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Wstęp 

 W podręcznikach historii oraz historii fotografii za datę jej wynalezienia przyjęto rok 

1839. Znawcy i miłośnicy fotografii doskonale wiedzą, że prawda na temat punktu 

historycznego startu techniki mechanicznego tworzenia obrazów jest bardziej 

skomplikowana. Fotografia nie jest odkryciem, zjawiskiem natury, którego istnienie można 

było stwierdzić w jednym momencie lub niedługim okresie czasu. Jako wynalazek techniczny 

rodziła się stopniowo, wraz z uzupełnianiem ludzkiej wiedzy o kolejne elementy potrzebne do 

jej zaistnienia i wraz z dojrzewaniem koncepcji jej pierwszych technik. Zresztą po 

wynalezieniu fotografii proces jej kształtowania nie zakończył się – dopiero się rozpoczął       

i trwa nadal. W nawiązaniu do Kroniki fotografii, opublikowanej już w serii Daguerre i inni, 

jeszcze raz powrócę do wątku genezy historycznej i technicznej fotografii XIX-wiecznej – 

przodka techniki, którą z pasją posługujemy się do dzisiaj. Wątek ten – zgodnie z przyjętą już 
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chyba w literaturze nazwą - określiłem mianem prehistorii fotografii. Prezentuję ją w formie 

tablicy chronologicznej z poszerzonymi notami. 

 Do wynalazku fotografii prowadziły dwie drogi – bardzo długo w żaden sposób ze 

sobą nie łączone: optyka ciemni oraz światłoczułość niektórych substancji chemicznych.  

Ciemnię optyczną (łac. camera obscura) znano i opisywano od czasów starożytności 

klasycznej, a poza Europą nawet wcześniej. Do początku XIX wieku wspominano ją               

w poważnych i znanych opracowaniach naukowych co najmniej dwanaście razy, a                 

w pomniejszych opracowaniach znacznie więcej. Od XV do XVIII wieku była ona pomocą 

dla malarzy w tworzeniu realistycznych i wiernych perspektywie szkiców wstępnych do 

obrazów. W XVI wieku stała się popularną zabawką z życia wyższych sfer. Zatem można 

uznać, że w okresie nowożytnym była powszechnie znanym urządzeniem lub koncepcją 

naukową.  

 Zjawisko światłowrażliwości niektórych materiałów znano zapewne od wieków, co 

najmniej od XIII w., ale przełomem były tu odkrycia poczynione dopiero w XVI i XVII w. 

Pierwsze – nieudane zresztą - próby połączenia tych osiągnięć w urządzenie – proces 

do mechanicznego tworzenia obrazów, nastąpiły dopiero na początku XIX wieku – na około 

30 lat przed opracowaniem pierwszych skutecznych procesów fotograficznych. 

 Dziś większość dawnych procesów fotograficznych to techniki wymarłe, czasem 

zagadkowe w szczegółach swojego przebiegu. Próbują je ponownie wykorzystywać pasjonaci 

dawnej fotografii i artyści szukający – paradoksalnie – nowych środków wyrazu w świecie 

zdominowanym przez matryce elektroniczne i piksele.    

  

PREHISTORIA FOTOGRAFII - CZYLI ZANIM POJAWIŁA SIĘ FOTOGRAFIA 

Starożytność 

V w. p.n.e. – chiński uczony, filozof Mo-tsy, w swym dziele 

zwanym Księgą Mistrza Mo, obok rozważań etycznych i logicznych, 

opisał problem ognisk luster wypukłych i wklęsłych oraz obrazów w 

nich powstających.  Opisał także odwrócony obraz wytwarzany w 

ciemni optycznej, dając tym samym zapewne najstarszą 

informację o tym urządzeniu. Ciemnia optyczna to światłoszczelna 
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skrzynka, pozwalająca na wyświetlanie przez nieduży otwór odległych scen na płaską 

powierzchnię umieszczoną na przeciwległej względem otworu ściance. Bardzo wątpliwe, aby 

informacja o opisie Mo-tsy dotarła do Europy. Mamy więc do czynienia z jedną z pozycji z 

długiej listy osiągnięć chińskiej nauki i myśli technicznej, które dzierżąc palmę 

pierwszeństwa, zarazem nie wpłynęły na losy innych cywilizacji.  

