
 
 

 
 

Historia fotografii, biografie prywatne. 

Temat opracowany na podstawie badań jakościowych „Pamiątka rodzinna” zrealizowanych przez Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna w Krakowie w latach 2011–2012.   
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Wstęp 

 

Wchodzę. Wieszak napiera na drzwi. Drewniana komoda rozpycha się pod ścianą. Aż pod 
sufit pną się ceramiczne kafle. To im została oddana ciasna przestrzeń przedpokoju. 
Gospodarz tego domu przez lata wydobywał je spod gruzu i śmieci. Wieszał na ścianach 
jeden koło drugiego, jakby próbując ocalić tlące się jeszcze wspomnienie czyjegoś domowego 
zacisza. Gdyby jednak przyłożyć do nich dłoń, poczujemy chłód. Popękane szkliwo podpowie 
historie zapisane w rzeczy, nie opowie ich jednak w całości (kto grzał plecy przy kaflowym 
piecu?). Pozostaje zachwycić się kunsztem rzemieślniczej pracy. Lub pójść krok dalej – 
zobaczyć, co zdobi ściany mieszkań dzieci, które wychowały się w tym domu.  

 

Cieszyńskie mieszkanie pani Kingi i pana Wojciecha było pierwszym, które odwiedziłam w 
ramach projektu „Pamiątka rodzinna”. Przekraczając jego próg, nie wiedziałam jeszcze 
wtedy, że pytając o fotografie, w gruncie rzeczy wkraczam w przestrzeń pamiątek rodzinnych 
w ogóle. Zdjęcia – przedmioty mające dla rozmówców wartość same w sobie, w wielu 
przypadkach okazywały się zaledwie początkiem łańcucha skojarzeń, powiązań, anegdot, 
którym towarzyszyły inne rzeczy z pamięcią. Oto ktoś ściąga w trakcie rozmowy pierścionek, 
mówiąc, że to po babci – „I to jest pierścionek, który noszę stale” (PR_DMS4). Ktoś inny znów 
przywołuje meble, obrazy, talerze, listy, ubrania po tych, którzy odeszli, po miejscach, 
których już nie ma. 

 

Tamto spotkanie pokazało coś jeszcze. Fotografia jest tak silnym spoiwem rodzinnych więzi, 
iż czasem nie sposób rozmawiać o niej tylko z jedną osobą. Pytania należy zadać także innym 
członkom rodziny. Prowadząc badania niejednokrotnie więc spotykaliśmy się w poszerzonym 
gronie lub też odwiedzaliśmy tych członków rodziny, którzy z punktu widzenia danego 
przypadku okazywali się pełnić istotną rolę w pielęgnowaniu rodzinnych wspomnień. Tak 
mogliśmy zobaczyć, jak zdjęcia krążą w swoistym krwiobiegu pamięci: ożywiają, poprzez 
opowieść to, co mionie, tworzą zatory tam, gdzie z trudem wraca się do przeszłości. 
Mogliśmy też dotrzeć do obszernego i różnorodnego materiału wizualnego, który daje 
podstawy do rozmyślań nad rozwojem fotograficznego medium i wpływu, jaki technologia 
wywiera na proces budowania własnych tożsamości, na kształtowanie się rodzinnych więzi. 

 

Rozważania dotyczące fotografii z domowych archiwów, chciałabym więc zawęzić do tych 
kilku wątków, które w badaniach okazały się niezwykle wyraźne. Zdają się one mówić wiele o 
tym, co, w jaki sposób i dlaczego pragniemy dziś zachować. Punktem wyjścia jest więc 



 
 

 
 

pamiątkowe zdjęcie. Z każdym zdjęciem zaś wiąże się powód, dla którego zostało ono 
wykonane, autor zdjęcia, aparat, którym się posłużył, a czasem także inny pamiątkowy 
przedmiot, który w myśleniu o procesie budowania pamięci przy użyciu fotografii, każe wyjść 
poza ramy obrazu. 

 

Historia fotografii, pojedyncze losy rzeczy  

 

Pan Wojciech uchyla drzwiczki secesyjnego sekretarzyka. Światło lampki wydobywa z 
wnętrza dagerotyp; lustrzane odbicie połyskuje w złotej ramce. Dagerotyp leży pośród 
medali, odznaczeń, innych zdjęć, obrazków (kolekcjonerska pasja, której zadatek otrzymałam 
w przedpokoju, znajduje tu swoje rozwinięcie). Nie patrzymy długo; światło szkodzi 
posrebrzanej płytce. Widnieje na niej wizerunek prapradziadka pana Wojciecha, który w 
1812 roku osiedlił się w Cieszynie, dając początek rodzinnej linii na tej ziemi. To cenna 
pamiątka. Pozwala powiązać dzieje rodziny z konkretnymi epokami. Zakorzenia drzewo 
genealogiczne w określonym miejscu. 

 

Zdjęcie dawne to zdjęcie ważne. Długie trwanie zdjęcia, jego sięgająca daleko wstecz historia 
(historia rodziny), to jeden z elementów decydujących o jego istotności dla naszych 
rozmówców. Ważna jest znajomość twarzy przodków, która zapewnia o ciągłości pokoleń, 
pozwala dostrzec różnice i podobieństwa w wyglądzie. Istotny jest także materialny aspekt 
samego zdjęcia: to, jakie jest w dotyku, jak wygląda, w jakiej technice zostało wykonane, ile 
lat sobie liczy. Z reguły im starsze, tym cenniejsze. Choć czasem i z dnia na dzień zdjęcie 
może stać się pamiątką, ale o tym później.  

 

Dagerotyp był najstarszym obiektem, do którego dotarliśmy w trakcie badań1. Plik cyfrowy 
najmłodszym. Okazało się, że w tle pytania o fotografię jako pamiątkę, kryje się także pytanie 
o historię samego medium. Nie tworzą jej jednak daty przełomowych odkryć czy spisy 
innowacyjnych receptur chemicznych. Historia ta przejawia się w osobistych przeżyciach i 
prywatnych wspomnieniach. To w nich tkwią nazwy aparatów, to one odbijają postać 
fotografa, sportretowanych osób czy uchwyconych sytuacji.  

 

Gdyby więc sięgnąć do nośników najstarszych, tych, które pojawiły się w trakcie rozmów lub 
też zostały wówczas przywołane, tuż po dagerotypach należałoby wspomnieć o zdjęciach 
typu cart de visite2. Te utrzymane w tonacji sepii fotografie portretowe, mniej więcej w 
formacie 6,5 cm na 10,5 cm, przybliżają świat drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Dają 
wyobrażenie, jak wyglądali wówczas przodkowie, co ubierali, jak czesali się, przygotowując 
na spotkanie z fotografem – 

 

                                                           
1
 Przypomnijmy, że oficjalnego ogłoszenia wynalazku dagerotypii Louisa Jacquesa Mandé’a Daguerre’a 

dokonano podczas posiedzenia Akademii Nauk i Sztuk Pięknych w Paryżu 19 sierpnia 1839 roku. 
2
 Rodzaj fotografii opatentowanej w Paryżu przez fotografa André Adolphe’a Eugène’a Disdériego w 1854 roku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Adolphe_Eug%C3%A8ne_Disd%C3%A9ri


 
 

 
 

„Pani z roku tysiąc osiemset, urodzona w osiemset dwudzies…, dwudziestym którymś tam 
roku, z lat dwudziestych i to jest zdjęcie już pod koniec życia. Co ciekawe ma perukę, ale pod 
spodem widać, że ma włosy, więc nie jest to peruka jakaś taka jak u Żydów. Rytualna, bo 
Karaimi nie mieli, natomiast peruka kokieteryjna” (PR_DMS1).  

 

Powyższy cytat nie tylko daje wgląd w czasy dawne. Mówi także o potencjalności 
interpretacji drzemiącej w obrazie. Zdjęcia zachęcają do porównywania standardów 
dzisiejszych z przeszłymi. Do odczytywania obrazu nie tylko w kontekście historii własnej 
rodziny, ale także w szerszej perspektywie – grupy narodowościowej, religijnej, społeczno-
zawodowej.  

 

Karty wizytowe, jeśli przetrwały, zwykle zajmują ważne miejsce w domowych archiwach. 
Spoczywają luzem w kopertach i pudełkach lub w specjalnych albumach3, w których – w 
zależności od modelu – nad zdjęciem lub pod nim znajduje się poziome rozcięcie do 
wsuwania fotografii. Oprawy takich albumów najczęściej wykonywano z tłoczonej skóry, 
płótna, aksamitu, a nawet jedwabiu, laki czy masy perłowej. Dekorowano je mosiężnymi 
okuciami czy złoconymi zapięciami na zawiasach. Czasami pełniły one rolę wizytówek całej 
rodziny. Wówczas na oprawie albumu mógł znaleźć się rodzinny herb czy ozdobna plakieta z 
inicjałami właściciela. W ramach badań jeden, zdjęcia z jednego oprawionego w skórę 
albumu, datowanego na przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku, w całości zostały 
zeskanowane i w formie skanów przekazane Muzeum Etnograficznemu w Krakowie 
(PR_DMS2). Przypadek ten pokazał, że zdjęcia nie ruszane przez lata ze swoich miejsc, nawet 
przed swoim właścicielem mogą kryć tajemnice. Dopiero gdy miały trafić na muzealny 
skaner, okazało się, że pod jedną z fotografii kryje się inna. Być może w albumie brakowało 
już miejsca? A może osoby widniejące na zdjęciach były ze sobą w istotny sposób związane? 
Odpowiedzi ciągle czekają na wyjawienie.  

