Natalia Gołąb – Historia fotografii...

Historia fotografii – od średniowiecznych badań i obserwacji po współczesne modele aparatów fotograficznych
History of photography - from medieval studies
and observations to contemporary models of photo cameras
Natalia Gołąb, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikom historii
fotografii – historii powstawania zdjęć i obrazów, które otaczają nas
we współczesnym świecie i współczesnej kulturze niemalże wszędzie wokół przekazując różnorakie informacje odbiorcom. Pierwsze
obserwacje dot. Optyki prowadzono już w Starożytności, camera
obscura składająca się z ciemnego wnętrza i otworze w jednej ze
ścian pozwalała na odbijanie się przez owy otwór promieni świetlnych i powstawanie odwróconego obrazu. Innymi odkryciami
były latarnia czarnoksięska, camera lucida czy przenośna camera-namiot. W historii fotografii prowadzono długą drogę badań fizycznych i chemicznych. Znaczącym odkryciem było wynalezienie
litografii, a następnie udoskonalenie jej przez Joseph’a Nicéphore’a Niépce’a – wynajdując tym samym metodę heliografii. Wykonał i utrwalił on pierwsze w historii fotografii zdjęcie. W 1839
roku Daguerre zostaje nazwany autorem techniki dagerotypii. Tego
samego roku swą metodę negatywowo-pozytywową prezentuje
W. Talbot. W XIX wieku nastąpiła nowa era fotografii – era mokrego procesu kolodionowego. J. Maxwell zaprezentował pierwszą
w historii fotografie barwną. Dzięki G. Eastmanowi powstał aparat
Kodak. W Polsce fotografię zapoczątkował M. Strasz oraz K. Małachowska. Aparaty XX i XXI wieku to m.in. Leica, Rolleiflex, Polaroid
oraz Sony.

The aim of this work is to familiarize readers with the history
of photography - the history of the creation of photos and images
that surround us in the modern world and contemporary culture almost everywhere, providing various information to recipients. The
first observations regarding the Optics were already conducted in
Antiquity, the camera obscura consisting of a dark interior and an
opening in one of the walls allowed reflections through that hole
of light rays and the appearance of a reversed image. Other discoveries were a sorcerous lantern, a camera lucida or a portable camera tent. In the history of photography, a long way of physical and
chemical research has been carried out. A significant discovery was
the invention of lithography, and then refinement of it by Joseph
Nicéphore Niépce - thus inventing the method of heliography. He
made and recorded the first photo in the history of photography. In
1839, Daguerre is named the author of the daguerrotography technique. In the same year W. Talbot presents his negative-positive
method. In the nineteenth century, a new era of photography took
place - the era of the wet collodion process. J. Maxwell presented
the first ever color photography. Thanks to G. Eastman, the Kodak
camera was created. In Poland, photography was initiated by M.
Strasz and K. Małachowska. Apparatus of the XX and XXI century is,
among others Leica, Rolleiflex, Polaroid and Sony.
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Wstęp
Rozpoczynając rozważania na temat historii fotografii oraz jej
początków wyjdźmy od samego pojęcia, pod którym kryje się to
słowo. Fotografia to obraz. Obraz, który jako element naszej kultury występuje we współczesnym świecie wszędzie dookoła nas.
Towarzyszy nam, ludziom od kilkuset lat. Jest wspaniałym źródłem
oraz znakomitą formą przekazu informacji społecznej, politycznej,
informacyjnej, czy też po prostu – reklamowej. Fotografia to także zbiór wielu technik, których celem jest zarejestrowanie obrazu
pojedynczego, trwałego przy pomocy odpowiednich świateł i specyficznego układu optycznego. W dzisiejszej dobie digitalizacji wyeliminowano wszelkie procesy chemiczne niezbędne do tworzenia
zdjęć. Jednakże nie zrezygnowano z podstawowych zasad uzyskiwania obrazu zawartych w pierwowzorze aparatu fotograficznego,
a mało kto zdaje sobie sprawę, iż współczesny sprzęt wykonujący
zdjęcia to tylko znacznie ulepszona wersja drewnianej skrzynki. Fo-

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Cytowanie: Gołąb N., (2018) Historia fotografii – od średniowiecznych badań i obserwacji po współczesne modele aparatów fotograficznych, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 1(27), s. 83-90, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK1-2018/RSK1-2018-Gołab-historia-fotografii.pdf

tografia jest pewnym medium artystycznym, dość kontrowersyjnym
pod względem łączenia w sobie elementów i sztuki, i nauki. Dlatego
znaczenie, które kryje się pod pojęciem „fotografia” wyraża jej niesamowitą interdyscyplinarność.

Camera Obscura, Latarnia Czarnoksięska
i Camera Lucida
Jak twierdzi Zbigniew Tomaszczuk w Szkicach z historii fotografii: „Droga, której kres wyznacza 7 stycznia 1839 roku (oficjalne
narodziny fotografii) była bardzo długa i wiodła dwoma głównymi
torami. Jeden z nich to badania fizyczne, które doprowadziły do
skonstruowania aparatu fotograficznego, drugi – to badania chemiczne prowadzące do wynalezienia materiału światłoczułego”
(Tomaszczuk 1998). Obserwacje z użyciem instrumentu optycznego prowadzone już były przez Starożytnych Greków, Arabów oraz
Chińczyków. Najwcześniejsze informacje, które mówią o pojawia-
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niu się obrazów pochodzą z V wieku p.n.e. Wówczas Chiński filozof
Mo-Ti opisał odwrócone obrazy, które powstały w jego „ciemnym
pomieszczeniu skarbów” (http://brightbytes.com/cosite/what.
html 2018). Camera obscura, bo tak nazywała się pierwsza ciemnia
optyczna, najważniejszy z wynalazków i pierwowzór współczesnego
aparatu fotograficznego – była znana już w Starożytności. Tomasz
Waryszak w swojej publikacji twierdzi, że „Camera obscura (w dosłownym tłumaczeniu z łac. ciemny pokój; ciemnia optyczna; ciemna komnata) to prosty przyrząd optyczny, w postaci zaciemnionej
skrzynki lub pomieszczenia, umożliwiający rzutowanie na płaszczyznę odwróconego obrazu, za pomocą niewielkiego otworu o ściśle
określonej średnicy lub prostego obiektywu w niektórych odmianach
tego urządzenia” (https://www.swiatobrazu.pl/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-23067.html 2018). Camera obscura składa się
z ciemnego wnętrza oraz otworu w jednej ze ścian o odpowiedniej
średnicy. Wpadające przez otwór promienie świetlne odbite od
przedmiotów znajdujących się poza kamerą ulegają załamaniu na
krawędzi, co w efekcie daje odwrócony obraz tychże przedmiotów
na przeciwległej ścianie kamery. Obraz ten jest odwrócony (całkowicie: góra-dół oraz strony lewa-prawa) ze względu na krzyżowanie
się fal świetlnych, które wpadają przez otwór. Pierwsze przesłanki
sugerujące znajomość fizycznego jej działania pochodzą z V wieku
p.n.e. z pism Arystotelesa. Natomiast źródła historyczne podają, iż
pierwszy opis technicznego zastosowania camera obscura pochodzi z X wieku, gdy arabski uczony – matematyk, astronom i optyk –
Ibn al Haitham Alhazen z Basry (956-1038) uzyskał odwrócony obraz świec posługując się niewielkim otworem w ekranie. Był również
autorem pierwszego w historii podręcznika optyki. Poniżej przedstawiony jest jeden z modeli camera obscura, dokładnie uzyskany przez
Alhazena z Basry obraz świec ukazujący działanie ciemnej skrzynki.
Rysunek 1. Camera obscura

