decydującego 
momentu dopiero w 1952 r. (patrz niżej), ale powyższe 
zdjęcie stanowi już jej zapowiedź. Sielska scena 
zarazem trwa w estetycznym napięciu, wynikającym               
z wewnętrznej gry elementów kadru. 
   

1939 rok 1939 r. - Edward Rolke Farber (1914 - 1982 r.), amerykański inżynier i fotograf, skonstruował stroboskopową lampę błyskową.  

1940 rok 1940 r. - na rynku pojawiły się filmy barwne: Ansco, Agfa, Sakura Natural i Kodachrome. 
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1941 rok 1941 r. - Ansel Adams (1902-1984 r.), amerykański fotograf, opracował system strefowy (Zone System) pomiaru światła, pomocny 
przy określaniu właściwego czasu naświetlania i wywoływania filmu dla uzyskania optymalnej gradacji szarości. 
 
 

1941 r. - słynne zdjęcia: Winston Churchill, autor Yousuf Karsh (1908 - 2002 r.), fotograf 
kanadyjski pochodzenia armeńskiego. Słynne wojenne zdjęcie Churchilla jest arcydziełem 
propagandy: dobrotliwy, ale potężny przywódca na trudny czas. Podnoszone przez 
historyków rysy na tym wizerunku premiera Wielkiej Brytanii nikną w popkulturowym 
przesłaniu, kreowanym między innymi przez tę fotografię. 
 

1942 rok 1942 r. - słynne zdjęcia: Park narodowy Canyon de Chelly w Arizonie, autor Ansel 
Adams (1902 - 1984 r.), amerykański fotograf. 
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1944 rok 1944 r. - słynne zdjęcia: Desant w Normandii, autor Robert Capa, węgierski 
fotograf reportażysta. Techniczna niedoskonałość w służbie fotografii oddającej 
grozę chwili. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1944 r. - na rynku pojawił się film Kodacolor. 

1945 rok 1945 r. - słynne zdjęcia: V-Day, autor Alfred Eisenstaedt (1898 - 1995 r.), fotograf amerykański niemieckiego 
pochodzenia. Fotograficzna ikona radości z zakończenia najstraszniejszej z wojen. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

1945 r. - słynne zdjęcia: Niemcy, 1945, autor Henri Cartier Bresson. Coraz bliższy 
sformułowania koncepcji decydującego momentu, Bresson ponownie uchwycił go na tym 
kadrze. W czasie zwolnienia spustu migawki rozgrywała się bowiem dramatyczna scena                              
w alianckim obozie przejściowym dla uchodźców w Dessau - jedna z kobiet rozpoznała 
Belgijkę współpracującą w czasie okupacji z niemiecką policją gestapo. 
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1946 rok 1946 r. - Ansel Adams założył Katedrę Fotografii w California School of Fine Art w San Francisco. 
 
1946 r. - wprowadzenie na rynek filmów Ektacolor i Ektachrome, przeznaczonych do samodzielnej obróbki ciemniowej przez 
fotografa. 

1947 rok 1947 r. - Edwin H. Land (1909 - 1991 r.), wynalazca amerykański, skonstruował aparat do fotografii natychmiastowej 
systemu polaroid (Polaroid Land Camera). Załadowywano go kasetą z materiałem negatywowym i pozytywowym oraz substancją 
wywołującą i utrwalającą w fiolkach. Polaroid umożliwiał otrzymanie gotowych pojedynczych odbitek o niedużym formacie. Materiały 
z 1947 r. umożliwiały wykonywanie zdjęć czarno-białych. Polaroid dający zdjęcia kolorowe został opracowany przez Landa w 1962r. 
Aparaty i kasety z materiałem fotograficznym produkowała na zasadzie wyłączności firma Polaroid Corporation. 
 
1947 r. - powstanie agencji fotograficznej Magnum - założyciele, fotografowie: Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour 
i George Rodger. Agencja Magnum jest do dziś jedną z najsłynniejszych i najlepszych na świecie. Znaczącą rolę w pracy fotografów 
- reportażystów, fotografów ulicznych tamtych czasów odegrał małoobrazkowy aparat marki Leica (produkowany od 1925 r. - patrz 
wyżej) - mały rozmiarem i o cichej migawce, pozwalający fotografowi na robienie zdjęć z zaskoczenia lub bardziej dyskretnie. 