Dlaczego cartes de visite są ważnymi pamiątkami? Powody zwykle są bardzo osobiste. 
Zdjęcia te pokazują najdawniejszych przodków: tych, po których dziedziczymy imiona, cechy 
fizyczne, majątek. W widoczny i namacalny sposób zaświadczają o istnieniu rodu. Służą  
tworzeniu rodzinnych mitologii. Są też przedmiotami atrakcyjnymi dla oka. Wartość 
sentymentalna, historyczna i estetyczna wzmacniają się w ich przypadku wzajemnie. Ich 
atrakcyjność i odmienność w stosunku do zdjęć współczesnych powoduje, że nawet obce – 
znalezione przypadkiem – mogą zadomowić się w czyimś archiwum – 

 

„(…) to są zdjęcia, które są znalezione gdzieś, na jakimś wysypisku śmieci, o, przez ojca. 
Ponieważ były ładne, to wziął. W każdym bądź razie to to na pewno nie jest rodzina” 
(PR_LL3). 

 

Tekturki, na które przyklejano cartes de visite, zwykle zdobiono litografowanymi winietami. 
Napisy najczęściej tłoczono, a następnie złocono lub srebrzono. W zależności od zakładu 
fotograficznego wzór winiety można było wybrać z katalogu lub wykonać na zamówienie. 
Dziś patrzymy na nie jak na małe arcydzieła. Rewersy ujmują graficznymi stylizacjami, awersy 

                                                           
3
 Albumy fotograficzne po raz pierwszy pojawiły się w Paryżu w 1858 roku. 



 
 

 
 

dostojeństwem sportretowanych osób. To właśnie typ takiego zdjęcia – pozowanego, 
wykonanego w atelier przez profesjonalnego fotografa – pojawiał się w rozmowach w 
kontekście zdjęcia „dobrego” i „ładnego”, takiego, poprzez które należy dać się zapamiętać. 
W dobie, gdy zdjęcia „trzaskamy”, gdy produkujemy ich masową ilość, nie mając często 
później czasu na ich oglądanie, pomysł, by sfotografować się u fotografa powracał echem w 
wielu wypowiedziach. Wizyta w studiu fotograficznym wydaje się być niejako reakcją na 
amatorską fotografię cyfrową, na łatwość, z jaką można dziś samemu otrzymać zdjęcie, 
niekoniecznie jednak zdjęcie „dobrej jakości”. Możliwość robienia zdjęć wcale nie oznacza 
jeszcze umiejętności ich robienia. Jedna z rozmówczyń mówi o tym w następujący sposób – 

 

„Uważam, że fotografia schodzi na psy, mówiąc szczerze (…) Powiedziałam, że każdy 
powinien pójść do fotografa. Nawet powiedziałam, powinien posunąć się do tego (…), żeby 
wynająć stylistę, który go ubierze i przygotuje do zdjęcia. I zrobić sobie serię atelierowych 
zdjęć, dobrej jakości, przedstawiających jego. I robić to na przykład raz na pięć lat. (…) Nikt 
tego nie będzie miał, bo teraz wszyscy robią te beznadziejne zdjęcia (…) Nie wiem, czy bym 
chciała na przykład, żeby mnie ktoś oglądał na tych zdjęciach. Bo nie zawsze jest, mam 
zamknięte usta albo otworzo…otwarte oczy. I nie zawsze, że tak powiem, mam matową 
cerę, nazwijmy to” (PR_DMS1). 

 

Na zdjęciu należy więc wyglądać ładnie. Gwarancję piękna ma zaś dać profesjonalny zakład 
fotograficzny. 

 

Mówiąc o zdjęciach dawnych, należy wspomnieć także o nośniku. Papier, który można 
dotknąć, czytać z jego zagięć, plam, ubytków lub też zachwycać się dobrze zachowanym 
obrazem, jest tym nośnikiem, któremu rozmówcy przypisują wysoką wartość. Podziw budzi 
to, iż tak delikatna, podatna na zniszczenia materia, jest w stanie przetrwać wojny, pożary, 
powodzie, przeprowadzki. Odbitki fotograficzne stawiane są zwykle w opozycji do plików 
cyfrowych – 

 

„(…) papier do tej pory moim zdaniem jest najtrwalszym nośnikiem informacji. Wszystko, co 
jest w tej chwili, to jest bardzo ulotne. Trzymanie czegoś na dysku, na pendrive’ie, na CD-
Romie, w chmurze internetowej – to jest, to jest praktycznie tak jakby się prosić, żeby to 
wszystko gdzieś kiedyś szlag trafił i zginęło. Dlatego, no, niektóre zdjęcia wywołuję, ale… no, 
rzadko. Może się kiedyś wezmę i wybiorę tam z ostatnich piętnastu lat”. (PR_LL3) 

 

Wypowiedź rozmówcy, który w swoim domowym archiwum ma zarówno zdjęcia z końca 
dziewiętnastego wieku, jak i ciągle powiększający się zasób zdjęć cyfrowych gromadzonych 
na dyskach zewnętrznych, wesprzeć można opinią innej rozmówczyni, która, choć robi 
współcześnie zdjęcia, nie przywiązuje do nich większej wagi (zdjęcia cyfrowe gromadzi w 
komputerze, a odbitki z ostatnich lat wyniosła do piwnicy). Ważne są dla niej dobrej jakości 
odbitki papierowe, szczególnie te z dawnych lat –  

 

„Fotografia się, że tak powiem, spospolitowała, w pewnym sensie. No jest, jest 
powszechna po prostu. I jest coraz bardziej ulotna. Bo już nikt nie robi na tekturkach na 



 
 

 
 

przykład zdjęć, które są w stanie przetrwać wszystko. Nawet jak je robaki zjedzą, to coś 
zostaje” (PR_DMS1).  

 

Zdjęcie papierowe okazuje się także tym, po co łatwiej sięgnąć niż uruchomić komputer. 
Album wypełniony odbitkami fotograficznymi ma zdecydowanie większą moc gromadzenia 
wokół siebie domowników niż komputerowa galeria zdjęć – 

 

„(…) do pewnego czasu te zdjęcia Zuzi [kilkuletniej córki] drukowaliśmy, i można sobie do 
nich sięgnąć. I ona sobie może sięgnąć. A tak, na tym komputerze to te zdjęcia sobie tak 
leżą, i leżą, i leżą… No i właściwie nic się z nimi nie dzieje, nie?” (PR_MZ1) 

 

Podczas wywiadów zdarzało się, że oglądaliśmy zdjęcia na ekranie komputera czy 
wyświetlaczu telefonu komórkowego. Były to zarówno cyfrowe zdjęcia współczesne, jak i 
skany odbitek pozytywowych czy skany slajdów sprzed kilku dekad. Niemniej to jednak 
odbitkom papierowym najczęściej rozmówcy przypisywali status pamiątek. Wpływ na to ma 
między innymi wiek zdjęcia. Pliki cyfrowe okazują się za świeże (za młode), by być 
traktowane jako pamiątki. Istotna jest także ich materialna postać. Pamiątkę trzeba móc 
wziąć do ręki, oprawić w ramkę, schować do portfela. 

 

„(…) gdzie jedziemy, tam trzaskamy zdjęcia jakieś. Nie wiem, może to będzie pamiątką 
rodzinną za trzydzieści lat dla Zuzy [córki]. Na przykład że będzie miała zdjęcia z naszego 
wyjazdu nie wiem, tu do Krynicy, w Krakowie pełno zdjęć jakichś z Rynku, i będzie sobie 
mówiła: kurczę, jak kiedyś Rynek wyglądał” (PR_MZ1). 

 

Aparaty cyfrowe, skanery, karty pamięci, dyski zewnętrzne, programy do graficznej obróbki 
obrazu tworzą zaplecze pozwalające na swobodne wykonywanie, przetwarzanie, 
gromadzenie i przesyłanie zdjęć. Z drugiej strony, wszechobecność tych rozwiązań sprawia, iż 
świadomie sięgamy po tradycyjne sposoby budowania fotograficznych narracji. Zamiast 
aparatu cyfrowego wybieramy lustrzankę. Zamiast elektronicznej galerii zdjęć zakładamy 
album. Przykładem może być wypowiedź rozmówcy, który albumik ze zdjęciami ilustrującymi 
pierwsze miesiące życia swojej córki podpisał jako – „Podręczna galeria Antoniny zamiast 
iPhona i iPada” –  

 

„Zrobiłem to po to, że mój telefon nie przewiduje robienia zdjęć, ani… A jak się ma 
dziecko, każdy to ma, to ma na swoim telefonie… palcem można przesuwać… W związku z 
czym zrobiłem taką podręczną, żeby mieć, żeby móc pokazywać. No i tutaj zamówiłem 
sobie w zakładzie fotograficznym takie małe odbitki, pociąłem je, znaczy wiesz, zrobiłem je 
takie bardzo małe, sam je pociąłem, no i wklejałem” (PR_EL4).   