umniejsza wcale wartości artystycznych powstałych w owym czasie
dzieł. Malarz Leonardo da Vinci (1452-1519) podał pierwszy teoretyczny opis urządzenia camera obscura w swoim dziele zatytułowanym Codex Atlanticus. Z czasem camera obscura została wyposażona w obiektyw pozwalający na znaczne rozjaśnienie uzyskiwanego
obrazu oraz lustra, których zadaniem była, jak twierdzi w swojej
pracy Tomasz Waryszak (2011): „zmiana orientacji rzutowanego obrazu tak, by zniwelować odwrócenie stronami obrazu w pionie oraz
umożliwić obserwację obrazu od góry, co ułatwiało wykonywanie
szkiców przy użyciu tak zmodyfikowanej camery obscury” (https://
www.swiatobrazu.pl/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-23067.
html 2011). Udoskonalenie tego wynalazku zawdzięczamy mediolańczykowi Girolamo Cardano (1501-1576) oraz wenecjaninowi Daniello Barbaro (1528-1570), którzy umieścili w kamerze (dokładnie
w jej otworze) soczewkę zbierającą, uzyskując tym samym znaczną
poprawę jakości uzyskiwanego obrazu, a Barbaro w swoim dziele La
pratica prospektiva z roku 1568 opisał zależność ostrości uzyskiwanego obrazu od przysłony oraz oddalenia soczewki od tylnej ściany
kamery. Neapolitańczyk Giovanni Battista delia Porta (1538-1615)
zastosował w kamerze dwuwypukłe soczewki, które pozwalały na
uzyskanie rozjaśnionego i ostrzejszego obrazu. Miało to swoje wady,
jednakże jest uważane za prototyp współczesnego aparatu lustrzanki. Następnie niemiecki teolog i jezuita Athanasius Kircher (16011680) odwrócił działanie kamery budując prototyp współczesnej
wersji rzutnika – tak zwaną „latarnię magiczną” lub później nazwaną
„latarnią czarnoksięską”, co stało się kolejnym istotnym odkryciem
w dziedzinie fotografii. Było to proste, zaopatrzone w źródło światła
i soczewkę urządzenie służące do rzutowania obrazu na projekcyjny ekran. Oglądanie obrazów wyświetlanych latarnią czarnoksięską
stało się bardzo popularnym zajęciem w XIX wieku. Sale, w których
odbywały się pokazy nazywano teatrzykami optycznymi. Poniżej
przedstawione zostały latarnie czarnoksięskie z 1870 roku (rysunek
2, po prawej) – wygląd i metoda działania.
Rysunek 2. Latarnia-czarnoksieska

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/
Camera_obscura_1.jpg [28.07.2018].

Roger Bacon (1214-1294) – angielski mnich i filozof, również
uważany za „powszechnego eksperymentatora w dziedzinie optyki”
(Tomaszczuk 1998), dokonał szczegółowego już opisu tego wynalazku. Prowadził liczne doświadczenia nad rozpraszaniem się światła
w pryzmatach oraz właściwościami soczewek. Najprawdopodobniej
koncept jaskini Platona jest to tak naprawdę efekt obserwacji całego
fenomenu camera obscura. Technika ta, jak się później okazało, była
bardzo przydatna dla astronomów w obserwacjach słońca. Camera
obscura od czasów renesansu zyskała stopniowo na popularności
wśród malarzy. Tacy artyści jak Leonardo da Vinci, Girolamo Cardano czy Giovanni Battista della Porta określali dzięki niej poprawną
perspektywę. Początkowo zdaniem krytyków prostota odtworzenia
malowanej sceny dzięki kamerze odbierała cały artyzm malarstwu.
Dzisiaj wiemy, iż korzystanie z camera obscura przez malarzy nie
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Źródło: http://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/25-l/
324-latarnia-czarnoksieska [28.07.2018].

Camera lucida natomiast – wynaleziona przez Williama Hyde
Wollastona w 1807 roku – wykorzystywana była do rysowania
obiektów widzianych na specjalnym do tego pulpicie. Pulpit ten
był to specjalny układ zwierciadeł, czy też pryzmatów wytwarzający
obraz pozorny przedmiotu w płaszczyźnie. Dzięki temu rysownik
uzyskiwał fotograficzną dokładność obrazu, łatwo można było odrysować dany przedmiot czy skopiować istniejący już rysunek. Poniżej
zobrazowana metoda użycia camera lucida podczas wykonywania
portretów lub dublowania rysunków.
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Rysunek 3. The Lucy is a magical drawing

Źródło: https://boingboing.net/2016/04/05/the-lucy-is-a-magical-drawing.html [28.07.2018].