 

Około połowy IV w. p.n.e. - pierwszy europejski 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. 

 

Na pierwszym planie 

pozostałości Likejonu 

(Liceum), szkoły 

filozoficznej 

działającej w 

Atenach, a założonej 

przez Arystotelesa. 

Filozofia ówcześnie 

była określeniem 

całej wiedzy 

naukowej, a Likejon 

był zarówno placówką badawczą, jak i dydaktyczną. Być może więc prowadzono tu także doświadczenia            

z ciemnią optyczną. 
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Średniowiecze 

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 astronom 

pracujący w Egipcie, proponował użycie jej do obserwacji 

zaćmień słońca. Tradycja przypisuje też Alhazenowi 

wynalezienie soczewki.  

Osiągnięcia Alhazena w zakresie optyki były imponujące i tym ważniejsze, że z jego dzieł 

(zwłaszcza Al-Manzir – Optyka) korzystali późniejsi uczeni (na przykład polski fizyk 

średniowieczny Witelon). Alhazen skupił się na naturze i konsekwencjach odbijania                

i załamywania się promieni świetlnych. Trafnie uznał proces widzenia za skutek postrzegania 

przez oko promieni świetlnych ze źródła światła lub odbitych od innych przedmiotów. Na 

podstawie badań refrakcji (zmiana kierunku światła przy przechodzeniu do innego ośrodka 

jego rozchodzenia się) oszacował wysokość atmosfery Ziemi na 15 kilometrów. Zajmował się 

także matematyką – geometrią i teorią liczb.   

 

XIII w. – Albert Wielki (1193/1205? – 1280 r.), wybitny średniowieczny teolog, filozof           

i przyrodnik zauważył, że sole srebra czernieją pod wpływem światła.  

 

1292 r. - wzmianka o ciemni optycznej w pismach Rogera 

Bacona (około 1219 - około 1292 r.), angielskiego filozofa        

i prekursora nauki empirycznej. Bacon inspirował się pracami 

arabskich uczonych. Był konsekwentnym empirystą 

(zwolennikiem metod doświadczalnych jako głównego źródła 

wiedzy o świecie), uznawanym za prekursora nowoczesnej 

metody naukowej. Był też wizjonerem projektującym w swej 

fantazji urządzenia, które zostały skonstruowane dopiero w odległej przyszłości, na przykład 

pojazdy mechaniczne, samoloty, urządzenia do nurkowania. 

 

XV w. - malarze stosowali ciemnię optyczną jako pomoc towarzyszącą systemowi rysowania 

perspektywicznego. Metody te stosowano do XIX w. 
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Nowożytność 

Przełom XV i XVI wieku 

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.  

 

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. 
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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 radio 

astronomico et geometrico liber, wydanym  w Antwerpii (rysunek 

poniżej). 

 

 

1550 r. - Girolamo Cardano (1501 - 1576 r.), włoski matematyk, 

mechanik, astrolog i lekarz, zastąpił mały otworek camera 

obscura pojedynczą soczewką skupiającą. Wszechstronny uczony, 

zasłynął głownie jako matematyk badający zagadnienie rozwiązania 

równań czwartego stopnia (choć w tej mierze korzystał z dociekań 

innych współczesnych mu matematyków) oraz rachunku 

prawdopodobieństwa. 

 

1565 r. - Georg Fabricius (1516 - 1571 r.), niemiecki poeta              

i historyk, 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).  
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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 (portret obok), 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. Ponadto della 

Porta jest uznawany za wynalazcę, czy też jednego                  

z wynalazców latarni magicznej (latarni czarnoksięskiej) pod 

koniec XVI w. Był to prosty aparat projekcyjny złożony ze 

źródła światła i soczewki w obudowie. Pozwalał on na 

rzucanie na ekran powiększeń obrazów malowanych na szkle. 

Za innego wynalazcę – czy też modyfikatora – latarni 

magicznej uważany jest Athanasius Kircher (patrz niżej – 

1646 r.). Latarnia magiczna jest technicznym przodkiem 

szeregu urządzeń, między innymi: diaskopu, powiększalnika 

fotograficznego i projektora filmowego. Na ilustracji obok 

latarnia magiczna ze szklanym malowanym przeźroczem. 
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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 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 

jezuita 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. Kircher miał 

również, około 1645 r., skonstruować latarnię magiczną, choć 

najpewniej była to jedynie modyfikacja urządzenia Giambattisty 

della Porta (patrz wyżej – II poł. XVI w.). 