 

Tak wychodząc od papieru, doszliśmy do pikseli, by w ich obliczu de facto jeszcze wyraźniej 
ujrzeć znaczenie papieru. Jakby oko spoglądające na zdjęcie oraz dłoń trzymająca je w ręku, 
były najpełniejszym aparatem poznania. Może w tym sensie wcale nie bezzasadne byłoby 
skojarzenie z powiedzeniem – „trzymać coś w garści”? Dotyk byłby dowodem. Zdjęcie w 



 
 

 
 

dłoni zaświadczałoby o trzymaniu historii rodzinnej w garści, o sprawowaniu nad nią pieczy i 
kontroli. Gdy zdjęcia giną, gdy przepadają związane z nimi informacje, opowieści rodzinne 
wymykają się z rąk. Trudniej je zebrać i przekazać innym.   

 

Bohaterem, który często w nich występuje, jest fotograf. Z jednej strony jest to fotograf-
profesjonalista – rzemieślnik, zawodowiec. Z drugiej, to fotograf-amator – członek rodziny, 
sąsiad, kolega czy koleżanka. Pamiątki rodzinne, na które natrafiliśmy w domowych 
archiwach, pozwalają prześledzić, w jaki sposób wraz z rozwojem technologii i zwiększającą 
się dostępnością sprzętu fotograficznego, zmienia się rola fotografa. Jak sami w nią 
wchodzimy. A ponadto, jak dynamiczne są społeczne obiegi zdjęć: od tych wysyłanych wraz z 
listami, przez te trzymane w portfelach, czy zamieszczane jako zdjęcia profilowe w 
popularnych dziś serwisach społecznościowych.  

 

Aparat pamięci 

 

Aparat, jako obiekt, rzadko pojawiał się w trakcie naszych rozmów. Zdjęcia wywoływały z 
pamięci nazwy najprzeróżniejszych modeli aparatów fotograficznych, jednak fizycznie tylko 
w nielicznych przypadkach faktycznie towarzyszyły one rozmowom o rodzinnych 
pamiątkach. Zdarzało się tak wtedy, gdy spotykaliśmy się z pasjonatami, osobami, które 
namiętnie fotografują i same chciały zaprezentować swój sprzęt. Planując badania, nie 
koncentrowaliśmy się na tym aspekcie, nie mniej, ponieważ aparaty i związane z nimi 
negatywy, ciemnie, karty pamięci, monitory czy programy do graficznej obróbki zdjęć, 
wyłoniły się jako temat, który mocno magnesuje wspomnienia, warto mu się przyjrzeć.  

 

Zacznijmy chronologicznie. Przekaz rodzinny dotyczący obiektów najstarszych, takich jak 
dagerotypy czy karty wizytowe, zwykle nie obejmuje warsztatu fotografa. Zdjęcia wykonane 
w zakładzie fotograficznym nie wiążą się z wiedzą na temat użytego aparatu czy znajomością 
procesów chemicznych związanych z uzyskaniem obrazu. Te pojawiają się dopiero wtedy, 
gdy fotografia wychodzi z atelier i wkracza do prywatnych domów.  

Zależność tę można obserwować od 1871 roku, kiedy to brytyjski lekarz Richard Leach 
Maddox opisał na łamach „Britsh Journal of Photography” użycie negatywowych płyt 
szklanych pokrytych emulsją fotograficzną wykonaną na bazie żelatyny i bromku srebra. Już 
wynalazki funkcjonujące przed innowacjami wprowadzonymi przez Madoxxa, przyczyniły się 
do znacznego rozwoju fotografii. Jednak dopiero odkrycie suchej płyty negatywowej, która 
nadawała się do długiego przechowania, spowodowało, że otrzymywanie zdjęć stało się 
dostępne także dla amatorów. Używane do dzisiaj materiały do czarno-białej fotografii 
bazują właśnie na odkryciu Madoxxa z lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku.  

Inną obok niego postacią, która przyczyniła się do rozwoju fotografii oraz wdrożenia 
technologicznych nowinek w życie codzienne, jest George Eastman, założyciel koncernu 
Eastman Kodak Co. W 1879 roku Eastman opatentował urządzenie do mechanicznego 
oblewania szklanych płyt emulsją fotograficzną. Tak rozpoczęła się ich masowa produkcja, 



 
 

 
 

tak też możemy dziś o nich usłyszeć od osób, które pamiętają czasy sprzed drugiej wojny 
światowej –  

 

„Moja matka robiła różne fotografie, takim starym aparatem, gdzie nie było kliszy, 
tylko były… szkło, na szkło” (PR_LL2). 

 

Czarno-białe odbitki wykonane z szklanych klisz przetrwały w rodzinnym albumie naszego 
rozmówcy. Pokazują one rzeczywistość, której kres zadała wojna i wprowadzony później 
ustrój polityczny. Każda strona albumu ożywa głosem pana Tomasza, który wychował się w 
dworze fotografowanym przez matkę. Dzięki jej zdjęciom zachowały się obrazy miejsc 
utraconych. Dzięki jego pamięci treści, którymi można te miejsca zapełnić. Fotograficzna 
pasja matki jest przykładem na to, że choć od końca dziewiętnastego wieku fotografia 
stawała się co raz bardziej popularna, początkowo robienie zdjęć należało do domeny ludzi 
zamożnych oraz profesjonalistów, którzy z fotografii po prostu się utrzymywali –  

 

„Bo u nas, w tym Lipniku, wie pani, był taki miejscowy fotograf i on robił te, na, na, to były 
takie, do tego aparatu były klisze na szkle (…) I on tam po weselach, po jakichś… inne 
uroczystości kościelne, szkolne, to przychodził z tym aparatem, ustawiał nieraz dziesięć 
minut grupę, zawdy mu to wszystko było dobrze i dopiero później robił zdjęcie” 
(PR_MSS2).  

 

Sytuacja ta stopniowo zaczęła się zmieniać od roku 1884, gdy wspomnianemu już 
George’owi Eastmanowi udało się zastąpić szklaną płytę negatywową elastyczną błoną 
celulozową, później nitrocelulozową (1889). Po tym odkryciu Eastman potrzebował czterech 
lat, by w 1888 roku wprowadzić do sprzedaży skrzynkowy aparat Kodak n°1, wykorzystujący 
technologię wstęgi celulozowej (później nitrocelulozowej) z emulsją żelatynową. Popularne 
staje się hasło – „Ty naciskasz guzik, my robimy resztę” – a ładowane w fabryce aparaty, 
pozwalające na zarejestrowanie aż stu zdjęć, zaczęły znajdywać coraz to nowych nabywców. 
Wspomnienie o wpływie Eastman Kodak Co. oraz innych firm produkujących w tamtym 
czasie sprzęt fotograficzny jest istotne z tego względu, iż sprzęt ten – niczym rekwizyt – co 
nuż pojawia się w różnych scenach z życia rodzinnego. Czasem mówią o nim krótkie 
wzmianki, czasem dłuższe, zasłyszane historie. Każda z nich jest cennym nieformalnym 
materiałem źródłowym, który pozwala patrzeć na rozwój fotograficznego medium w obrębie 
życiorysów zwykłych osób, nie zaś wyłącznie biografii ojców-wynalazców.  

Przykładem takiej historii może być wspomnienie aparatu skrzynkowego, który ojciec 
rozmówczyni zakupił („czy dostał”) wraz z bratem od zaprzyjaźnionego właściciela 
warszawskiej trafiki – 

 

„Ponieważ były modne, już wtedy się pojawiły te ręczne takie, normalne aparaty, które my 
już znamy, natomiast ten skrzynkowy był taki już troszeczkę, na płyty szklane. Już był, to 
już nie był turystyczny, bo to było takie pudełko. Znaczy ja znam tylko go z opowieści, bo 
on się nie zachował ten aparat. I wiem, że robili zdjęcia. I negatywy szklane w liczbie chyba 



 
 

 
 

pięciu czy sześciu są u nas w domu i są też zdjęcia z tego. Są typowo zdjęcia takie właśnie 
rodzinne” (PR_DMS1). 

 

Wypowiedź ta pokazuje kierunek, w którym od samego początku zmierza fotografia: nowe 
udoskonalenia techniczne wypierają przestarzałe. Zasada ta nie pozostaje bez wpływu na 
rynek (aparaty są „modne”) – mniejsze, kompaktowe aparaty zastępują swoich topornych, 
ograniczonych w funkcjach poprzedników. „Ręczny”, „normalny” aparat, o którym wspomina 
rozmówczyni, to być może jeden z pierwszych, wprowadzonych przez Eastmana w 1897 roku 
aparatów kieszonkowych (Folding Pocket Kodak), którego użycie nie wiązało się już z 
koniecznością odsyłania aparatu do fabryki, lecz każdy użytkownik mógł samodzielnie 
wymienić zabezpieczoną przed zaświetleniem rolkę błony zwojowej4. Być może był to któryś 
z niemieckich aparatów małoobrazkowych, które zaczęły pojawiać się w pierwszych latach 
dwudziestego wieku lub też Leica opatentowana w 1913 roku, a wprowadzona do produkcji 
seryjnej w 1924 roku.  