Camera obscura do tego momentu przybierała formę wielkiego
pudła. W XVII wieku niemiecki zakonnik Johann Zahn konstruował
przenośne kamery z wbudowaną soczewką. Opisał on zmienność rysunku według perspektywy, głębię ostrości jaką można uzyskać dzięki
przysłonie oraz znaczenie ogniskowej. Bardzo ciekawą kwestią jest to,
iż nadworny malarz ostatniego z królów Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, zwany Canaletto, malował widoki stolicy naszego kraju
w XVIII wieku posługując się właśnie camera obscura. W XIX wieku
Popularnością cieszyły się camery-namioty stawiane prawie jak budynki w celach zarobkowych najczęściej tam, gdzie roztaczały się malownicze krajobrazy i widoki. W tak udoskonalonych wersjach camery
obscury dzięki lepszym soczewkom obrazy były jaśniejsze, ostrzejsze
i tym samym bardziej atrakcyjne dla odbiorcy. Poniżej przedstawiony
wygląd camery-namiotu – przenośnej camera obscura z XIX wieku.
Rysunek 4. Fotografia od a do z camera obscura tent

Źródło: https://www.swiatobrazu.pl/zdjecie/artykuly/239623/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-tent.jpg [28.07.2018].

W historii fotografii camera obscura ma bardzo znaczące istnienie, gdyż stanowi ona pierwowzór obiektywu, a także jest przyrządem, dzięki któremu w skutek połączenia z materiałem światłoczułym w 1826 roku Joseph Nicéphore Niépce wykonał pierwszą
w historii fotografię.

Prehistoria fotografii,
czyli badania fizyczne i chemiczne
Jednakże do uzyskania niezbędnego materiału światłoczułego
wiodła długa droga badań chemicznych. Dlaczego niezbędnego?
Ponieważ fotografia powstaje pod wpływem działania światła, a już
przed narodzeniem Chrystusa zaczęto badania tego dotyczące. Otóż
sam Arystoteles w IV wieku p.n.e. stwierdził, że sam chlorofil u roślin
powstaje pod wpływem światła, a Georg Fabritius dokonuje w 1565
roku przypadkowego odkrycia bromków srebra podczas pracy w kopalni. Następnie Albertus Magnus (1138-1280) prowadząc liczne eksperymenty dowiódł, iż azotan srebra czernieje. Wenecjanin Angelo
Sala (1576-1637) przypisał zaobserwowany przez A. Mangusa nie

światłu, lecz powietrzu. Johann Heinrich Schulze (1687-1744) opublikował doświadczenie w 1727 roku udowadniając tym samym, że
to nie ciepło, ale światło powoduje czernienie azotanu srebra. Doświadczenie to bezpośrednio wykazywało światłoczułość niektórych
z substancji chemicznych. Giovanni Battista Beccaria (1716-1781) odkrył w 1753 roku czernienie – światłoczułość chlorku srebra – związku
chemicznego ważnego w fotografii. W 1780 roku fizyk Jacques Charles przeprowadził doświadczenia polegające na uzyskiwaniu cienia
ludzkiego profilu na pokrytym chlorkiem srebra papierze. Humphrey
Davy (1778-1829) w 1814 roku stwierdził światłoczułość jodku srebra.
Natomiast Alois Senefelder (1771-1834) wynalazł litografię, czyli proces drukarski wykorzystujący niektóre skały wapienne do przyjmowania lub nietłustych farb. Wspomniany wcześniej już Joseph Nicéphore
Niépce (1765-1833) udoskonalił litografię opracowując heliografię.

Heliografia Josepha Nicéphore’ a Niépce’a
Heliografia to z greckiego: Helios – słońce, graphien – rysować.
Joseph Nicéphore Niépce – nauczyciel francuski urodzony w Burgundii za czasów króla Ludwika XV. Początkowo był szkolony na księdza,
w 1792 roku znalazł się w szeregach armii zwolenników Rewolucji
Francuskiej, następny etap życiowy to małżeństwo i narodziny syna.
Jednak Nicéphore postanowił skupić się na swojej jedynej i ogromnej
pasji, mianowicie na wynalazkach. W poszukiwaniu udoskonalenia
metody wykonywania płyt litograficznych do druku wykorzystał znaną
już nam – camera obscura. Jego obsesją było utrwalanie chwil – najpierw robił to z papierem z chlorkiem srebra, o którym wiadome było,
iż jest wrażliwy na światło i pod jego wpływem czernieje. W 1816
roku udało mu się dzięki temu uzyskać obraz widoku za oknem, jednakże nie zdążył go utrwalić zanim sczerniał. Wkrótce Niépce zaczął
interesować się żywicą rośliny gwajakowca, która pod wpływem światła twardniała i zmieniała kolor, a także traciła swą rozpuszczalność.
W bezpośrednim świetle słonecznym eksperymenty te wykazywały
pozytywne wyniki, jednakże były całkowicie nadal nieowocne z użyciem camery obscury. Kontynuował więc swoje eksperymenty, jednak
z żywicą mineralną – zwaną asfaltem syryjskim i bituminem. Asfalt
garbował się pod wpływem światła, a z nienaświetlonych miejsc dawał się potem usunąć przy użyciu olejku lawendowego. Z pomocą
tej metody dokonał kopii portretu Piusa VII. W 1824 roku powrócił
do doświadczeń z camera obscura chcąc zrealizować swoje marzenie
i dokonać utrwalenia pojawiającego się w niej obrazu. „Najpierw rozpuszczał sproszkowany asfalt syryjski w olejku lawendowym i cienką
warstwą roztworu spryskiwał powierzchnię płyty szklanej, miedzianej,
cynowej lub wykonanej z kamienia litograficznego. Po wyschnięciu
na jej powierzchni tworzyła się warstwa przypominająca błyszczący
werniks. Tak „polakierowaną” matrycę wstawiał do camera obscura.
Po odpowiednio długim naświetleniu (efekt nigdy nie był widoczny
gołym okiem) zanurzał płytę w roztworze olejku lawendowego, który
rozpuszczał tylko te partie, które nie zostały naświetlone. W efekcie
na matrycy powstawał obraz negatywowy, który można było reprodukować. Naświetlanie, nawet w pełnym słońcu, trwało bardzo długo,
bo kilka dni” (Eloy-Cichocka 2013). Joseph Nicéphore Niépce nazwał
proces ten heliografią. Pierwsze wykonane i co najważniejsze – utrwalone przez siebie zdjęcie Niépce wykonał ze swojego okna w pracowni
przedstawiające gołębnik. Rok 1826 jest uważany zatem za oficjalne
wynalezienie fotografii. Heliografia ta wykonana została na płytce
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cynkowej pokrytej asfaltem syryjskim, a naświetlanie tego zdjęcia zajęło około ośmiu godzin. Obraz utworzony na płytce cynkowej z proszkiem asfaltowym był wytrawiany w kwasie azotowym i tak powstała
klisza drukarska (zwana heliograwiurą) służąca do druku. Technika ta
początkowo miała służyć tylko reprodukcji dzieł sztuki. Zdawał sobie
sprawę, iż proces ten należy jeszcze udoskonalić, dlatego nawiązał
współpracę z Louisem Jacquesem Daguerre’em. W 1829 roku podpisali oni umowę współpracy mającą na celu udoskonalenie odkryć
dotyczących fotografii. Poniżej pierwsze w historii fotografii zdjęcie
Josepha Nicéphore ’a Niépce ’a – Widok z okna w Le Gras uwiecznione w 1826 roku.
Rysunek 5. Widok z okna w Le Gras