1948 rok 1948 r. - w Japonii na rynku pojawił się małoobrazkowy aparat firmy Nikon (NIKON I, NIKON M). 

1950 rok 1950 r. - słynne zdjęcia: Pocałunek przed ratuszem, autor Robert 
Doisneau (1912 - 1994 r.), francuski fotograf. Jedno z najsławniejszych                 
i najczęściej reprodukowanych zdjęć związanych z Paryżem. Jego sławie 
nie zaszkodziło nawet przyznanie się przez fotografa, po latach w czasie 
procesu sądowego, że było zainscenizowane przy pomocy wynajętej pary 
młodych ludzi. 
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1952 rok 1952 r. - Henri Cartier-Bresson, wybitny francuski fotograf - reportażysta, sformułował swoją fotograficzną koncepcję decydującego 
momentu (le moment décisif) - dążenia do uchwycenia w kadrze ułamku sekundy decydującego o wymowie, nastroju i kompozycji 
formalnej ukazywanego tematu, sceny. Bresson często korzystał z małego i cichego aparatu Leica. 

1955 rok 1955 r. - słynne zdjęcia: James Dean na Times Square, autor: Dennis Stock (1928 - 
2010 r.), amerykański fotograf, członek agencji Magnum. Portret amerykańskiego 
aktora - idola młodego pokolenia - pozornie wydaje się uchwyceniem go w sytuacji 
prywatnej. W rzeczywistości jest kreacją oddającą charakter życia Deana, w którym 
realizm prywatności mieszał się z kreacją artysty, identyfikującego się ze swoimi 
bohaterami i poruszającego emocje widzów.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1955 r. - Helmut (1913 - 1955 r.) i Alison (1911 - 1969 r.) Gernsheim (niemiecko-brytyjskie małżeństwo historyków i kolekcjonerów 
fotografii), The History of Photography from the Camera Obscura to the Beginning of the Modern Era (Historia fotografii od momentu 
wynalezienia camera obscura do czasów współczesnych). Cenione opracowanie, poprawiane i wznawiane w 1969 r. i w latach 80. 
XX w., ujmujące fotografię jako dziedzinę techniki, sztuki oraz zjawisko społeczne. 
 
1955 r. - wielka i przełomowa w historii fotografii wystawa fotografii społecznej i dokumentalnej The Family of Man (Rodzina 
człowiecza), zorganizowana przez Edwarda Steichena. Obejrzało ją ponad 9 milionów ludzi na całym świecie, co sprawiło, że stała 
się ona częścią pamięci zbiorowej i zarazem jednym z największych wydarzeń w dziejach fotografii. Pokazana była także w Polsce 
w latach 60. XX w. 
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1955 r. - słynne zdjęcia: Dovima ze słoniami w stroju wieczorowym Diora w Cirque d'hiver, 
autor Richard Avedon (1923 - 2004 r.), amerykański fotograf. Wybitny portrecista i fotograf 
mody wzniósł na poziom sztuki fotograficznej wystudiowany efekt, obliczony na zaskoczenie 
widza. Spójne linie ciała modelki w eleganckiej sukni na tle spętanej siły chropowatych słoni. 
Można doszukiwać się w tym kadrze dodatkowych znaczeń interpretacyjnych – ale wydaje się 
to niepotrzebne. Efekt wizualny zachwyca sam w sobie. 
 

1959 rok 1959 r. - w Japonii na rynku pojawiła się małoobrazkowa lustrzanka jednoobiektywowa firmy Nikon. 
  

1959 - 1974 r. - słynne zdjęcia: Typologia domów 
szachulcowych, autorzy Bernd (1931 - 2007 r.)  
i Hilla (1934 - 2015 r.) Becher, małżeństwo niemieckich 
fotografów, rozwijających kierunek typologiczny  
w fotografii. 
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1962 rok 1962 r. - Edwin H. Land, wynalazca amerykański, dostosował do fotografii kolorowej aparat systemu polaroid (Polaroid Land 
Camera), skonstruowany przez siebie w 1947 r.  Aparaty i kasety z materiałem fotograficznym produkowała na zasadzie wyłączności 
firma Polaroid Corporation. 