Przywołany wyżej cytat wskazuje na jeszcze jedną istotną zmianę technologiczną. Warto 
zwrócić na nią uwagę szczególnie w dobie rozwoju fotografii cyfrowej, gdy noszenie przy 
sobie aparatu fotograficznego po prostu idzie w parze z posiadaniem telefonu 
komórkowego, smartphone’a, iPhona czy iPada. Rozmówczyni wspomina o aparacie 
„turystycznym”. Dziś takie określenie nie ma zastosowania. Aparat można swobodnie 
wynieść z domu. Powstają „fotografie z wakacji”, ale aparat, którym zostały one wykonane, 
zwykle jest ten sam co ten, którego używamy podczas urodzin czy w innych godnych 
udokumentowania okolicznościach (ewentualnie zmienia się obiektyw). Aparaty turystyczne, 
nazywane także podróżnymi, były najpowszechniej używanymi aparatami od lat 
pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku do lat trzydziestych dwudziestego wieku. Podobnie 
jak aparaty atelierowe wyposażone były w harmonijkowe składane miechy, zaś dodatkowe 
zawiasy i blokady umożliwiały ich złożenie na czas transportu. Dzięki oklejeniu papierowych 
miechów skórą i płótnem introligatorskim zmniejszyły swoją wagę, stając się nieodłącznymi 
kompanami podróży.  

Tego typu szczegóły techniczne zwykle nie były rozwijane w naszych rozmowach. Niemniej 
jeśli udać się tropem padających nazwy aparatów, to właśnie do takich detali można dotrzeć. 
W ten sposób zaś można prześledzić historię fotografii zapisaną w prywatnych opowieściach. 
Rozkład akcentów zmienia się w okresie zawieruch wojennych. Nie oznacza to jednak, że 
ludzie zaprzestają się wtedy fotografować. Zdjęć powstaje mniej, ale za to jeszcze wyraźniej 
uwidaczniają się powody, dla których się je wykonuje.  

 

Obrazy i odzwierciedlenia 

 

Z tematem wojny mieliśmy w czasie badań styczność wielokrotnie. Zdjęcia na różny sposób 
dokumentują rodzinne losy zmącone konfliktem. Wsparte opowieścią są cennym źródłem  
informacji o wojnie widzianej z prywatnych perspektyw. Rozmawialiśmy zarówno z tymi, 

                                                           
4
 Na tej konstrukcji oparto większość składanych modeli aparatów fotograficznych wyprodukowanych w latach 

1900 – 1950.  



 
 

 
 

którzy pamiętają drugą wojnę światową oraz tymi, którzy niosą historie swoich rodziców czy 
dziadków –  

 

„Ja zupełnie nie wiem, jak one się zachowały [zdjęcia], bo moja babcia przeszła z dwójką 
dzieci Powstanie Warszawskie, sama, to znaczy bez dziadka. W związku z tym te 
warszawskie zdjęcia musiała mieć gdzieś przy sobie, bo domy wszystkie, w których oni 
mieszkali, były dokumentnie zniszczone” (PR_DMSEL1).  

 

Zdjęcia ratuje się przed zniszczeniem. Fotografie chroni się tak, jak broni się swoich bliskich. 
Pakowanie dobytku wiąże się z pakowaniem zdjęć. Względy emocjonalne idą w parze ze 
względami praktycznymi. A to, czego nie da się udźwignąć, powraca we wspomnieniach jako 
element utraconego krajobrazu rodzinnego – 

 

„Niestety bardzo niedużo nam zostało, bo musieliśmy dom opuścić bardzo szybko i nie 
dało się zabrać wielu rzeczy. No bo nastała władza ludowa i właściciele majątków 
ziemskich zostali uznani za wrogów ludu (…) zostaliśmy wypędzeni w jeden dzień. (…) I 
dostaliśmy wóz z końmi, którymi pojechaliśmy do Krakowa (…) A wszystko trzeba było tak 
zostawić. Obrazy też trzeba było zostawić, bo nie można było ich wziąć, bo za duże były. 
Jeden ten obraz, co tam jest w pokoju, to tylko zdjęliśmy z niego ramy, bo takie, ogromna, 
taka rama była okrągła, to nie dało się tego zabrać. I ten obraz jeszcze był, ten był w 
domu” (PR_LL2). 

 

Obrazy malarskie, o których mowa, zdobiły niegdyś ściany dworu uwiecznionego na 
szklanych kliszach przez matkę rozmówcy. Dworu, przy murach którego pan Tomasz z 
rodziną sfotografował się jeszcze raz w latach dziewięćdziesiątych. Pamiątki rodzinne oraz 
wspomnienia najstarszych członków rodziny często leżą u podstaw sentymentalnych 
powrotów. Częściej jednak w taką podróż udają się młodsze pokolenia: dzieci, wnuczęta. 
Ciekawość ciągnie je do miejsc, w których kiedyś stał rodzinny dom, a po którym – prócz 
wspomnień – zostało tylko kilka rzeczy, a czasem nic. 

 

Nasze rozmowy pokazały, iż wspomnienie przedmiotów utraconych, może być tak wyraziste, 
iż niejako one nadal trwają: przybierają konkretne kształty w wyobraźni. Walizka, do której 
spakować trzeba było rzeczy najpotrzebniejsze i najcenniejsze, jawi się właśnie jako taki 
sentymentalny obiekt – rzecz z pamięcią. Może dlatego, iż w uproszczony sposób, jak 
wcześniej dom, tak i jej cztery ściany gromadziły to, bez czego trudno byłoby przetrwać, z 
czym ciężko byłoby się rozstać. O takiej walizce wspomina pani Zenona –   

 

„Bo ja w trzydziestym dziewiątym roku przystępowałam jeszcze do Pierwszej Komunii 
Świętej. No i jak to, wie pani, co tam wtedy dzieci dostawały: kolczyki, złoty zegarek (…) 
Wszystko gdzieś przepadło (…) W każdym razie jedna ciocia, nie wiem, w dziwnym 
przeczuciu w prezencie przyniosła walizkę. (…) No i ja wymyśliłam, czy gdzieś to widziałam, 
że walizka może mieć pokrowiec, no a w pokrowcu może być kieszeń. No i mama tak 
uszyła z lnu ten pokrowiec i potem rzeczywiście myśmy już stale byli spakowani z tą myślą, 
że będziemy też wysiedleni. To trwało aż do marca, no i ten album [ze zdjęciami] i album 



 
 

 
 

jeszcze z moimi ukochanymi obrazkami ptaszków i aktorek niemieckich właśnie w tej 
kieszeni przetrwał” (PR_EL2). 

 

Inna rozmówczyni dzieli się żalem, iż walizka, do której rodzice spakowali swoje rzeczy, gdy 
zostali wysiedleni podczas wojny, skończyła na śmietniku –  

 

„Bardzo żałuję, że ta walizka na pamiątkę nie została, bo dałabym do jakiegoś muzeum, czy 
gdzieś. Bardzo. Była w moim domu rodzinnym tutaj, ale brat, jak robił porządki, wyrzucił” 
(PR_DMS3). 

 

Rzeczy trwają tak długo, jak ktoś przypisuje im znaczenie. Obdarowane troską i szacunkiem 
stają się pamiątkami. Odzwierciedlają atmosferę domu, przypominają wspólnie spędzone 
chwile, kojarzą się z konkretnymi osobami. Istotne dla jednych, dla innych mogą być zupełnie 
bezwartościowe – 

 

„A tam [w Rawiczu] wszystko przepadło chyba, bo ciocia wyszła późno za mąż, ostatnia (…) 
Umarła bezpotomnie i zanim myśmy zdążyli przyjechać na pogrzeb, to, zdaje mi się, kuzyn 
powiedział, że wszystko zostało już wyrzucone, spalone. A co tam było, to nie wiem. Bo jak 
póki żyła, to nam było głupio iść i penetrować w domu, a wiedziałam, że… Mnie nawet nie 
chodziło o listy, które ja w czasie okupacji pisałam do Rawicza, gdzie może to się 
przechowało. No ale wszystko gdzieś przepadło. Tak że to takie różne, różne rzeczy się 
dzieją, że dla kogoś to jest ulotne, że trzeba posprzątać, trzeba było już mieszkanie oddać, 
bo się właścicielka upominała, a kuzyn, który się urodził późno bardzo, nie miał stosunku. 
On nie pamiętał babci (…) Tak że nawet jak miał coś w ręce, to może nie wiedział, o kogo 
chodzi. Więc to jest potem ta luka pokoleniowa, że się, że się to gubi” (PR_EL2). 