Źródło obrazu: https://www.swiatobrazu.pl/zdjecie/artykuly/239573/
fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-niecpe.jpg [28.07.2018].

Dagerotypia Louis’a Jacques’a Daguerre’a podbija świat
Daguerre sporządził raport swoich badań i eksperymentów, z których wynika, iż wraz z Niépce’m otrzymali inne efekty, pomimo używania tych samych produktów. W tym samym roku Nicéphore Niépce
niespodziewanie umiera. Daguerre sześć lat później udoskonala cały
proces i prezentując go w 1839 roku na Akademii Nauk i Akademii
Sztuk Pięknych w Paryżu zostaje nazwany autorem techniki zdjęciowej
„dagerotypii” (nazwa od jego nazwiska). „19 sierpnia 1839 roku świat
dowiaduje się o wynalazku fotografii” (Markiton 2009) Data ta jest
również uważana za datę narodzin fotografii, a sam autor ogłoszony
za wynalazcę fotografii, choć w tym samym roku inna metodę prezentuje William Fox Talbot. Wkrótce potem Daguerre wydaje swoją publikację pod tytułem Dagerotyp i diorama, czyli dokładny i autentyczny
opis mojej metody oraz aparatów do utrwalania obrazów z camera
obscura i stosowanego przeze mnie w dioramie sposobu malowania
i oświetlania całkowicie wykluczając wkład swojego wspólnika. Syn
Niépce’a, Isidore Niépce, publikuje w odpowiedzi prawdziwą historię
wynalezionego procesu, w której jej autorem przypisuje swojego ojca.
Jednakże o tym istotnym fakcie pamięta jedynie wąskie grono odbiorców. Metodą dagerotypii wykonywano głównie portrety i była ona
wykorzystywana do połowy XIX wieku. By otrzymać obraz tą metodą
stosował płytki ze srebra lub miedziane posrebrzane. Poddane działaniom par jodu płytki były naświetlane w camera obscura. Po działaniu
par rtęci gotowy obraz utrwalał w gorącym roztworze chlorku sodu.
Dagerotypy charakteryzowały się dużą rozdzielczością. Początkowo
metoda dagerotypii wymagała długiego czasu naświetlania (spowodowany niską światłoczułością jodku srebra), dlatego też pierwsze
dagerotypy przedstawiały przedmioty nieruchome lub krajobrazy.
Jednakże Johnowi Frederickowi Goddardowi (1795-1866) kilka miesię-
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cy później udało się dzięki zastąpieniu jodku srebra bromkiem srebra
zwiększyć światłoczułość, a zarazem skrócić czas naświetlania z kilku
minut do kilkunastu sekund. Umożliwiało to tym samym wywoływanie portretów. Rozwijały się więc zakłady dagerotypowe. Dagerotypy
były mało odporne na uszkodzenia mechaniczne typu odciski palców.
Zwiększano tę odporność za pomocą kąpieli w roztworze chlorku złota
(tak zwane złotowanie) wynaleziona przez fizyka Louisa Fizeau w 1840
roku. Dagerotypy oprawiano w szkło i przechowywano w specjalnych
pudełkach. Każdy dagerotyp stanowił unikatowy i niepowtarzalny
egzemplarz, dlatego dagerotypy były bardzo kosztowne. Dość szybko pojawiły się dagerotypy o różnorakiej tematyce – mikroskopowe,
kolorowane, stereoskopowe. Co ciekawe – jak czytamy w publikacji
Zbigniewa Tomaszczuka pt. Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii:
„Już w 1845 roku L. Fizeau wraz z Janem Bernardem Leonem Faucaultem (1819- 1868) wykonali dagerotyp słońca. W 1841 roku dagerotypy
księżyca w różnych jego fazach wykonał amerykański astronom W. C.
Bond (1789-1858), a dagerotyp meteorytu zrobił w 1847 roku Niemiec
z Wrocławia – Hermann Krone (1827-1916)” (Tomaszczuk 1998). Jak
podaje historyk fotografii Juliusz Garztecki – cena jednego dagerotypu w Polsce wynosiła około 50 tysięcy złotych. Pierwszy zakład usług
dagerotypowych otworzył w Nowym Jorku w 1840 roku Alexander Simon Wolcott. W Europie pierwszą taką osobą był Aleksander Grekow
(otwarcie w 1840 roku w Moskwie). Natomiast w Polsce w 1841 roku
w Warszawie Józef Giwartowski (1802-1859). Poniżej przedstawiony
na fotografii aparat do wykonywania dagerotypów, około 1839 roku,
a następnie zdjęcie dagerotypowe Louis’a Daguerre’a – Boulevard du
Temple w Paryżu rok 1839.
Rysunek 6. Aparat fotograficzny braci Susse

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_fotograficzny_braci_Susse_(1839)#/media/File:Susse_Fr%C3%A9re_Daguerreotype_camera_1839.
jpg [28.07.2018].
Rysunek 7. Boulevard du Temple w Paryżu

