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tegii swoje działania artystyczne opiera Abelardo Morell22, który fotografuje 
obrazy uzyskane w tak właśnie przygotowanych pokojach. Jego prace z cyklu 
Camera obscura powstawały między innymi w Wenecji, Paryżu, Rzymie, 
Toledo, Nowym Jorku i Hawanie. „Światło jest moją mądrością i wrogiem. 
[…] Fotografi a bywa tak przewrotna, [...] że potrzeba ciemności, aby ujrzeć 
światło”23. Słowa te wypowiedział Morell, kiedy „preparował” wenecki pokój 
znajdujący się przy Canal Grande. Chwilę potem na tylnej ścianie pomieszcze-
nia pojawił się odwrócony obraz bazyliki Santa Maria della Salute24.

A jeśli pozbędziemy się jakiegokolwiek układu optycznego (nawet otwor-
ka w aparacie typu pinhole)? Czy wówczas będzie można jeszcze mówić o fo-
tografi i? Według defi nicji encyklopedycznej fotografi ą może być każdy ślad 
zapisany przez światło25. Przekonany był o tym Stefan Themerson – awan-
gardowy artysta tworzący w materii języka, fotografi i i fi lmu. Jego zdaniem 
fotografi czne ślady nazywane „fotogramami” towarzyszyły człowiekowi od 
początku. „Fotogramy są stare jak świat. Do niedojrzałego jabłka przykleił 
się mały listek. Świeciło słońce, jabłko zarumieniło się, ale nie pod listkiem. 
Kiedy Ewa zerwała jabłko, miłe dla oczu, strzepnęła listek, ale nie zauważy-
ła, że na skórce jabłka powstał piękny, bladawy kształt listka. Nie zauważył 
tego Adam. Ani też autor Genezis (w przeciwnym wypadku wspomniałby 
o tym, a tego nie zrobił)”26. Czym są fotogramy i jak określić ich wymykającą 
się, odmienną od realizmu estetykę? Czy zadowoli nas stwierdzenie, że są to 
kształty wywołane przez działanie światła? Ślady umykające percepcji, cienie 
emanujące swoje formy? Wszelkie próby opisu i defi nicji bez wątpienia sytu-
ują tego typu obrazy gdzieś na marginesie funkcji reprodukcji-dokumentu, jaki 
fotografi a „wypracowała” w swojej niemalże dwustuletniej tradycji.

ŚWIATŁO NATURALNE I SZTUCZNE

Jeśli przyjmiemy, że zdjęcia są rejestracją światła odbitego od sfotogra-
fowanych obiektów, to będziemy musieli zapytać także o przedmiot każdego 
zdjęcia. Czy będzie nim obraz zewnętrznego świata, czy też samo światło 

22  Zob. A. M o r e l l, Camera obscura, http://www.abelardomorell.net/project/camera-ob-
scura.

23  Tamże.
24  Scena ta pochodzi z pierwszego odcinka serialu dokumentalnego Geniusz zaklęty w foto-

grafi i (The Genius of Photography, BBC, 2007, reż. T. Kirby).
25  „Fotografi a [gr. phōs, phōtós «światło», gráphō «piszę»], otrzymywanie trwałych obrazów 

na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą)”. Hasło „Fotografi a”, 
w: Encyklopedia PWN, encyklopedia.pwn.pl/szukaj/fotografi a.html.

26  S. T h e m e r s o n, O potrzebie tworzenia widzeń, tłum. M. Sady, Centrum Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2008, s. 59. 
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i jego właściwości? Marianna Michałowska pisze, że „jedynym przedmiotem, 
o którym informuje nas fotografi a, jest światło”27. Możemy patrzeć na fotogra-
fi ę jak na ślady „pracy” światła na materiale światłoczułym. Kiedy oceniając 
zdjęcie, mówimy o nim, że jest prześwietlone, niedoświetlone, źle lub dobrze 
naświetlone, odnosimy się do siły luksów. W siłę tę wierzył Roland Barthes, 
dla francuskiego fi lozofa miała ona jednak wymiar ontologiczny: „Dosłownie 
rzecz biorąc, zdjęcie jest emanacją przedmiotu. Od rzeczywistego ciała, które 
tu było, pobiegły promienie, które dotykają mnie – mnie, który tu jestem. Nie-
istotna jest długość trwania przekazu; zdjęcie osoby, której już nie ma, dociera 
do mnie jak zbłąkane promienie gwiazdy. Tak jakby coś w rodzaju pępowiny 
łączyło ciało fotografowanej rzeczy z moim spojrzeniem. Światło, chociaż nie-
dotykalne, jest tutaj środowiskiem cielesnym, skórą, którą dzielę z tym lub tą, 
która była fotografowana”28. Nie ulega wątpliwości, że podczas wykonywania 
zdjęcia powstaje w warstwie chemicznej (w przypadku fotografi i analogowej) 
lub numerycznej (w fotografi i cyfrowej) zapis energii świetlnej. Energia ta 
może jednak mieć różne źródła, co może okazać się istotne w kontekście in-
teresującego nas zagadnienia.