 

 

Ciemnia optyczna Kirchera. 
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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 swych prac w Halle  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. Umieszczał także na flakonach wypełnionych tą 

mieszanką liście i motyle. Stwierdził, że odsłonięte miejsca przybrały ciemnofioletową barwę, 

zasłonięte pozostały białe. Swoje próby prezentował z czasem przyjaciołom, jako 
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ciekawostkę. Obraz uzyskany w ten sposób był jednak nietrwały - wkrótce sczerniała cała 

powierzchnia. Schulze zwrócił także uwagę na to, że po dodaniu soli kuchennej do azotanu 

srebra powstaje chlorek srebra, który czernieje szybciej i mocniej. 

 

1748 r. - Julien de La Mettrie (1709 - 1751 r.), francuski filozof i lekarz, uznał mózg za 

"ekran", na którym pojawiają się "różne 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. 

 



 11 

1777 r. – Carl Wilhelm Scheele (1742 – 1786 r.), szwedzki 

chemik, prowadził eksperymenty z papierem pokrytym chlorkiem 

srebra, na którym układał szablony liter i wystawiał na słońce. 

Odkrył, że po zanurzeniu w amoniaku niezaczerniony (czyli nie 

zmieniony przez światło) chlorek srebra rozpuszczał się. Tym 

samym nie mógł sczernieć później, a więc obraz został utrwalony. 

Podczas eksperymentów zauważył też, że światło niebieskie            

i fioletowe powoduje szybsze ciemnienie związków srebra, niż 

światło o innych barwach. Scheele został zatem niejako kontynuatorem prac Schulze’a. 

Podobnie do poprzednika nie skojarzył jednak wyników swej pracy z istniejącą już od dawna 

ciemnią optyczną. Scheele poprawnie rozpoznał reakcję zachodzącą podczas redukcji chlorku 

srebra do srebra metalicznego pod wpływem światła. Poza pracami z materiałami 

światłoczułymi miał inne znaczące osiągnięcia naukowe – jako pierwszy odkrył istnienie 

tlenu i azotu.  

 

1782 r. – Jean Senebier (1742 – 1809 r.), szwajcarski botanik, 

zaobserwował, że żywice gwajaka i sandaraka ciemnieją pod 

wpływem światła – odkrycie to ogłosił pod tą datą w pracy Uwagi 

o fizyczno – chemicznym wpływie światła słonecznego.                  

Z obserwacji Senebiera skorzystał później między innymi 

Nicéphore Niépce, który eksperymentował z tymi właśnie 

żywicami.  Senebier w 1788 r. udowodnił fundamentalne dla 

botaniki i fizjologii roślin odkrycie, że to światło, a nie ciepło od 

słońca, powoduje reakcje fotosyntezy.  

 

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.  
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Thomas Wedgwood Humphry Davy  

W 1800 r. Wedgwood zaczął naświetlać w świetle słonecznym papier lub jasną skórę, po 

powleczeniu ich azotanem srebra i przykryciu różnymi przedmiotami lub szkłem                    

z namalowanymi obrazkami. Obrazy były nietrwałe - szybko blakły. Z tego względu niektóre, 

jako ciekawostki, przechowywano w ciemności – obrazy srebrowe na nich były podobno 

widoczne jeszcze w drugiej połowie XIX w. Czasami podaje się informację, że T. Wedgwood 

jako pierwszy naświetlał papier powleczony emulsją światłoczułą (azotan srebra). Nie jest to 

jednak prawdą, gdyż jako pierwszy eksperymenty takie przeprowadzał trzydzieści lat 

wcześniej Jacques Alexandre César Charles, używając jako emulsji także niektórych soli 

srebra (patrz wyżej – 1771). Istotniejszym zatem elementem dorobku Wedgwooda wydaje się 

to, że jako pierwszy podjął – co prawda nieudane – próby umieszczenia materiału 

nasączonego azotanem srebra w ciemni optycznej z soczewką w obiektywie, dokonując 

tym samym przełomowego skojarzenia dwóch dziedzin niezbędnych do powstania fotografii 