Źródło obrazu: https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/early-photography/a/daguerre-paris-boulevard [28.07.2018].
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William Henry Fox Talbot – zdjęcie Arkady klasztoru
Uczony angielski polihistor, archeolog, chemik, matematyk
i polityk William Henry Fox Talbot (1800-1877) sprowokowany wynalezieniem dagerotypii postanowił również ogłosić rezultaty swoich badań. Talbot rozpoczął swe badania w latach trzydziestych XIX
wieku. Nasycał on papier roztworem chlorku sodu, a jedną stronę
pokrywał azotanem srebra. Aby otrzymać obraz umieszczał różne
przedmioty i naświetlał je światłem słonecznym. Niezasłonięte miejsca czerniały, a miejsca zasłonięte pozostawiały białe. W ten sposób
powstał obraz negatywowy. Metodę tę nazwano od jego nazwiska
„talbotypią”. Charakteryzowała się ona uzyskiwaniem obrazów czarno-białych. Dzięki ponownemu przekopiowywaniu negatywu na papier światłoczuły uzyskiwano pozytyw. Następnie Talbot wynalazł
papier jodo-galusowy i zastosował proces wywoływania w kwasie
galusowym. Rok 1835 zapisał się więc w historii jako data zachowania pierwszego na świecie negatywu. Osiem lat później Fox Talbot
założył niedaleko Londynu pierwszy zakład masowej produkcji odbitek, by w kolejnych latach wydać 6 egzemplarzy pierwszej na świecie
ilustrowanej fotografiami książki pod tytułem Ołówek natury. Była
to pierwsza technika negatywowo-pozytywowa. W przeciwieństwie
do dagerotypii talbotypia umożliwiała uzyskiwanie wielu kopii jednej fotografii. Henry Talbot wniósł znaczny wkład w upowszechnienie się fotografii jako formy sztuki, mianowicie – fotografiki. Poniżej
zdjęcie Arkady klasztoru Henry’ego Talbota z 1844 roku.
Rysunek 8. Arkady klasztoru

�ródło obrazu: https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Fox_Talbot#/
media/File:England_monastery_in_Lacock_Abbei_1844_by_Talbot.jpg
[28.07.2018].

Inne techniki i wynalazcy fotografii
W 1839 roku w Paryżu urzędnik Hippolyte Bayard (1801-1887)
zorganizował wystawę swoich fotografii na papierze. Ekspozycja ta
jest uważana za pierwszą wystawę fotograficzną na świecie. Bayard
stosował papier uczulony jodkiem potasu i chlorkiem srebra. Pomimo
tego, iż jego metoda uzyskiwania na papierze pozytywu nie została
przyjęta, a wyparta przez metodę Talbota, nazwisko Bayard warto zapamiętać jako jednego z pionierów i osób wpływowych na przyszłość
fotografii. W roku 1847 siostrzeniec Niépce’a Claude Felix Abel Niépce de Saint Victor (1805-1870) opublikował swoją metodę fotografowania na płytce szklanej pokrytej jodkiem potasu i jodkiem srebra
w białku kurzym. Sposób ten był nazywany procesem albuminowym.
Na przezroczystym materiale otrzymywało się dzięki tej metodzie
łatwy do kopiowania negatyw. Jednakże czas jego naświetlania był

długi, tym samym nie nadawał się on do portretów. W późniejszym
okresie białko zostało zastąpione kolodium, co dało początek kolejnej,
nowej erze fotografii – erze mokrego procesu kolodionowego.
Rysunek 9. Dynamic pictures

Źródło: http://bywajtu.pl/media/dynamic/pictures/uljUrZCEIFmJ.1200x1200.jpg [28.07.2018].

James Clerk Maxwell (1831-1879) – szkocki matematyk i fizyk,
autor wielu prac z zakresu kinetycznej teorii gazów, optyki i teorii barw odkrył, iż fotografię kolorową można wykonać przy pomocy
niebieskich, zielonych i czerwonych filtrów optycznych. Pierwszą fotografię barwną, która przedstawiała wstążkę tartanową, zaprezentował w 1861 roku. Poniżej przedstawiona została ona na załączonym
obrazie. Również francuz Louis Arthur Ducos du Hauron był pionierem w fotografii kolorowej. Pracował nad jej rozwojem wykorzystując
zasadę trzech kolorów. Swoje pomysły opatentował 1868 roku, a rok
później opublikował je w „Les couleurs en Photographie”. Natomiast
Thomas Sutton (1819-1875) w 1861 roku, jako pierwszy zaprojektował i skonstruował tak zwany „aparat Suttona”, czyli pierwszy aparat
fotograficzny mający konstrukcję lustrzanki jednoobiektywowej.
Wspominając pozostałych w historii fotografii wynalazców nie
należy zapomnieć o Eadweard’zie Muybridge’u (1830-1904) – brytyjskim fotografie działającym w USA. Jest znany przede wszystkim jako
autor zdjęć przedstawiający kolejne fazy ruchu, na przykład galopującego konia czy idącego człowieka, wykonywanych zespołem sprzężonych aparatów fotograficznych. Są to tak zwane „zdjęcia po klatkowe”. Muybridge jest także wynalazcą zoopraksiskopu, czyli urządzenia
pozwalającego na animowanie owych zdjęć. Poniżej przedstawiono
zdjęcia autora: Koń w ruchu – Galopująca Sallie Gardner z 1878 roku.
Rysunek 10. Koń w ruchu – Galopująca Sallie Gardner

Źródło: https://pl.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/
early-photography/a/early-photography-nipce-talbot-and-muybridge
[28.07.2018].
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Wówczas około roku 1890 firma V. Bischoff z Monachium wyprodukowała aparat fotograficzny „detective camera”. Jest to rzadko spotykany aparat fotograficzny pozwalający jedynie na szybkie
wykonanie 12 zdjęć, z ręcznym zmiennikiem płyt o formacie 9x12
cm. Aparat ten przypomina w swej konstrukcji prostopadłościenną
skrzynkę przywodzącą na myśl konstrukcje aparatów prymitywnych
używanych w pierwszych latach fotografii.