  

W powyższym cytacie znajduje się wspomnienie listów pisanych w czasie okupacji. Czasem 
towarzyszyły im zdjęcia. Miały one zaświadczać o tym, jak jest. Były narzędziem kreacji. 
Użyte w określonym kontekście pozwalały tworzyć obrazy rzeczywistości, nie zawsze jednak 
zgodne ze stanem faktycznym. Gdy kilkuletnia wówczas pani Zenona wkładała do koperty 
czarno-białe fotografie swojej rodziny wykonane w Łowcach, dokąd zostali przesiedleni z 
Rawicza, wcale nie było jej do śmiechu. Przybranie pozy, zrobienie „dobrej miny” konieczne 
było jednak do zmiany dramaturgii sytuacji (tak, by nie niepokoić bliskich). Z powojennych 
wspomnień spisanych przez panią Zenonę wiemy, że zdjęcia te wykonał „znajomy pan, 
wysiedlony z Leszna” – 

 

„No a tu są Łowce [na zdjęciu], słynna wieś, w której byliśmy, do której zostaliśmy 
wysiedleni w czterdziestym roku. O, widać próbowaliśmy jakoś robić dobrą minę, bo 
właściwie to byliśmy tak na łasce gospodarzy. Niby mieliśmy tam pracować. (…) No i 
myśmy właściwie tak dobrą minę robili, żeby do Rawicza posłać, że, że w końcu jesteśmy 
cali i zdrowi, aleśmy uciekali czym prędzej z tej wsi” (PR_EL2). 

 

Mimo trudnej sytuacji aparat fotograficzny towarzyszył w codziennych chwilach. Na 
zdjęciach wysłanych do Rawicza widać rodzinę – „Na spacerze, pod wierzbą z tatą w koronie 



 
 

 
 

drzewa, na dachu stodoły z boćkiem, przy studni” – jak czytamy we wspomnieniach. Niby 
zwykłe momenty, ale niezwykle istotne, jeśli wziąć pod uwagę, w jakich okolicznościach to 
wszystko miało miejsce. Zdjęcia zostały wykonane w kilku odbitkach. Jedna z nich trwa 
przyklejona w albumie pani Zenony, który otrzymała na gwiazdkę w 1938 roku.  

 

Inne, rzucające światło na warsztat fotograficzny, wspomnienie wojenne wiąże się z osobą 
ojca naszej rozmówczyni, która w odpowiedzi na audycję radiową mówiącą o prowadzonym 
projekcie badawczym, przysłała list do Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Pani Maria 
opisała w nim, jak powstało jedno z najdroższych jej sercu zdjęć. Była to wigilia w 1940 roku 
–  

 

„Fotografię zrobił mój Tato (…) Robił ją ze statywu, aparatem kliszowym oświetlając (błysk) 
magnezją – mały pakuneczek zawieszony na żelaznym pogrzebaczu, który, który trzymała 
wysoko Mamusia stojąca za fotografującym Ojcem. To pamiętam b. bałam się błysku” 
(PR_DMS3).  

 

Do dotychczas zgromadzonych elementów na temat technicznej strony fotografii dochodzi 
kolejny: magnezja. Nazywana także proszkiem błyskowym, wykorzystywana była przez 
fotografów od 1859 roku. Dlaczego pani Maria, wówczas czteroipółletnia dziewczynka, 
przestraszyła się jej błysku? Magnezja, której zadaniem było dostarczyć światło negatywom o 
niewielkiej światłoczułości, spalała się błyskawicznie otwartym płomieniem. Oślepiające 
światło było widokiem niecodziennym. Otwarte szeroko oczy dzieci, jakie często można 
spotkać na dawnych zdjęciach, są tego najlepszym dowodem. Oprócz magnezji ważne były 
także inne składniki fotograficznej ciemni: papier fotograficzny, wywoływacz, utrwalacz. Jak 
wspomina pani Maria, ojciec kupował je w Krakowie i wszystkiego uczył się sam. Szczególnie 
ciekawy jest sposób, w jaki wywoływał zdjęcia –  

 

„Kartkę papieru fotograficznego naświetla strumieniem światła słonecznego wpadającego 
przez otwór zawieszonego na okienku izdebki koca. Często – jak pisał [w pamiętniku] – 
zniszczył kilka kartek dostosowując czas naświetlania. Studni we wsi nie było. Wodę do 
wywoływ. I utrwalania czerpał (jak pisze) z pobliskiej rzeczki wczesnym rankiem zanim 
zmąciły ją przechodzące krowy! Sam dorobił sobie przystawkę do powiększeń. Okoliczna 
ludność kojarzyła Go bardziej z postacią fotografa niż nauczyciela, którym był w tym 
czasie” (PR_DMS3).  

 

Sceny uwiecznione przez ojca rozmówczyni w albumie z lat 1938–1942–1945 to zwykłe i 
odświętne momenty rodzinnego życia, podpisane dodatkowo jego ręką. Jak mówi pani Maria 
– „To zdjęcia robione z miłością i chęcią utrwalenia każdej sytuacji” (PR_DMS3). Album 
założony dla córki oraz jego własny pamiętnik to dzisiaj cenne pamiątki. Ważne są jednak nie 
tylko zdjęcia czy osobiste zapiski. Sentyment potrafi wzbudzić strzępek bibuły, w którą ojciec 
wycierał pióro –  

„Proszę panią ja nawet bibułę zachowałam, którą tatuś odduszał, bo on tego dotykał tyle 
razy! Pisząc to do mnie. Bibuła z tego atramentu z tego pamiętnika mego taty zachowana” 
(PR_DMS3). 



 
 

 
 

 

Charakter pisma – uchwytny na kartach listów, albumów, pamiętników czy rewersach 
darowanych zdjęć – jest również bardzo ważnym elementem budującym pamięć o osobach i 
sytuacjach uwiecznionych na fotografiach. A sytuacje te, jak już wspomniałam, są bardzo 
różne. Jeśli jednak w domu nie było aparatu, codzienność umykała. Fotografowano więc 
przede wszystkim momenty szczególne. Do takich należały śluby, chrzciny, komunie czy 
pogrzeby – 

 

„No, taty komunia przypadała dziewiątego czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego roku, 
czyli środek wojny, ale jednak poszli do fotografa, zrobili zdjęcie na jakimś tam tle jakiejś 
tapety, ustroili dziecko, ubranko jest, jakieś kwiatuszki są (…) No, pomimo wojny, jednak 
starano się ten moment, w taki trochę wyjątkowy sposób pokazać” (PR_DMS4).   

  

Zdjęcia wykonane w tym czasie zyskują szczególne znaczenie. Zwykle jest ich stosunkowo 
niewiele. Towarzyszy im świadomość trudnych czasów, w jakich powstały. Zaświadczają też o 
niesłabnącej potrzebie „normalnego” życia –  

 

„O, i proszę, taka wojna, ciężko było, a oni się tak bawili ciągle i wygłupiali. W Poznańskiem 
było ciężej niż tutaj w Generalnej Guberni. Myśmy jednak mieli więcej wolności” (PR_EL2). 

 

Tam, gdzie zdjęcia się nie zachowały, w głosach rozmówców pobrzmiewa echo bolesnej 
straty –  

 

„(…) większość zdjęć posiadanych przez moją rodzinę zginęła w czasie wojny. Ponieważ 
dom dziadków (…), to był jedyny dom, który się spalił w czasie wojny, w czterdziestym 
czwartym roku. No i niestety, wszystko właściwie, co było w domu, spłonęło. Zostały 
nieliczne zdjęcia, które zostały ukryte w jakiejś szopce” (PR_DMS4). 

 

Czasami jednak ta strata widoczna jest nawet pomimo obecności ocalałych pamiątek. 
Spostrzegam to na przykładzie niedużego, wypełnionego czarno-białymi fotografiami 
albumu, prowadzonego w latach młodości przez panią Halinę. Wypisane niebieską kredką 
daty kończą się na roku 1936. Zdjęcia wracają do albumu w roku 1945. Widać na nich panią 
Halinę z matką i koleżanką podczas spaceru w Krakowie, widać całą rodzinę w komplecie 
pośród fal w czasie pierwszych po wojnie wakacji w Gdyni. A dalej następują zdjęcia z 
wyjazdu do Zakopanego w 1946 i z zimowiska w Rabce w roku 1947. Uśmiechnięte. Pełne 
energii. Życie stabilizuje się po wojnie. Aparaty dokumentują ten proces. Coraz częściej także 
w kolorze. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Kolor 

Informacje o pierwszych udanych eksperymentach zmierzających do wynalezienia fotografii 
barwnej pochodzą już z 1862 roku5. Nim jednak kolor w fotografii upowszechni się na skalę 
masową, minie jeszcze prawie cały wiek. Nieliczni w pierwszych dekadach dwudziestego 
wieku fotografują w technice autochromu6, czyli fotografii barwnej na płytach szklanych w 
postaci diapozytywów. Większość zaś radzi sobie tak, jak radziła sobie przez ostatnie 
dziesięciolecia: zdjęcia kolorowane są akwarelami, gwaszami, a nawet farbami olejnymi. 
Coraz silniejsze przenikanie fotografii do życia codziennego sprawia, że zestawy do 
kolorowania zdjęć stają się dostępne dla amatorów. Jak to jednak bywa: w różnych 
miejscach w różnym czasie. Do powojennej Polski trzeba sprowadzać je z zagranicy –  

   

„Wujek ksiądz przysłał mi z Francji, jeszcze zdjęć kolorowych nie było, taki zestaw: na 
papierku, że pędzelkiem się lekko wzięło, trochę wody i można było kolorowe zdjęcie 
zrobić, tylko trzeba było bardzo subtelnie rozrzedzać. To było do kolorowania zdjęć! Po 
prostu nie było jeszcze kolorów” (PR_DMS3). 