 
1962 r. - słynne zdjęcia: Próba róży, autor: Eikoh Hosoe (ur. 1933r.), 
japoński fotograf. Portret znanego pisarza japońskiego Yukio 
Mishimy, zamieszczony w albumie Killed by roses. Hosoe, 
wkładający wiele wysiłku w obróbkę materiału w ciemni (tutaj: zmiana 
czułości filmu, skracanie czasu wywoływania, doświetlanie 
fragmentów pozytywu), uzyskał efekt będący znakiem 
rozpoznawczym jego portretów i aktów – kontrastowa, ale 
niepozbawiona szczegółów fotografia akcentująca siłę modela.  
  

1964 rok 1964 r. - Franck Van Deren Coke (1921 - 2004 r., amerykański fotograf i kurator muzealny),The Painter and the Photographer from 
Delacroix to Warhol (Malarz i fotograf od Delacroix do Warhola). Praca poświęcona roli fotografii w rozwoju tradycyjnych sztuk 
wizualnych. 

1968 rok 1968 r. - Aaron Sharf (1922 - 1993 r., amerykański historyk fotografii brytyjskiego pochodzenia), Art and Photography (Sztuka                       
a fotografia), praca poświęcona roli fotografii w rozwoju tradycyjnych sztuk wizualnych. 

1969 rok 1969, lipiec – amerykańska misja kosmiczna Apollo 11 i pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu (20 lipca). Członkowie misji byli 
wyposażeni w średnioformatowe aparaty szwedzkiej marki Hasselblad z różnymi obiektywami, którymi wykonali na Księżycu 122 
zdjęcia.    
 
1969 r. - Wiliard Boyle (1924 - 2011 r., amerykański fizyk noblista kanadyjskiego pochodzenia) i George Smith (ur. 1930 r., 
amerykański fizyk noblista) wynaleźli matrycę CCD, kładąc podwaliny pod erę fotografii cyfrowej. 

1970 rok 1970 r. - przełomowa nowojorska aukcja Strobera - po raz pierwszy fotografie osiągnęły wysokie ceny, porównywalne z niektórymi 
dziełami sztuki tradycyjnej. 
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1972 rok 1972 r. - powstanie Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. 

1974 rok 1974 r. - Gisèle Freund (1908 lub 1912 - 2000 r., francusko-niemiecka fotograf pochodzenia żydowskiego), Photographie et 
Société (Fotografia i społeczeństwo). Praca oparta na badaniach rozpoczętych w 1930 r., ujmująca fotografię jako zjawisko 
społeczno-kulturalne. Przetłumaczona na język angielski w 1980 r. 
 
1974 r. - amerykańska sonda Mariner przesłała szczegółowe zdjęcia Wenus i Merkurego. 

1977 rok 1977 r. - założenie czasopisma History of Photography przez Heinza Henischa, profesora Pensylvania State University. Wydawano 
je później w Wielkiej Brytanii pod redakcją Mike Weavera. 

1980 rok 1980 r. - angielskie tłumaczenie pracy Gisèle Freund, Photographie et Société (Fotografia i społeczeństwo; patrz wyżej – 1974 r.). 

1981 rok 1981 r. - słynne zdjęcia: Nadchodzą!, autor Helmut Newton (1920 -2004 r.), niemiecki fotograf 
mody, którego na równi z ukazaniem "kolekcji" mody interesowała erotyczna siła kobiet oraz 
konsekwencje przemian obyczajowości w drugiej połowie XX w. 