Mokry proces kolodionowy i przewrót w fotografii
Francuz Gustave le Gray (1820-1862) w 1850 roku przedstawił
swój innowacyjny proces wypierający kalotypię i metodę albuminową. Proces metody kolodionowej udoskonalił Anglik Frederik Scott
Archer (1813-1857). Metoda ta dawała idealne negatywy. Zaistniała
również metoda nazwana od nazwiska Archera – archerotypia – czyli sposób przenoszenia kolodionowej emulsji na inne podłoże. Cały
proces kolodionowy polegał na naniesieniu owej emulsji na szklaną
płytę, dokonaniu naświetlenia na jeszcze mokrej warstwie kolodionu – stąd nazwa „mokrego” procesu kolodionowego. Kolodion ze
strony chemicznej to nitroceluloza, eter oraz alkohol, jodek potasu
i azotan srebra. Mokra warstwa była światłoczuła przez kilka minut,
więc w tym czasie należało ją naświetlić i jak najszybciej wywołać
(polać płytę roztworem siarczanu żelaza, alkoholu i kwasu octowego)
jeszcze mokrą płytę. By dokonać tego jakże pracochłonnego procesu
fotograf musiał zabierać ze sobą w każdy plener całe laboratorium
chemiczne. Jednakże czas poświęcony na wykonanie fotografii ową
metodą wynagradzany był rezultatem pracy, który był wręcz doskonały. Aparaty fotograficzne w tamtych czasach XIX wieku posiadały
doskonałe obiektywy dające rewelacyjną jakość szklanych negatywów
przewyższające dotychczasowe techniki ich uzyskiwania.
Francuz Adolphé Eugené Disdéri (1819-1890) w 1854 roku samodzielnie skonstruowanym aparatem, z liczbą od sześciu do ośmiu
obiektywów, zaczął wykonywać fotografie seryjne (głównie portrety
seryjne). Owe fotografie określano jako zdjęcia wizytowe. Zaczęto
je produkować w milionach egzemplarzy, bo była to bardzo prosta
metoda fotograficzna. Metoda kalotypii pozwalała na wykonywanie
wielu kopii zdjęcia z jednego negatywu. Do takiego powielania zdjęć
przyczynił się wynalazek francuskiego chemika Louis Desire Blanquart-Evrard (1802-1872) – tak zwany papier albuminowy. Otworzył on
również w 1951 roku przedsiębiorstwo „Drukarnia fotograficzna”,
w którym zatrudniając wielu pracowników powielał setki pozytywów jednego dnia. Tym samym umożliwiło to publikowanie albumów z fotografiami. Wszystko to wywołało modę na kolekcjonowanie fotografii i albumy rodzinne. W późniejszym czasie zaczęły
upowszechniać się pozytywowe wersje procesu kolodionowego, jak
na przykład ferrotypia wynaleziona przez Adolphe Alexandra Martina (1824-1886) w roku 1856, czyli wykonywanie zdjęć na blaszanych płytach pokrytych warstwą czarnego lakieru i mokrą emulsją
kolodionową. Po wywołaniu tworzył się obraz srebrowy. Metoda ta
cieszyła się popularnością do XX wieku, ponieważ był to tani i łatwy
sposób uzyskiwania fotografii. Inna technika była to panotypia, czyli
fotografia na ceracie. Jeszcze inna – ambrotypia – metoda fotografii na szkle pokrytym czarną farbą od spodu. Za przewrót w historii
dziedziny fotografii można uznać rok 1871. Wówczas wynaleziono
suchą płytę bromową, czyli szklaną płytę z emulsją bromku srebra
w żelatynie. Dokonał tego angielski lekarz będący również fotoamato-
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rem Richard Leach Maddox (1816-1902). Dzięki temu zastąpiono mokry kolodion – suchą emulsją. Był to o wiele wygodniejszy materiał,
z krótszym czasem naświetlania, którego można było długo przechowywać. Był to doczekany prototyp współczesnej kliszy negatywowej.
W 1873 roku Hermann Wilhelm Vogel (1834-1900) poszerzył czułość
emulsji na barwę żółtą i zieloną. Zaczęły pojawiać się wówczas różnorakie ręczne aparaty fotograficzne wykorzystujące suchy materiał,
co umożliwiało tym samym wykonywanie zdjęć migawkowych z ręki
bez konieczności wykorzystania statywu. Ksiądz Hannibal Goodwin
opatentował metodę tworzenia giętkiej i przezroczystej kliszy filmowej z nitrocelulozowej bazy filmowej. Prawdziwy rozwój fotografii nastąpił, gdy w 1888 roku amerykański przedsiębiorca George Eastman
(1854-1932) zastąpił negatyw szklany „wstęgą celuloidową według
patentu Hannibala Goodwina w ilościach przemysłowych, a amerykańska firma Kodak wypuściła lekki aparat fotograficzny” (Tomaszczuk 1998). Eastman jest współzałożycielem firmy Eastman Kodak
i Eastman Chemical. Aparat Kodak był pierwszym aparatem na błonę
zwojową. Eastman rozwinął fotografię na rynek masowy wykorzystując przy tym umiejętną politykę handlową, a sprzedaż aparatów
fotograficznych połączona została z serwisem. „Firma Eastmana oferowała kompleksowe usługi wywołania filmu oraz sporządzenie odbitek fotograficznych, osiągając tym samym olbrzymi sukces. Od tego
czasu aparat fotograficzny wędruje pod strzechy domów wszystkich
zamożniejszych amerykańskich rodzin” (Markiton 2009). Handlowy
slogan firmy Kodak brzmiał wówczas You Press the Button, We Do
the Rest – „Naciskasz spust, a my robimy resztę”. Do roku 1888 proces fotograficzny był niezwykle skomplikowany i dostępny tylko dla
prawdziwych pasjonatów i doświadczonych chemików. Po tym czasie
powoli zanikała cała tajemniczość fotografii.