 

Przełom, jakim było wprowadzenie w 1935 roku przez firmę Eastman Kodak Co. filmu do 
fotografii barwnej, nie znalazł odzwierciedlenia w domowych archiwach, do których 
dotarliśmy. Warto przypomnieć, że początkowo film Kodachrome wychodził z wywołania w 
postaci pasków filmu. Dopiero w 1938 roku zaczęto używać osobnych kartonowych ramek 
dla każdego slajdu. Kolorowe odbitki na papierze pojawiły się w Stanach Zjednoczonych wraz 
z opatentowaniem przez firmę Eastman Kodak Co. filmu Kodacolor w 1942 roku. Są do daty, 
które w jasny sposób tłumaczą, dlaczego najpierw w ogarniętej wojną, a potem nastawionej 
wrogo do imperialistycznej Ameryki Polsce jeszcze długo powstawała fotografia czarno-biała.  
Dopiero, gdy od 1964 roku część zakładów chemicznych koncernu AGFA, które po wojnie 
zostały na terenie NRD, wdraża do produkcji błony, papiery i odczynniki chemiczne do 
fotografii kolorowej, materiały te zaczynają trafiać także na polski rynek. Tak zaczyna się era 
kolorów ORWO – 

 

 „I ja miałam takiego kolegę, który właśnie robił zdjęcia. Lubił robić zdjęcia, ale… Bo nie 
było aparatów. No przecież film było, cholera, nie można było dostać. Żadnego. Jakieś 
ORWO czy co tam, no. To było jakby bardzo trudno” (PR_DMS2).  

 

Filmy ORWO często pojawiały się w naszych rozmowach jako synonim niedostatku i kiepskiej 
jakości produktów dostępnych w czasach PRL-u – 

                                                           
5
 Louis Arthur Ducos du Hauron opracował praktyczne metody otrzymywania barwnej fotografii metodą 

addytywną (dodawanie trzech barw podstawowych prowadzące do uzyskania bieli) i substraktywną 
(nakładanie trzech warstw barwnych prowadzące do wytworzenia czerni).  
 
6
 W 1907 roku bracia Auguste Marie Louis i Louis Jean Lumière wyprodukowali pierwszy pozytywowy materiał 

fotograficzny do barwnej fotografii o nazwie Autochrome. Przy zastosowaniu metody autochromu nie było 
możliwe uzyskanie barwnych fotografii na papierze. 



 
 

 
 

 

„Ja już pamiętam zdjęcia z lat siedemdziesiątych. Te agfy enerdowskie, ORWO (…) Nic z 
tego nie zostaje. Kolory w ogóle nie mają nic wspólnego z czymkolwiek. (…) Wszyscy robią 
zdjęcia, proszę bardzo, ale nie robią tego dobrze” (PR_DMS1). 

 

Niemniej potrzeba fotografowania i to fotografowania w kolorze bierze górę nad 
technicznymi niedoskonałościami. Amatorzy i profesjonaliści zapisują obraz świata w mdłych 
barwach. Nowinki zza zachodniej granicy (NRD) mieszają się z tymi ze Wschodu (ZSRR) – 

 

 „(…) pamiętam, na początku no to robiłem na rosyjskich odczynnikach, wszystko czarno-
białe, czarno-białe, a pamiętam, że przez pewien czas, no to było też tak, że były już 
negatywy kolorowe i robiłem na negatywach kolorowych, tylko że strasznie drogie było 
wywoływanie ich (…) to był dla mnie taki przełom, pamiętam jak dziś, że w Sandomierzu 
robiłem pierwsze zdjęcia kolorowe” (PR_MSS3). 

 

Pojawienie się fotografii barwnej, nawet jeśli początkowo niedoskonałej, było przełomem. 
Domowe archiwa zaczęły zapełniać się kolorowymi odbitkami. Z czasem stworzyły one nawet 
pewien rodzaj konkurencji dla diapozytywów, popularnych szczególnie w latach, gdy 
uzyskanie kolorowych zdjęć rodziło trudności. Jakość obrazu uzyskiwanego bezpośrednio na 
wielowarstwowym, barwnym materiale światłoczułym pozostawała bezkonkurencyjna 
wobec filmów ORWO. To jednak, co zaczęło wypierać przezrocza z powszechnego użycia, to 
po prostu udogodnienia związane z oglądaniem papierowych zdjęć. By pokazać je rodzinie, 
wystarczyło wyciągnąć album. Oglądanie przezroczy zaś wiązało się z całym rytuałem: 
rozwijaniem ekranu, ładowaniem magazynków, ustawianiem i obsługiwaniem rzutnika – 

 

„Zdjęcia były bardzo ważne, na przykład mój ojciec przez całe życie robił zdjęcia i czarno-
białych zdjęć jest multum, jest jeszcze dużo zdjęć, ale niestety nie na papierze, tylko dużo 
zdjęć jest… slajdów, bo mój ojciec, jak ja miałem, od momentu, kiedy ja praktycznie się 
urodziłem, przestał robić zdjęcia na papier, tylko robił slajdy i tych slajdów dosyć sporo… 
się zachowało, ale ciężej je oglądać, bo to już trzeba całą maszynerię wyciągać, rozkładać 
ekrany” (PR_LL3). 

 

Żmudne niegdyś „wyciąganie maszynerii” powtórzone po latach staje się wydarzeniem 
integrującym rodzinę. Dla najmłodszych zjawiskowe jest przepuszczanie światła przez 
niewielki celulozowy prostokącik. Dla starszych wspólne oglądanie slajdów staje się okazją do 
wspominek. I śmiechu, który zwykle wywołują fryzury i ubrania z tamtych lat. Tak umacnia 
się międzygeneracyjna więź, tak pamięć trwa nadal –  

 

„(…) w drugi dzień świąt to było, zrobiliśmy sobie slajdowisko i przez dwie godzinki czy trzy 
godzinki oglądaliśmy, oglądaliśmy slajdy, kurczę, z lat… od lat sześćdziesiątych, od kiedy 
tam tata robił, nie? No to jest bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne zajęcie, bo 
komentować można, można na różne sposoby, jak kto wyglądał i tak dalej, zwłaszcza, że… 
no tak jak mówię, slajdy głównie koniec lat sześćdziesiątych, lata sześćdziesiąte, jeszcze 



 
 

 
 

niektóre z czasów kawalerskich taty, no i potem slajdy z nami – ja, siostra, brat i tak dalej” 
(PR_LL3). 

 

Pierwsze powojenne dekady to ciekawy okres z punktu widzenia wkraczania fotografii w 
życie codzienne. Z jednej strony zwiększa się dostępność usług fotograficznych. Z drugiej, ich 
stosunkowo wysokie koszty sprawiają, że ludzie sami uczą się wywoływania zdjęć. Piwnice, 
łazienki, pokoje w ciasnych mieszkaniach zamieniają się w ciemnie fotograficzne –  

 

„Od momentu, jak nasz syn się urodził, robiliśmy zdjęcia, prawda, własnym aparatem, 
tatuś wywoływał nawet tam, zrobił sobie ciemnię tutaj w tym mieszkaniu, bo w tym 
mieszkamy od samego początku. No to takie były czasy wtedy, że jak chciało się troszkę 
więcej, no to szkoda było [iść] do fotografa, bo to kosztowało” (PR_ZC3). 

 

Przez wzgląd na koszty ci mniej zamożni wykonują zdjęcia zwykle w obliczu ważnych 
wydarzeń, czy na potrzeby dokumentów. Nie bez znaczenia okazuje się w tym kontekście 
także miejsce zamieszkania. Fotografia promieniuje z ośrodków miejskich i nie zawsze 
dociera na obrzeża. Przykładem może być jedna z rozmów, która odbyła się na Podhalu. 
Gdyby nie aparaty turystów, w rodzinie nie byłoby zdjęć. A może właśnie dlatego, że zdjęcia 
przychodziły skądinąd, w domu nie było aparatu? Faktem jest, iż czyjeś pamiątkowe 
fotografie z wakacji, także dla kogoś innego stały się pamiątką –  

 

„(…) mój dziadek miał bacówkę na Olczyskiej i tam przychodzili różni turyści i jeśli są 
zdjęcia, to są po prostu zdjęcia zrobione przez gości z Polski, przez turystów. Wtedy to ich 
tam nie nazywali turystami, a letnikami choćjako tak, no. Ale w każdym bądź razie zdjęcia, 
które są w moim domu, to były zdjęcia robione przez ludzi, którzy przyjeżdżali tu. 
Pomijając to, pomijając to, że były zakłady fotograficzne w Zakopanem, ale to były 
najczęściej zdjęcia robione jako do dokumentów” (PR_MSS1). 

 

Postępujący dynamicznie od lat siedemdziesiątych rozwój fotografii sprawia, iż w chwili, gdy 
na rynku pojawiają się osiągalne cenowo i stosunkowo łatwe w obsłudze aparaty cyfrowe, w 
domu, w którym zdjęcia obecne były dzięki turystom, dziś powstają praktycznie przy 
pierwszej lepszej okazji –  

 

„(…) mama nosi [aparat] wszędzie, jak wychodzi z domu, to mama ma w torebce parasol i 
aparat fotograficzny. Czasami o czymś zapomni, ale o tym nie” (PR_MSS1). 