  
 

1984 rok 1984 r. – Kurt Dieter Solf, Fotografie, Grundlagen – Technik – Praxis (Fotografia, Podstawy, technika, praktyka), jedno z ostatnich 
(u progu ery cyfrowej) opracowań techniki klasycznej fotografii, wydane jako problemowa książka techniczna adresowana do 
bieżących jej użytkowników. Autor omawiał konstrukcję różnych typów aparatów tradycyjnych oraz będące w powszechnym użyciu 
procesy fotografii tradycyjnej czarno-białej i barwnej. Publikację wznawiano i tłumaczono na inne języki (polskie wydanie II – 1991).   

1990 rok 1990 r. - firma Kodak wprowadziła na rynek system Photo CD, pozwalający na cyfrowe przechowywanie obrazu i jego przetwarzanie. 
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1991 rok 1991 r. - słynne zdjęcia: Kuwejt, autor Sebastião Salgado (ur. 1944 r.), brazylijski fotograf.               
Po klęsce w pierwszej wojnie w Zatoce Perskiej (1990 - 1991 r.), oddziały armii irackiej wycofując 
się     z Kuwejtu odbitego przez siły międzynarodowe, podpaliły na rozkaz Saddama Husajna około 
900 szybów naftowych. Każdego dnia płonące instalacje naftowe zamieniały na trujące wyziewy 
10% światowego dziennego zapotrzebowania na ropę naftową. Przed regionem i światem 
zamajaczyła gigantyczna katastrofa ekologiczna. Wzajemna bliskość szybów i intensywność ognia 
zamieniły pustynię w piekło, w którym piasek wytapiał się w szkło. Dodatkowo wiele obszarów było 
zaminowanych. W tych skrajnie ciężkich warunkach pracy gaszono stopniowo szyby poprzez 
kontrolowane eksplozje dynamitu. Robotnicy podjęli bardzo ryzykowną i ciężką pracę. Zostali za nią 
bardzo dobrze opłaceni. Ten szczegół nie jest jednak istotny w odbiorze portretu anonimowego 
robotnika na tle ogromnego koła. Jest cały w ropie naftowej. Jego przypominający uśmiech grymas 
kontrastuje z pustym i zmęczonym spojrzeniem. Kadr ukazuje nam posągową ikonę ludzkiego 
trudu. 

   
  

1994 rok 1994 r.- Michael Frizot (ur. 1945 r., francuski historyk i teoretyk fotografii), Nouvelle Histoire de la photographie. Opracowanie historii 
fotografii jako dziedziny sztuki. 

1996 rok 1996 r. - firma Kodak wprowadziła system ASP, opracowany przez konsorcjum producentów i ułatwiający proces obróbki 
fotograficznej. 

Wykaz literatury objętej kwerendą przy układaniu tablicy 
- Brauchitsch Boris von, Mała historia fotografii, przekład Jan Koźbiał i Barbara Tarnas, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004. 
- Harasym Zenon, Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera, Arkady, Warszawa 2005. 
- Kemp Wolfgang, Historia fotografii. Od Daguerre'a do Gursky'ego, przekład Mariusz Bryl, Universitas, Kraków 2014. 
- Koetzle Hans-Michael, Słynne zdjęcia i ich historie, t. 1, 1827-1926, t. 2, 1928-1991, przekład Edyta Tomczyk, Taschen, Kolonia b.r.(2003). 
- Orłowski Bolesław, Ciemnia optyczna, w: Encyklopedia odkryć i wynalazków: chemia, fizyka, medycyna, rolnictwo, technika, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1988. 
- Przyrowski Zbigniew, Fotochemigrafia, Fotografia, Fotografia barwna, Fotograficzna błona zwojowa, Fotograficzna klisza, Fotograficzny aparat, 
Fotograficzny papier, Stereoskopia, w: Encyklopedia odkryć i wynalazków: chemia, fizyka, medycyna, rolnictwo, technika, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1988. 
- Rosenblum Naomi, Historia fotografii światowej, przekład Inez Baturo, Wydawnictwo Baturo/Grafis Projekt, Bielsko-Biała 2005. 
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Ciemnia, czyli jak kiedyś robiło się zdjęcia 

 
 

Fotografia tradycyjna (nazywana czasem niezbyt poprawnie 
analogową) rozwijała się w ramach wielu technik, będących 
dorobkiem rozwoju historycznego tej dziedziny ludzkiej działalności. 