– chemii materiałów światłoczułych i optyki camera obscura. Ponadto Wedgwood i H. Davy 

opublikowali w 1802 r. w Towarzystwie Królewskim w Londynie – przodującej instytucji 

naukowej świata zachodniego – pracę oceniającą metody kopiowania obrazów przy 

wykorzystaniu światłoczułości azotanu srebra (An Account of a Method of Copying Paintings 

upon Glass and of Making Profiles by Agency of Light upon Nitrate of Silver). Mający udział 

w tych pracach Davy, autor znaczących eksperymentów i odkryć z użyciem elektrolizy, był 

też gwiazdą nauki swego czasu, ściągającą na wykłady i pokazy tłumy publiczności. Pomógł 

także w rozpoczęciu pracy naukowej Michaelowi Faradayowi – przyszłemu wielkiemu 

badaczowi zjawisk elektrycznych.  

 Na przełomie XVIII i XIX w. aparat fotograficzny mógł już zaistnieć ze względu na 

stopień zaawansowania optyki i techniki. Znano tez szereg substancji światłoczułych (…). 

Wciąż jednak nie rozwiązane były poważne problemy: niska światłoczułość emulsji, nie 
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oddawanie przez nie półtonów i nieumiejętność utrwalenia uzyskanych obrazów. Zdaniem 

Michaela Frizota, wybitnego historyka fotografii, żaden z ówczesnych eksperymentatorów 

„choćby w swych najbardziej szalonych marzeniach, nie mógł się nawet domyślać przyszłego 

wynalazku fotografii”. 

 

XIX – „wiek pary i elektryczności” oraz… fotografii 

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. Odwrót od realizmu w sztuce nastąpił niedługo przed 

wynalezieniem fotografii, jej powstanie nie jest więc jego przyczyną, jak czasem się zakłada. 

 

1816 r., maj - Joseph Nicéphore Niépce (1765 - 1833 r.), 

francuski wynalazca, przy pomocy własnej ciemni optycznej 

z soczewką osadzoną w walcu umożliwiającym nastawianie 

ostrości, uzyskał monochromatyczny negatywowy obraz na 

papierze pokrytym chlorkiem srebrowym (był to widok z 

okna jego domu w Chalon-sur-Saône). Ten i inne obrazy, 

nazwane przez Niépce‘go retinami (fr. rétine – siatkówka), 

były jednak nietrwałe.  W kolejnych doświadczeniach  

wykorzystywał inną substancję światłoczułą - żywicę 

gwajaka. Próby w ciemni optycznej zakończyły się jednak niepowodzeniem - Niépce nie 

wiedział, że żywica ta zabarwia się na zielono pod wpływem towarzyszącego światłu 

widzialnemu promieniowaniu UV, które było zatrzymywane przez soczewkę obiektywu 

ciemni optycznej. Wreszcie rozpoczął obiecujące eksperymenty z bitumem syryjskim (judea 

bitumen, klej smolny, asfalt syryjski), zmieszanym z olejem lawendowym i nanoszonym na 

płytki metalowe. Po naświetleniu polewał je rozpuszczalnikiem usuwającym nienaświetlone 

fragmenty warstwy (bitum syryjski pod wpływem światła traci rozpuszczalność w oleju 
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lawendowym). Pierwsze swoje eksperymenty fotograficzne Niépce rozpoczął 

prawdopodobnie w czasie służby wojskowej na Sardynii w 1793 r., lub podczas podróży na tę 

wyspę z bratem Claude’m w 1797 r., kolejne od około 1813 – 1814 r. Znaczenie historyczne 

jego prac polega na tym, że jako pierwszy we Francji (wcześniej w Anglii próbował tego bez 

powodzenia T. Wedgwood) prowadził doświadczenia łączące ciemnię optyczną wyposażoną 

w soczewkę oraz dostępne wówczas powierzchnie światłoczułe, dające nadzieję na szybkie 

opracowanie sposobu ich utrwalenia. Szukał początkowo sposobu na mechaniczne 

przenoszenie obrazów na kamień litograficzny, czyli w sumie chciał udoskonalić litografię - 

jedną z głównych XIX-wiecznych technik drukarskich. Z pracami swymi wiązał też nadzieję 

na poprawę swojej sytuacji materialnej.  