  

Nim jednak przejdę do omówienia fotografii cyfrowej w kontekście domowych archiwów, 
chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden znaczący moment w historii rozwoju 
fotograficznego medium. Jest to rok 1946, w którym Edwin H. Land opatentował proces 
natychmiastowej fotografii czarno-białej. A dalej rok 1963, kiedy firma Landa wprowadziła na 
rynek materiały barwne do fotografii błyskawicznej. Najstarsze polaroidy, które mieliśmy 
okazję napotkać w domach naszych rozmówców, powstały w latach siedemdziesiątych. 
Najmłodsze pochodzą z ostatnich lat. To kolorowe, wykonane w jednym, niepowtarzalnym 



 
 

 
 

egzemplarzu zdjęcia. Co ciekawe, to, co łączy polaroidy z lat siedemdziesiątych, to fakt, iż 
raczej żadne z nich nie zostało wykonane aparatem, który należał do danej rodziny, ale 
aparatem, który wraz z innym jej członkiem przyjechał w odwiedziny z zagranicy (ze Stanów 
Zjednoczonych czy z Niemiec). Nowinki technologiczne docierały więc za żelazną kurtynę, nie 
zostawały tu jednak długo. Polaroidy z tamtego okresu są pamiątkami spotkań z bliskimi, ale 
i odległym, niedostępnym światem. Czasem funkcjonowały też jak fotograficzne 
pozdrowienia dołączane do listów. Trzymane luzem w pudełkach czy wklejone do albumów. 
W przypadku polaroidów wykonywanych współcześnie można mówić o swego rodzaju 
modzie na typ fotografii natychmiastowej, niepowtarzalnej, o szczególnej plastyce obrazu. Z 
punktu widzenia fotografii rodzinnej istotny jest także fakt, iż zdjęcia te można opisać na 
wiodącej wokół ramce – 

 

„Ja też myślę, że to się jakoś tam wpisuje w taki ten – kronikę rodzinną, że robisz, 
podpisujesz” (PR_EL4). 

 

Mimo szeregu zastosowań przez amatorów i profesjonalnych fotografów, popularność 
polaroidów zaczęła spadać w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. A wszystko za 
sprawą postępującej ekspansji fotografii cyfrowej. 

 

Pamięć przenośna 

 

Przypomnijmy, że era fotografii cyfrowej zapoczątkowana została przez Wiliarda Boyle’a i 
George’a Smitha w 1969 roku wraz z wynalezieniem matrycy CCD, która zastąpiła chemiczny 
nośnik światłoczuły. Początkowo wynalazek ten znalazł zastosowanie w badaniach 
astronomicznych, przekładając się z czasem także na inne dziedziny nauki. Lata zmierzające 
do opanowania skomplikowanego technologicznie procesu miniaturyzacji cyfrowych 
przetworników o zadowalającej rozdzielczości doprowadziły do zastosowania matryc w 
aparatach cyfrowych. Pierwszy z nich wyprodukowała wspomniana już niejednokrotnie firma 
Eastman Kodak Co. W 1975 roku wymyślił go Steven Sasson, który w aparacie nie tylko 
wykorzystał matrycę CCD, ale także inne wynalazki ówczesnej techniki, jak na przykład 
obiektyw kamery filmowej czy przenośny magnetofon kasetowy. Prototyp aparatu 
cyfrowego zapisywał obraz na kasecie magnetycznej za pomocą magnetofonu, a po 
przetworzeniu wyświetlał go na ekranie telewizora. Jedna taśma pozwalała zapisać 
trzydzieści zdjęć. Aparat ważył cztery kilogramy.  

Na każdym etapie rozwoju sprzętu fotograficznego wynalazcy, inżynierowie dążą do 
stworzenia aparatu jak najbardziej poręcznego i funkcjonalnego. Dzisiejszy stopień 
zaawansowania technologicznego pozwala na wbudowanie aparatu do telefonu 
komórkowego czy iPhona, a wówczas praktycznie nie pamiętamy, że mamy aparat przy 
sobie.  

 



 
 

 
 

W 2003 roku po raz pierwszy obrót firm fotograficznych zaczął przekraczać wysokość 
sprzedaży materiałów cyfrowych względem tradycyjnych7. Od dwóch lat na rynku nie można 
już wtedy dostać polaroidów. W 2006 roku połowa telefonów komórkowych trafiających do 
sprzedaży wyposażona jest w kamerę, pozwalającą na robienie zdjęć i kręcenie krótkich 
filmików. Dziewięć lat od wynalazku Phillipe’a Khana, który w 1997 roku połączył telefon 
komórkowy z kamerą, „fotografia komórkowa”, określana także jako iPhoneography, staje 
się nieodłącznym elementem życia wielu z nas. W 2009 roku firma Eastman Kodak Co. 
reaguje na te przemiany i rezygnuje z produkcji kompaktowych aparatów fotograficznych. 
Automatycznie też spada produkcja filmów fotograficznych. W 2011 roku Amerykanie 
wykonali telefonem komórkowym o trzydzieści cztery procent więcej zdjęć niż w roku 
poprzednim. 

 

Zmiany te znajdują swoje odzwierciedlenie w postrzeganiu fotografii, która z wymagającego 
umiejętności, a nierzadko także i talentu, fachu, staje się popularną, dostępną dla wszystkich 
rozrywką. Zdjęć już się nie robi, a „trzaska”. Fakt, iż można je wykonywać w zasadzie w 
nieograniczonej ilości, często jest powodem, dla którego rozmówcy uskarżają się na 
osłabienie czujności i uwagi po stronie osoby fotografującej (ujęcie można powtórzyć bez 
straty „klatki”) – 

 

„Dawniej jeżeli ktoś jechał na wakacje, brał pięć rolek filmów, przywoził sto pięćdziesiąt 
klatek. Z tego, dajmy na to, że jedna trzecia była warta uwagi, z tej jednej trzecia połowa, 
czyli jedna szósta dawało jakiś przedłużacz pamięci, był ten albumik zdjęć z wakacji. Dzisiaj 
jedziemy na wakacje z aparatem cyfrowym, czy telefonem i strzelamy, ile można. Potem 
nawet nie ma czasu, żeby to posegregować. Więc łatwość robienia, łatwość fotografii stała 
się w pewnym sensie wrogiem tego dokumentu, bo dzisiaj się zbyt łatwo robi. Dawniej 
trzeba było grupę ustawić” (PR_KR1). 

 

Rozwój fotografii cyfrowej, idący w parze z rozwojem sposobów zdalnej komunikacji oraz 
elektronicznych narzędzi służących magazynowaniu i przetwarzaniu zdjęć znacznie zmienia 
dotychczasowe praktyki posługiwania się obrazem, wprowadza też nowe. Dla przykładu 
można wziąć fakt, iż spora część naszych rozmówców od momentu przejścia na fotografię 
cyfrową przestała wywoływać zdjęcia – 

 

„(…) no, rzeczywiście odkąd mam aparat cyfrowy, to za dużo nie robię, nie robię odbitek” 
(PR_DMSEL). 

 

Łatwość, z jaką można dziś przetworzyć zdjęcie w programie graficznym, jak również przesłać 
je za pośrednictwem Internetu w postaci pliku cyfrowego do innych osób, istotnie wpływa na 

                                                           
7
 Wszystkie dane liczbowe na podstawie tekstu Jonathana Gooda „How many photos have ever been taken” 

(http://blog.1000memories.com/94-number-of-photos-ever-taken-digital-and-analog-in-shoebox) oraz 
wystąpienia Giovanniego Fiorentino „Społeczne obiegi fotografii w XXI wieku” 
(http://www.photoproxima.eu/sesje/sesja-druga/spoleczne-obiegi-fotografii-w-xxi-wieku.html). 
 



 
 

 
 

warsztat pracy fotografa – wzbogaca go, ale i miejscami ogranicza. Dwie przywołane poniżej 
wypowiedzi, dotyczące fotografii ślubnej, ilustrują tę zmianę – 

 

„Mnie się zdarza, że ludzie mówią tak… zapraszają mnie, żebym im zrobił zdjęcia na ślubie i 
mówią tak: tylko proszę nam nie robić odbitek, bo my będziemy tylko Internetem rozsyłać 
zdjęcia” (PR_KR1).  

 

Jedni klienci rezygnują z odbitek. Inni, nim się na nie zdecydują, chcą mieć wpływ na wygląd 
zdjęcia. Sami je „obrobić” – 

 

„(…) to żeśmy też obrabiali, wiesz, sami… on [fotograf] nam dał właściwie całą, wiesz… (…) 
myśmy wybierali, kadrowali (…) on właśnie nie przeselkcjonował (…), ale mieliśmy za to 
bardzo dużo zdjęć” (PR_MSS3). 

 

Czasami manipulacja obrazem posunięta jest do tego stopnia, że efekt końcowy w niczym nie 
przypomina sytuacji wyjściowej. To oczywiście nie tylko kwestia użytego sprzętu na etapie 
produkcji i postprodukcji obrazu, ale także patrzenia fotografa – 

 

„To zdjęcie zrobił… robił jeden z najwybitniejszych polskich fotografów (…) To jest w ogóle 
czar fotografii. Ten event nie był taki. To wygląda jak najlepszy na świecie event, jaki w 
życiu zrobiłem” (PR_LL1). 