Początki fotografii w Polsce
– fotografia XIX i XX wieku
Za tego, kto zapoczątkował fotografię w Polsce uważa się inżyniera Maksymiliana Strasza. W 1839 roku przesłał on swój artykuł pt. „Sposób przenoszenia na papier przedmiotów za pomocą
camery obscury przez wpływ samego światła” przesłał do redakcji
warszawskiej „Gazety codziennej”. Tekst ten opisywał wykonywanie
zdjęć metodą Talbota. Strasz był także autorem pierwszego wydanego w Polsce podręcznika fotografii. Owa książka wydana w 1856
roku nosiła tytuł Fotografia, czyli opisanie środków obecnie używanych do zdejmowania obrazów za pomocą światła, przy użyciu kolodionu, złożone podług najnowszych dzieł. Maksymilian Strasz był
również autorem pierwszych w Polsce talbotypii (w 1839 roku). „Początki fotografii polskiej związane były z rozwojem ekonomicznym
i kulturalnym zaborów, a fotografowie pochodzący z ziem polskich
działali w największych ośrodkach kulturalnych tamtych czasów”
(Benicewicz-Miazga, Klauziński, Góra 2010). Pierwszym tekstem
dotyczącym fotografii przetłumaczony na język polski było tłumaczenie broszury Daguerre’a wydany przez braci Szerków w 1839
roku w Poznaniu. Pionierem fotografii dagerotypowej był profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego Stefan Ludwik Kuczyński. Pokazał on
swoje prace pierwszy raz w 1840 roku. Pierwszy natomiast pokaz
dagerotypów w Polsce odbył się w Warszawskim Towarzystwie
Dobroczynności w 1839 roku. Ukazano tam dagerotyp wykonany
przez emigrantkę Klementynę Małachowską w Paryżu, co można
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uznać za pierwsze polskie dokonanie w dziedzinie fotografii, a samą
autorkę za pierwszego polskiego fotografa. Wśród pierwszych polskich dagerotypistów wyróżnia się Jędrzeja Radwańskiego, Marcina
Zaleskiego oraz Adama Prażmowskiego. Jednym pośród pierwszych
fotografów-zawodowców w Polsce był Karol Beyer (1818-1877),
który prowadził zakład w Warszawie o wysokim poziomie prac.
„Wykonywał zdjęcia w różnych technikach: kolodionu, stereoskopu, ambrotypii, a także carte de visite. Był wybitnym portrecistą,
który osiągnął poziom europejski, o czym świadczą chociażby jego
psychologiczne portrety. Był także pionierem fotografii naukowej
i krajoznawczej” (Benicewicz-Miazga, Klauziński, Góra 2010). Najbardziej aktywnymi ośrodkami fotograficznymi były Kraków, Warszawa. Lwów, Wilno i Poznań. Pionierem w produkcji materiałów
światłoczułych w Polsce był Meletiusz Dutkiewicz (1836-1897), który
wiódł próby produkcji suchych klisz bromowo-srebrowo-żelatynowych w Warszawie. Jednakże z powodów finansowych produkcja
na skalę przemysłową nie powiodła się. Pierwszą wytwórnię papierów fotograficznych na skalę przemysłową założył w 1888 roku Piotr
Lebiedziński (1860-1933). Można ten rok uznać za datę narodzin
polskiego przemysłu fotochemicznego. R. Lebiedziński był prekursorem produkcji papierów kolodionowych, wprowadził nowe odmiany wypierając zagranicznych konkurentów. Opracował również
prototyp kamery filmowej i projektora na szklane płyty. Warszawski
fotograf Konrad Brandel (1838-1920) w 1880 roku rozpoczął swe
prace nad skonstruowaniem aparatu fotograficznego zwanego „rewolwer” – jednego z najwcześniejszych ręcznych kamer na świecie.
W 1875 roku Leon Warnerke (naprawdę Władysław Małachowski)
zbudował aparat na papierowy materiał zwojowy. W 1880 roku wynalazł sensytometr, czyli pierwszy w świecie przyrząd do praktycznego pomiaru światłoczułości emulsji fotograficznej. „Mimo dużej
liczby wykonywanych fotografii, do dziś zachowanych jest jedynie
ok. 500 dagerotypów i wczesnych talbotypów” (Orzeszko 2016).
W 1891 powstał Klub Miłośników Sztuki Fotograficznej we Lwowie
(potem przekształcony na Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne).
Cztery lata później klub rozpoczął wydawanie pierwszego na terenach polskich miesięcznika fotografii – „Przeglądu Fotograficznego”.
Wiek XX był zdecydowanie wiekiem fotografii. Fotografia uwieczniała całe życie społeczne, gospodarcze, jak i polityczne. Okres po
II wojnie światowej dla fotografii nie był pomyślny, ale fotografia
była bardzo znacząca w kulturze socjalistycznej. Od II połowy lat 50.
do 1981 roku zaistniał nurt awangardowy. Tutaj należy wspomnieć
o pracach Zdzisława Beksińskiego i Bronisława Schlabsa. Łamali oni
bariery między fotografią a malarstwem oraz szukali motywów niekonwencjonalnych. Przełom w polskiej fotografii nastąpił między
1968 a 1971 rokiem, gdy pod wpływem popartu i opozycyjnych do
niego idei przeszło do twórczości foto medialnej w obrębie fotografii
i wideo. Kresem tego było ogłoszenie stanu wojennego.

powstał pierwszy aparat typu lustrzanka – z lustrem stałym. Był nim
dwuobiektywowy aparat (6x6cm) o nazwie Rolleiflex – marka aparatów fotograficznych produkowanych przez niemiecką firmę Rollei. To
jeden z dawnych produktów niemieckiej firmy Franke i Heidecke. Poniżej przedstawione na zdjęciach: aparat Leica oraz aparat Rolleiflex.
Rysunek 11. Najdroższy aparat na świecie

Źródło: https://fotoblogia.pl/2304,leica-0-serie-to-najdrozszy-aparat-na-swiecie-nowy-rekord [28.07.2018].
Rysunek 12. Rolleiflex

Źródło: http://distantmoon.pl/blog/files/rolleiflex.php [28.07.2018].