 

 

1819 r. - John Frederick Herschel (1792 - 1871 r.), wybitny 

brytyjski astronom i fizyk, odkrył własność rozpuszczania soli 

srebra przez tiosiarczan sodu (natron), umożliwiając opraco-

wanie 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 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 miedzianych 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. W tych latach wykonywał obrazy fotograficzne na pokrytych bitumem syryjskim 

kolejno: kamieniu litograficznym (od 1824 r.; obraz powstał w wyniku kilkudniowego 

naświetlania materiału, zanurzonego następnie w oleju lawendowym), płytach miedzianych 

(od 1825 r.) i metalowych blachach (od 1826 r.). Na jednej z nich wykonał słynne – bo 

pierwsze zachowane do dziś – zdjęcie widoku z okna swojej pracowni w Le Gras koło 

Chalon-sur-Saône (patrz niżej). W 1826 r. Niépce zaprezentował wyniki swoich badań w 

Londynie na spotkaniu z brytyjskimi naukowcami – nie wzbudzając jednak większego 

zainteresowania. 
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1827 r. - Joseph Nicéphore Niépce uzyskał pierwszy zachowany do dziś 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 Niépcego. Naświetlanie płyty trwało ponad 8 godzin, stąd kadr ukazuje 

nienaturalny efekt rzucania cienia przez ściany budynków w różnych kierunkach. Niektórzy 

autorzy datują powstanie tej fotografii na 1826 r. 

 

 

 

Widok z okna w Le Gras Niépcego – fotografia wykonana po zabiegach w laboratorium badawczym Kodaka. 

Oryginalna fotografia była w momencie odnalezienia (1951 r.) prawie nieczytelna. 

  

Oprawiony oryginał Widoku… Próba komputerowej rekonstrukcji widoku                  

z pracowni Niépcego, wykonana na podstawie jego 

słynnej obecnie fotografii. 
 

1828 r. – w wyniku dalszych udoskonaleń J. N. Niépce wynalazł sposób wykonywania 

ostrych i bogatych tonalnie zdjęć na srebrnej polerowanej płytce pokrytej bitumem syryjskim, 

którą wywoływał i utrwalał w roztworze oleju lawendowego. Uzyskany w ten sposób obraz 
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był trwałym negatywem do oglądania w zacienionym miejscu, przy świetle padającym pod 

małym kątem. Rok wcześniej Niépce zauważył, że im cieńsza jest warstwa światłoczuła, tym 

obraz jest wyraźniejszy – pomaga też w tym jej lekkie niedoświetlenie. Wynalazca opracował 

też metodę odwracania negatywowego obrazu do postaci pozytywu – płytka była w pudełku 

poddawana kilkuminutowemu działaniu par jodu, co powodowało wytworzenie się                

w miejscach odsłoniętych światłoczułego jodku srebra. Substancja ta była zaświetlana po 

wyjęciu na światło dzienne, dając poprawne tonalnie strefy czerni i cieni na zdjęciu. Metodę 

tę stosował Niépce do 1831 r., a historycznie była ona przodkiem innych głównych procesów 

z początków fotografii: dagerotypii, ferrotypii i ambrotypii. Zostały one opracowane już po 

śmierci Niépce’go w 1833 r. 

 

1829 – 1833 r. - współpraca wynalazcza Josepha Nicéphore'a Niépce'go i Louisa Jacquesa 

Mandé Daguerre'a (1789 -1851r.). Po raz pierwszy spotkali się 25 stycznia 1826 r. w Paryżu, 

w którym Niépce przebywał przejazdem w czasie podróży do Anglii (patrz wyżej - 1822…). 

Daguerre zrobił na Niépce’m bardzo dobre wrażenie, ale współpracę rozpoczęli dopiero po 

ponad trzech latach, po podpisaniu kontraktu w dniu 14 grudnia 1829 r. Na jego mocy 