  

Zdjęcia uważane za „dobre” służą kreowaniu obrazu sytuacji oraz budowaniu własnego 
wizerunku. Za pośrednictwem zdjęć pokazujemy to, co chcemy pokazać. Ukrywamy i 
korygujemy to, co nie wyszło. Czasem nawet sami skrywamy się przed fotografem, w 
obawie, że na zdjęciu wypadniemy źle. Niszczymy zdjęcia, na których się sobie nie podobamy 
– drzemy odbitki, usuwamy pliki z kart pamięci. Od samego początku fotografia służy 
manipulacji. Jest przecież subiektywnym wycinkiem rzeczywistości. Niemniej dopiero 
ostatnie lata niezwykle intensywnego rozwoju serwisów społecznościowych zdają się 
wyjawiać jej dwoistą naturę, tak wyraźnie jak nigdy dotąd: zdjęcie przedstawia czy 
zafałszowuje rzeczywistość? Zrobienie zdjęcia to jedno, jego użycie drugie. W kontekście 
popularnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Nasza Klasa, można by 
więc postawić pytanie, na ile prezentowanie siebie jest komunikowaniem o sobie? O to, jak i 
po co powstają migawkowe, podatne na ciągłą zmianę tożsamości – 

 

„(…) jestem, kim jestem, dzięki tym zdjęciom. (…) Wszędzie tam, gdzie jestem, spotykam 
się z jakimiś ważnymi ludźmi, to staram się po prostu robić sobie z nimi zdjęcia, to jest 
obrzydliwe, ale po prostu potem jakby… żyję w taki sposób, że jacyś ludzie po prostu 
oglądają jakiś tam mój profil na Facebooku, mówią – o, ten koleś jest ciekawy! (…) No i 
raczej dokumentuję takie moje ważne wyjazdy. Oczywiście wszystko robione komórką – 
zdjęcia nędzne, chodzi tylko o to, żeby było wiadomo, kto tam jest i w jakich 
okolicznościach” (PR_LL1). 

 



 
 

 
 

Pamiątka rodzinna 

 

Zdjęcia zaświadczają więc o tym, jak jest, jak było. W odróżnieniu jednak od zdjęć używanych 
w obiegu publicznym, z fotografiami skrywanymi w domowych archiwach wiąże się jeszcze 
świadectwo osób, które mogą podzielić się wiedzą na ich temat. Opowiedzieć o 
sportretowanych osobach, miejscach i sytuacjach. Pamiętają, co się wydarzyło. Lub 
przeciwnie – zniekształcają fakty, bo przecież w pamięć wpisane jest zapominanie. Często 
więc spotykaliśmy się z określeniami, że fotograficzne pamiątki rodzinne wywołują żywe 
wspomnienia, że stoją za nimi żywe osoby –  

 

„(…) znam ich charakter, wiem, jak się zachowywały, wiem, jakie były ich losy, co się z nimi 
działo. Wiem, no właśnie, jakieś takie historie rozmaite z życia, takiego codziennego. W 
związku z tym, to nie są puste fotografie. Za tymi fotografiami jest żywy człowiek, taki, 
który gdzieś tam był i ożył w tych opowieściach mojej babci, która dokładnie, szczegółowo 
relacjonowała” (PR_DMS4). 

 

Na początku niniejszego tekstu wspomniałam, że czasami zdjęcie może stać się pamiątką z 
dnia na dzień. Nie skupiając się jednak na zdjęciach obrazujących ważne sytuacje, jak na 
przykład fotografie ślubne, ale rozwijając zarysowany wyżej wątek „żywego człowieka za 
fotografią”, chciałabym odnieść się do zdjęć przedstawiających osoby, które odeszły. 
Uwiecznione na zdjęciach twarze bliskich, którzy umarli, pozwalają im trwać w naszej 
pamięci. Nawet jeśli zapomnimy głosu bliskich, zdjęcia pozwolą pamiętać o tym, jak 
wyglądali. To, które z nich wybierzemy do ramki na ścianę, na nagrobek, jakie nosić 
będziemy w portfelu czy telefonie komórkowym, świadczyć będzie o tym, jak chcemy daną 
osobę zapamiętać. Wybór zdjęcia eksponowanego jest także wyrazem tego, z jakim 
spojrzeniem chcemy się spotykać. Zdjęcia okazują się bowiem mieć uosabiającą moc –  

 

„Ono też było w tym moim albumie, wyciągnęłam sobie po prostu i postawiłam, jak moja 
mama zmarła. Razem z tym zdjęciem portretowym mojej mamy. Żeby ją mieć na oku. 
Znaczy, żeby ona nas miała na oku” (PR_EL1). 

 

To że uosabiamy fotografie z konkretnymi osobami okazywało się także przy okazji opowieści 
na temat aranżowania zdjęć w przestrzeni domu: nie wiesza się zdjęć, ale „ich” – przodków. 
Były to także momenty decyzji, które zdjęcia przekazać w ramach projektu do muzealnego 
archiwum –  

 

„Tu znowu będzie jakieś zdjęcie, podpisane zresztą: trzydziesty drugi rok, dziadziu z kolei 
ten Popiołek. To jest Popiołek. Ale to ja może jednak sobie go zostawię” (PR_DMS5). 

 

Zdjęcia ważne to zatem zdjęcia, które przedstawiają bliskich. Tych, o których nie chcemy 
zapomnieć. To zdjęcia, na których jesteśmy „razem”, które potwierdzają istnienie rodzinnych 
więzi: fotografie grupowe, ze wspólnych wyjazdów, nierzadko w czułych objęciach. To 



 
 

 
 

fotografie ukazujące ważne momenty: śluby, wesela, chrzty, komunie, pogrzeby, składanie 
życzeń urodzinowych (nawet jeśli powtórzone, bo solenizant zdmuchnął świeczki, nim 
sięgnięto po aparat), przecinanie pępowiny, pierwszą zagraniczną podróż, wygraną w 
konkursie tanecznym. To jednak także odzwierciedlenia sytuacji zwykłych, takich którym 
wartość przypisuje się wraz z biegiem lat, gdyż pokazują zmieniającą się rzeczywistość: 
górskie spacery, wyprawy rowerowe, zakupy na targu, pracę w polu. To zdjęcia odnoszące 
pamięcią do miejsc utraconych: rodzinnych domów, krajobrazów zapamiętanych w 
dzieciństwie. To fotografie związane z innymi pamiątkowymi rzeczami: listami, 
dokumentami, pamiętnikami, obrazami przerysowanymi ze zdjęć i portretami malarskimi, 
którym w opinii właścicieli portret fotograficzny nigdy nie dorówna, kolczykami po prababci, 
które widnieją na przedstawiającym ją zdjęciu, ubraniami, które przechowane w domu 
wnuczki pozwalają zobaczyć na sepiowej fotografii babcię w bluzce z granatowego atłasu, 
nekrologami, wizytówkami, wycinkami z gazet, które spoczywają w jednym pudełku ze 
zdjęciami. Same pudełka zresztą mogą stać się pamiątkowym obiektem – 

 

„(…) to, co mamy, to jest nasz spadek. Bo mój teściu trzymał te zdjęcia w takiej, w takiej 
drewnianej (…) w szkatułce takiej i nie wolno było nikomu do nich, ich oglądać. Tylko on 
sam mógł je wyciągać, pokazywać, bał się, żeby mu te zdjęcia nie zginęły. (…) Ona jest taka 
stara, drewniana, (…) zrobiona przez mojego teścia. (…) Ona jest wyłożona w środku 
materiałem. Jest zwyczajna, pomalowana farbą olejną, ale na klucz. Myślę, że ma takie 
duże znaczenie” (PR_DMS6_7). 

 

Pamiątki rodzinne to bardzo osobiste przedmioty. Każdy z nich ma swoją historię i nie bez 
powodu splata się z historią osoby, dla której jest ważny. Pamiątka kojarzy się z rzeczą 
„przekazywaną z pokolenia na pokolenie, która ma, ma jakieś istotne miejsce w domu” 
(PR_MSS5) lub też „rzeczami, które potrafią w sposób namacalny przypomnieć (…) 
wydarzenie z przeszłości czy, czy jakąś, czy, czy jakieś takie właśnie wspomnienia, które [są] 
ulotne, czy jakiś stan ducha” (PR_MSS3). Fotografie rodzinne są „przedłużaczem pamięci” 
(PR_KR1). 

 

Zakończenie 

 

Wychodzę z domu Natalii. Zawiodło mnie tu spotkanie z panem Wojciechem, u którego 
zastałam mówiący wiele dagerotyp i milczące cicho ceramiczne kafle. Zbierackie skłonności 
zaczynają przejawiać się także w mieszkaniu córki. Powoli: od książek w biblioteczce, 
ozdobnych puszek w kuchni, starych zabawek ustawionych na komodzie po babci. Wokół nie 
brakuje zdjęć. Ostatnio pojawił się czarno-biały portret zmarłej mamy, która „ma oko na 
bliskich”. Wychodzę z domu Natalii i już wiem, że domowe archiwa potrzebują przewodnika. 
Że dziedziczenie pamięci odbywa się poprzez obraz i słowo. Oraz że zdjęcie jako pamiątka 
rodzinna to „wyznanie miłości”. 

 

 

 