Natomiast aparat Polaroid to aparat fotograficzny umożliwiający niemalże natychmiastowe wywołanie zdjęcia. Nazwa Polaroid
jest znakiem towarowym firmy Polaroid Corporation. Jednakże od
lat 90. XX wieku popularność tego typu aparatów znacznie malała,
ponieważ zostały one wyparte przez współczesne aparaty cyfrowe.
Doprowadziło to w 2008 roku firmę Polaroid o wstrzymaniu produkcji aparatów. Poniżej przedstawiony aparat Polaroid.
Rysunek 13. Polaroid

Aparaty XX wieku
Należy wspomnieć tutaj o aparacie skonstruowanego przez
Oskara Barnacka w 1913 roku. W 1925 roku firma Leitz w oparciu
o ten prototyp rozpoczęła produkcję przemysłową aparatu o wielkości
klatki 24 x 36 mm pod nazwą Leica. Pomysłem autora owego aparatu
było użycie w nim około 2 metrów perforowanej taśmy kinematograficznej, by uzyskać 40 klatek na jednym odcinku. Z kolei w 1928 roku

Źródło obrazu: https://www.forbes.pl/przywodztwo/polaroid-historia-sukcesu-i-upadku-marki-czy-wiaczeslaw-smolokowski-polak-ktory-kupil/cft78t5
[28.07.2018].
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W 1933 roku firma Ihagee wyprodukowała pierwszą na świecie
lustrzankę jednoobiektywową o nazwie Exakta (4,5 x 6 cm). Natomiast w 1981 roku pierwszy elektroniczny aparat do użytku powszechnego – tzw. Mavica – zaprezentowała firma Sony. Zapisywał
on obraz na nośnikach magnetycznych. Poniżej wygląd współczesnego aparatu lustrzanki marki Sony.

Bibliografia
1.
2.
3.

Rysunek 14. Lustrzanka cyfrowa
4.
5.
6.
7.
8.
Źródło: https://fotoblogia.pl/3511,5-najlepszych-amatorskich-lustrzanek-cyfrowych-na-rynku [28.07.2018].

Podsumowanie
Fotografia jest częścią życia każdego z nas. Warto więc pamiętać, iż pierwotnym modelem dzisiejszego aparatu fotograficznego
była tylko zwykła, drewniana skrzynka – camera obscura. Prowadzone badania fizyczne i chemiczne, które rozpoczęły drogę wiodącą do zrobienia pierwszego na świecie zdjęcia rozpoczęto już
w Starożytności. Kolejnymi najważniejszymi odkryciami są: metoda
litografii i późniejsza metoda heliografii Joseph’a Nicéphore’a Niépce’a, dzięki której to on w 1826 roku wykonał i zachował pierwsze
w historii zdjęcie ukazując widok z okna własnej pracowni. Kolejna
data – 1839 – zapisuje się jako rok wynalezienia dagerotypii przez
Louis’a Daguerre’a. Następnie William Fox Talbot w 1835 roku rozpoczyna erę metody negatywowo-pozytywowej, a tym samym zachowuje pierwszy na świecie negatyw. W XIX wieku wynalezienie
mokrego procesu kolodionowego nadaje nowy sens biegu historii
fotografii, a James Maxwell wykonuje pierwszą historię barwną, którą do dziś możemy uzyskiwać dzięki współczesnym markom aparatów takich jak Polaroid, Sony i inne.

90

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwaNa tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL).

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Agnieszka S., (2011), http://fotograficzno.pl/slynne-zdjecia-widok-z-okna-w-le-gras/ [28.07.2018].
Basel K., (2018) https://fotoblogia.pl/2304,leica-0-serie-to-najdrozszy-aparat-na-swiecie-nowy-rekord [28.07.2018].
Benicewicz-Miazga A., Klauziński E., Góra A., (2010) O fotografii - historia, nurty, kierunki, mody, podziały, Kwartalnik Internetowy CKfoto.pl http://www.abmprojekt.com.pl/artykuly/nurty_artykul.pdf
[28.07.2018].
Borys M., (2016) https://boingboing.net/2016/04/05/the-lucy-is-a-magical-drawing.html [28.07.2018].
Eloy Cichocka M., (2013) https://www.szerokikadr.pl/poradnik/pionierzy-fotografii-joseph-nic-phore-ni-pce-o-wielkim-wynalazcy-i-wielkiej-ironii-historii [28.07.2018].
http://www.pz2.edu.pl/info/wpcontent/uploads/2016/01/h_Historia-fotografii2.pdf [28.07.2018].
http://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/25-l/324-latarnia-czarnoksieska [28.07.2018].
http://bywajtu.pl/media/dynamic/pictures/uljUrZCEIFmJ.1200x1200.
jpg [28.07.2018].
http://blogpublika.com/2016/01/11/7-stycznia-1839-r-narodziny-fotografii/ [28.07.2018].
http://distantmoon.pl/blog/files/rolleiflex.php [28.07.2018].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_fotograficzny_braci_Susse_(1839)#/media/File:Susse_Fr%C3%A9re_Daguerreotype_camera_1839.jpg [28.07.2018].
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Camera_obscura_1.jpg [28.07.2018].
https://www.swiatobrazu.pl/zdjecie/artykuly/239623/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-tent.jpg [28.07.2018].
https://www.swiatobrazu.pl/zdjecie/artykuly/239573/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-niecpe.jpg [28.07.2018].
Jack & Beverly Wilgus, http://brightbytes.com/cosite/what.html
[28.07.2018].
Jeffrey Easby R., Charleville A., (tłum.), https://pl.khanacademy.org/
humanities/becoming-modern/early-photography/a/daguerre-paris-boulevard [28.07.2018].
Jeffrey Easby R., Charleville A., (tłum.), https://pl.khanacademy.org/
humanities/becoming-modern/early-photography/a/early-photography-nipce-talbot-and-muybridge [28.07.2018].
Łusiak Ł., (2018) https://fotoblogia.pl/3511,5-najlepszych-amatorskich-lustrzanek-cyfrowych-na-rynku [28.07.2018].
Markiton M., (2009) http://www.animacja.kulturalna.us.edu.pl/wok/
source/foto/foto_konspekt_1.pdf [28.07.2018].
Strawiński P., (2017) https://www.forbes.pl/przywodztwo/polaroid-historia-sukcesu-i-upadku-marki-czy-wiaczeslaw-smolokowski-polak-ktory-kupil/cft78t5 [28.07.2018].
Tomaszczuk Z., (1998) Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii,
Centrum Animacji Kultury, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9620/Lowcy_obrazow.pdf [28.07.2018].
Waryszak T., (2011) https://www.swiatobrazu.pl/fotografia-od-a-do-z-camera-obscura-23067.html [28.07.2018].