Niemal każdy podręcznik do nauki robienia zdjęć zawiera oddzielny roz-
dział poświęcony światłu, zaczynający się z reguły od uwagi, że bez światła 
nie byłoby fotografi i. W niektórych podręcznikach odnajdujemy opis cech 
światła naturalnego ze wskazaniem najważniejszych czynników mających 
wpływ na zdjęcia, takich jak wysokość (stosunek słońca do horyzontu), kie-
runek padania promieni słonecznych, temperatura barwowa oraz kontrast29. 
Światło naturalne ma wiele zalet, co także podkreślają autorzy podręczni-
ków. Jego fundamentalną cechą jest to, że istnieje, nie trzeba go ustawiać, 
co pozwala fotografowi na bardziej spontaniczną pracę i na skupienie, ale 
także zmusza do kreatywnego wykorzystania tego, co oferuje natura30. 
Wymowne są już same tytuły takich publikacji, jak chociażby Po pierwsze 
światło. Warsztaty fotografi i krajobrazowej31 czy Światło w fotografi i. Ma-
gia i nauka32. Autorzy drugiej z wymienionych książek piszą: „Oświetlenie 
stanowi język fotografi i […] wzorce oświetlenia przekazują informacje tak 

27  M. M i c h a ł o w s k a, Niepewność przedstawienia, Rabid, Kraków 2004, s. 144.
28  R. B a r t h e s, Światło obrazu. Uwagi o fotografi i, tłum. J. Trznadel, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 1996, s. 137.
29  Por. A. M c W h i n n i e, Fotografi a. Podręcznik, tłum A. Jałowiecka, K. Wojciechowski, 

Arkady, Warszawa 2001, s. 68.
30  Por. D. M a r r, Światło zastane w praktyce, tłum. P.M. Kazimierczak, Galaktyka, Łódź 

2009, s. 7.
31  Zob. J. C o r n i s h, Po pierwsze światło. Warsztaty fotografi i krajobrazowej, 

tłum. W. Tkaczyński, Galaktyka, Łódź 2002. 
32  Zob. F. H u n t e r, S. B i v e r, P. F u q u a, Światło w fotografi i. Magia i nauka. tłum. P. Ka-

zimierczak, Galaktyka, Łódź 2009.
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samo dobrze jak mówienie”33. Kontynuując tę analogię z językiem, piszą oni 
o składni oświetlenia i o jego własnym słownictwie. Osobną kategorię stano-
wią książki poświęcone sztucznemu oświetleniu. Bez wątpienia tytuły takie, 
jak: Z pamiętnika lampy błyskowej. Wielka siła małych fl eszy34, zwracają na 
siebie uwagę. Nie ma potrzeby, aby kontynuować ten przegląd; jasne jest 
to, że kwestia światła ma dla autorów podręczników znaczenie kluczowe, 
a wykorzystanie go wymaga wiedzy i nieustającej praktyki.

Badając światło niezbędne do powstania fotografi i, musimy uwzględnić 
jego źródło. Najczęściej mówimy o oświetleniu naturalnym lub sztucznym. 
Może ono także przybrać formę mieszaną, kiedy fotograf decyduje się na 
uzupełnienie zastanego, naturalnego oświetlenia dodatkowym, generowanym 
przez źródło sztuczne (na ten temat także powstają podręczniki). We wczes-
nym, pionierskim okresie fotografi i jedynie światło słoneczne pozwalało na 
wykonywanie zdjęć. Zarówno nocą, jak i w miejscach zbyt słabo oświetlonych 
lub nieoświetlonych fotografi a nie mogła być użyteczna. Już jednak w roku 
1857 pojawiła się pierwsza substancja chemiczna, która działając podobnie jak 
sztuczne ognie, na krótką chwilę rozjaśniała fotografowaną scenę. Jej wadą była 
emisja zbyt dużej ilości dymu, który mógł skutecznie popsuć końcowy efekt. 
Nieco lepiej sprawdzała się wprowadzona na rynek w roku 1859 magnezja, 
która dawała ostrzejsze światło. To dzięki niej Charles Piazzi Smyth w roku 
1865 fotografował wnętrze piramidy w Gizie, a Timothy O’Sullivan dwa lata 
później dokumentował kopalnie w Newadzie35. Jednym z europejskich pio-
nierów wykorzystania sztucznego oświetlenia był francuski fotograf Gaspard-
-Félix Tournachon, znany jako Nadar. Pierwsze fotografi e oświetlane w taki 
sposób zaczął wykonywać w roku 1858. Swoje eksperymenty przeprowadzał 
w paryskich katakumbach, używając fl ar magnezjowych. Do tematu tego po-
wrócił w latach 1860-1861 – zastosował wówczas oświetlenie elektryczne36. 
Nadar był świadomy decydującej roli światła nie tylko w zakresie poszerzenia 
obszarów eksploracji, ale jako zasadniczej materii pracy fotografa: „Teorii fo-
tografi i można się nauczyć w godzinę, pierwszych kroków w niej w ciągu dnia. 
[…] To, czego nie można się nauczyć, to […] wyczucia światła – artystycznego 
zrozumienia efektów, które dają różne jego źródła i kombinacje”37.

33  Tamże, s. 15.
34  Zob. J. M c N a l l y, Z pamiętnika lampy błyskowej. Wielka siła małych fl eszy, tłum. 

P. Imieliński, J. Kołodziej, Galaktyka, Łódź 2009.
35  Por. M. F r i z o t, Artifi cial Light, w: A New History of Photography, red. M. Frizot, Köne-

mann, Köln 1998, s. 285.
36  Por. L. L e c h o w i c z, Historia fotografi i, cz. 1, 1839-1939, Wydawnictwo PWSFTviT, 

Łódź 2012, s. 59. 
37  A.H. H o y, Wielka księga fotografi i, tłum. zbiorowe, Wydawnictwo G+J RBA, Warsza-

wa 2006, s. 74 (rozdz. „Fotografi a Prasowa”, tłum. A. Pacholak, S. Lis).

Lux machina, czyli kilka uwag o fotografii i świetle