Niépce, mający problemy z dalszym doskonaleniem swojej metody, do spółki wniósł swój 

wynalazek (co w tamtym okresie oznaczało głównie metodę tworzenia trwałych i poprawnych 

tonalnie obrazów przy użyciu camera obscura, płytek miedzianych pokrytych bitumem 

syryjskim, wywoływanym i utrwalanym w oleju lawendowym, płytek tych poddanych 

następnie działaniu par jodu w celu odwrócenia tonalnego obrazu), a Daguerre nową 

kombinację „camera obscura” do wykorzystania w dalszych pracach. Współpraca była dość 

nietypowa, bo nadal właściwie pracowali osobno – Niépce dalej uparcie doskonalił swoją 

metodę opartą na bitumie syryjskim, a Daguerre dążył do stworzenia wygodnej metody 

poprzez skrócenie czasu naświetlania i wytworzenia dokładnych obrazów raczej przy użyciu 

związków srebra (przy czym stosowane przez niego płytki miedziane pokryte srebrem 

stosował już wcześniej Niépce). Od 1831 r. Daguerre stosował metodę polegającą na 

uczulaniu parami jodu płytek miedzianych pokrytych srebrem. Modyfikacja pomysłu 

Niépce’go polegała więc na użyciu jodu jako głównej substancji uczulającej srebro                  

i tworzącej zasadniczy obraz fotograficzny, a nie jedynie substancji użytej w celu odwrócenia 

obrazu negatywowego. Na tym etapie metoda Niépce’go-Daguerre’a była jeszcze mało 

praktyczna, ale bardzo obiecująca technicznie. Niestety współpraca wynalazców zakończyła 

się nagłą śmiercią Niépce’go w jego majątku w Le Gras 5 lipca 1833 r. Daguerre 

kontynuował prace, uwieńczone opracowaniem dagerotypii w latach 1835 – 1837. Przy czym 
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wykorzystał zbyt pochopne zrzeczenie się praw zmarłego do pomysłu wykorzystania płyt 

posrebrzonych uczulonych parami jodu, jakiego dokonał syn Niépce’go, Isidore (sam 

pracował nadal nad metodą ojca z użyciem bitumu syryjskiego) w klauzuli do kontraktu z 9 

maja 1835 r. oraz ostatecznie w czerwcu 1837 r. (Daguerre przedstawił mi proces, którego 

jest wynalazcą). Wszystkie te okoliczności sprzyjały dalszemu postępowaniu Daguerre’a, 

który pomniejszał znaczenie prac Niépce’go dla wynalazku fotografii, prezentując się 

powszechnie jako główny wynalazca dagerotypii.  

 

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 – 1834 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 warstwami 

różnych soli srebra (początkowo roztworem azotanu srebra      

i soli kuchennej), aż użył z powodzeniem jodku srebra i w końcu najbardziej światłoczułego 

bromku srebra. Wykonał w ten sposób między innymi 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 1833 r. 
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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. 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 1837r. 

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 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 (w pełnym słońcu 8 – 10 minut), co czyniło je 
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nieprzydatnymi do wykonywania portretów. Zarazem głównym kierunkiem udoskonalania 

technicznego dagerotypu było właśnie dostosowanie go do dochodowego zapotrzebowania na 

niedrogie portrety. Daguerre wykorzystał niektóre pomysły swojego zmarłego wspólnika J.N. 

Niépce’go (uczulenie miedzianych posrebrzanych płytek parami jodu), natomiast jego 

własnym odkryciem było użycie par rtęci do wywoływania obrazu utajonego oraz utrwalenie 

obrazu poprzez wypłukanie nienaświetlonych jodków srebra roztworem soli kuchennej.  

 

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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1839 r. - 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'owi udzielił  

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 -              
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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 - 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 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. - informacje o dagerotypii dotarły do: Wielkiej Brytanii, krajów niemieckich, na 

ziemie polskie (najpierw do Królestwa Polskiego – Kongresówki), Chorwacji, Węgier, Serbii, 

na Litwę, do Danii, Estonii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Wieść             

o nowym wynalazku obiegła świat lotem błyskawicy (biorąc pod uwagę możliwości 

ówczesnych mediów) i była -  wzorem wcześniejszej o 93 lata butelki lejdejskiej – jednym z 

tych wynalazków nowoczesności, który stał się sensacją światową i obiektem powszechnego 

zainteresowania.   

 

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 
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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. 

 

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                         
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w Paryżu Przebudowa rue Tholozé (poniżej 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 – 1839 r.) 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 druga poniżej). 
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1839 r., 19 sierpnia - zaprezentowanie dagerotypii przez Louisa J.M.  Daguerre'a              

i  Francois 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 – prawdo-

podobnie 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 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. 
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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. 

 

  

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 
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wykonywania dagerotypów, o których wypowiadał się z uznaniem. Nigdy chyba jednak tego 

procesu nie wypróbował. 

   

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. - 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.  
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