Najpowszechniejszą techniką był proces negatywowo-
pozytywowy, prostszy czarno-biały (dominujący przez większość 
czasu przed pojawieniem się fotografii cyfrowej) oraz bardziej 
złożony i wymagający technicznie barwny. 

W opisie procesu negatywowo-pozytywowego skupimy się, dla 
ułatwienia, na tym pierwszym. 

 

 

 

Do wykonania zdjęcia potrzeby był  aparat foto-
graficzny załadowany pasującym do niego  materiałem 
światłoczułym (na płycie szklanej lub kliszy zwijanej w rolkę). 
Aparat mógł być prosty, niemal niewymagający obsługi i specjalnej 
wiedzy. Mógł być też półprofesjonalną lub profesjonalną lustrzanką 
lub też atelierową skrzynką z mieszkiem - w takim wypadkach 
wymagał specjalnych umiejętności, ale potencjalnie mógł dać 
znakomitą technicznie jakość zdjęć. 

 Po zwolnieniu migawki w aparacie fotograficznym, na materiale 
światłoczułym powstawał utajony obraz w postaci negatywu - 
obrazu odwróconego tonalnie. Padające przez obiektyw aparatu na 
światłoczułą kliszę światło powodowało zmiany chemiczne 
(ciemnienie) związków srebra, a tam, gdzie światła było mało, 
związki te pozostawały niezmienione (czyli jasne). Dlatego na 
negatywie tony były na odwrót. Aby uzyskać normalny obraz, 
negatyw trzeba było wyjąć z aparatu lub z kasety w ciemności, 
wywołać, utrwalić, a następnie naświetlić za jego pomocą papier 
pokryty emulsją światłoczułą. Wtedy powstawał prawidłowy 
tonalnie pozytyw. Obróbka ciemniowa negatywu i pozytywu 
przebiegały według tego samego schematu, zatem skupimy się 
tylko na etapie powstawania papierowej odbitki. Dodać  należy, że 
obróbka filmu fotograficznego odbywała się w specjalnym 
światłoszczelnym naczyniu - koreksie. Obróbka odbitek 
papierowych odbywała się w kuwetach. 

Praca fotografa na tym etapie odbywała się w ciemni. Było to 
przeznaczone do tego, profesjonalnie wyposażone pomieszczenie 
lub też ciemnia przygotowana amatorsko do pracy nad materiałem, 
na przykład w łazience. Pomieszczenie musiało spełniać 
przynajmniej dwa warunki. Musiało być w nim ciemno (w procesie 
czarno-białym można było stosować słabą lampę z czerwonym 
filtrem) i musiało mieć dostęp do wody. W pomieszczeniu musiał się 
znajdować sprawny powiększalnik (urządzenie do rzucania 
małoobrazkowego negatywu na papier fotograficzny, na zasadzie 
podobnej do rzutnika przeźroczy), którego elementy optyczne 
należało wstępnie przeczyścić. Następnie trzeba było przygotować 



70 
 

cztery kuwety (szklane lub plastikowe płaskodenne naczynia), nieco 
większe od formatu papieru fotograficznego, który miał być 
wykorzystywany. Do kuwet należało nalać przygotowane według 
instrukcji producenta cztery kąpiele fotograficzne: 
wywoływacz, przerywacz (specjalny roztwór, który można było 
zastąpić wodą z dodatkiem 6 łyżek octu), utrwalacz i na 
koniec płukanie w zwykłej bieżącej wodzie. 
 
Negatyw, po przeczyszczeniu pędzelkiem, umieszczany był                       
w ramce powiększalnika emulsją (stroną matową) do dołu. 
Następnie na maskownicy (ramka przytrzymująca papier fot.) na 
podstawie powiększalnika ustawić należało wielkość powiększenia, 
granice kadru i ostrość obrazu. Papier fotograficzny kładło się pod 
obiektywem powiększalnika emulsją do góry, w maskownicy. 
Naświetlany był przez parę sekund obrazem z negatywu. 
  
Potem papier był, za pomocą szczypiec, wkładany emulsją do dołu 
(po pewnym czasie odwracany) i okresowo delikatnie poruszany               
w kuwetach z kąpielami: wywoływanie (około 1 minuty), przerywanie 
(od kilkunastu sekund do kilku minut w zależności od rodzaju 
papieru), utrwalanie (około 2 minut), płukanie (od 4 do kilkunastu 
minut w zależności od rodzaju papieru). Na koniec gotową odbitkę 
trzeba było wysuszyć. Utajony początkowo obraz na odbitce 
pojawiał się już na etapie wywoływania. 
 
Ponieważ negatywy różniły się od siebie stopniem naświetlenia, 
problemem dla fotografa był dobór czasu naświetlania papieru 
fotograficznego obrazem z negatywu w powiększalniku. Jedną                 
z metod doboru właściwego czasu naświetlania był paskowy test 
naświetlania - jego efekty widzimy na przykładzie poniżej. 
 
Zatem uzyskanie jednej fotografii, od włożenia filmu do aparatu,       
do wzięcia do ręki gotowej odbitki, wymagało wykonania około                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 czynności, trwających minimum 15 - 20 minut. Skłaniało to chyba 
do nieco większego, niż dziś, szacunku dla zdjęcia.



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści 

 

Wstęp         4 

Skąd wzięła się fotografia?      4 

Kronika fotografii       9 

Prehistoria fotografii – czyli zanim pojawiła się fotografia  9 

Historia fotografii                18 

Ciemnia, czyli jak kiedyś robiło się zdjęcia             69



72 
 

O autorze 
 
Piotr Mydlach (ur. w 1973 r. w Kaliszu), historyk i fotograf. Absolwent 
Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (1997 r.), 
nauczyciel w II LO w Kaliszu. Zajmuje się wybranymi wątkami historii XIX      
i XX w. Członek oddziału kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
 
Kontakt:  piotr.myd@op.pl 
 
 
Wydano nakładem własnym w Kaliszu w grudniu 2016 roku w ilości                
20 egzemplarzy.  
Publikacja dostępna także w edycji cyfrowej na stronie:  
 
http://www.fotoklubrpregiontorun.pl/dagurre-i-inni.html  
 
 
 
 

Kronika fotografii opracowana przez Piotra Mydlacha jest znakomitym 
wprowadzeniem do wiedzy o fotografii; w szczególny świat obrazów coraz 
intensywniej zajmujący polską humanistykę. Dwa zwięzłe teksty oraz 
materiał faktograficzny ujęty w formę tablicy chronologicznej udatnie 
przybliżają główne aspekty wielowątkowych dziejów tego medium. 
Konieczność wyboru wiadomości była oczywista. Autor koncentruje naszą 
uwagę na fotografii powszechnej w ciągu pierwszych 160 lat jej rozwoju. 
Czytelnik zainteresowany wiekiem XXI oraz historią fotografii polskiej musi 
sięgnąć do innych publikacji. Pionierskie u nas dzieło Mydlacha może jednak 
gruntownie się przyczynić do ich owocnej lektury.    
 
Dr hab. Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM.   
 
 
Opracowanie uważamy za bardzo rzetelną i pożyteczną pomoc dydaktyczną 
dla szkół i klubów zrzeszających amatorów fotografii.  
 
Barbara Kosińska, wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Fotografii. 
 

 
Materiał, bardzo interesujący, chętnie opublikowaliśmy go w naszej 
internetowej serii Daguerre i inni. 
 
Marek Grausz afrp, Prezes Zarządu Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej 
Region Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu. 
 
 
Skąd się wzięła fotografia? Czy dziś, kiedy fotografujemy prawie wszyscy, 
mamy świadomość, jak wyglądały pierwsze kadry i pierwsze doświadczenia 
fotograficzne? Kronika Piotra Mydlacha to niezwykle wartościowa lektura. 
Ta chronologiczna tablica dziejów fotografii jest niewątpliwie bardzo 
potrzebnym źródłem wiedzy dla każdego fotografującego i nie tylko.   
 
Edyta Bielatowicz, Koordynator portalu Szeroki Kadr (Nikon). 
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