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Zadaliśmy sobie pytanie, co pamiętamy. Drobiny kurzu wirujące 
w powietrzu. Zapach nagrzanego celuloidu. Dźwięk przeskakujących 
ramek. Poruszenie wywołane przemianą pokoju w domowe kino: 
fascynowała nas aparatura, z której wydobywał się snop światła, i biały 
ekran, który niczym żagiel odnajdywał kierunek w świetle latarni. 
Bardziej niż obraz pamiętamy atmosferę. Nie wiedzieliśmy jeszcze, 
że pamięć slajdowisk wchłaniamy wszystkimi zmysłami. Gdy zapytali-
śmy o wspomnienia rówieśników, okazało się, że są tak samo wyraźne. 
Dlatego postanowiliśmy wrócić do rodzinnych zbiorów przezro-
czy i przyjrzeć im się jako pamiątkom niosącym informacje o życiu 
codziennym w Polsce lat 70., 80. i 90. oraz dziełom samym w sobie.

Kolor
Historia fotografii to historia znikania. Obrazy blakną; paradok-
salnie pod wpływem światła, które daje im początek. Duch prze-
grywa z materią; widać to szczególnie w przypadku źle utrwalonych 
i niewłaściwie przechowywanych diapozytywów barwnych, których 
wybór był w tamtych latach w Polsce dość skromny. Dostępne pro-
dukty marki orwo czy agfa nie zawsze dobrze znoszą próbę czasu. 
Obrazy zapisane na slajdach zaczynają niknąć, barwy przygasać lub 
żółknąć. Wprawdzie ratuje je nowa technologia, w jej wyniku jednak 
zdjęcia znikają w nowy sposób – zastępuje je iluzja realności pod 
postacią skanu.

W ramach przedsięwzięcia Pod światło Fundacja Kultura 
Obrazu zdigitalizowała blisko czterysta wybranych slajdów miesz-
kańców Katowic oraz osób związanych z miastem zawodowo. 
W zbiorze tym trafiliśmy zarówno na przezrocza, na których już 
mało co widać, jak i na te o pięknie nasyconych barwach. Zachwy-
ciła nas spotęgowana światłem intensywność kolorów. Żółty rowerek, 
niebieska wywrotka, zielone wiaderko. Dżinsowe ogrodniczki, fio-
letowe kalosze. Pomarańczowy tropik namiotu, czerwony materac. 
I jak tu mówić o szarej rzeczywistości blokowiska? Okazuje się, że jej 
samej na slajdach widać niewiele. Nasi rodzice chętniej fotografowali 
podczas wakacyjnych wyjazdów, spacerów za miastem, w otocze-
niu ogródka działkowego. Dzięki zdjęciom, które zrobili w domach, 

możemy przywołać nieśmiertelne meblościanki, wzory tapet, dywa-
nów, zasłon. Wśród fotografii znalazły się i takie, które dokumentują 
chwile ważne – te oficjalne, jak chrzciny czy matura, oraz intymne, 
dzielone przez parę czy najbliższą rodzinę, jak czuły uścisk, spotka-
nie przy wigilijnym stole. Kolor dodaje im realności. Odnosi też 
do historii fotografii, która od momentu wynalezienia w pierwszej 
połowie xix wieku dążyła do uzyskania wiernego odwzorowania 
świata – a więc kolorowego.

Już na pierwszych dagerotypach zauważyć można rumieńce 
wymalowane na policzkach portretowanych osób, które miały dodać 
im wigoru. Ręczne kolorowanie miało także zastosowanie prak-
tyczne – farba była bardziej odporna na światło niż posrebrzone 
płytki dagerotypów. Od tamtego czasu musiało minąć blisko sto lat 
do wprowadzenia koloru w obieg powszechny dzięki opatentowa-
niu procesu Kodachrome. Czas ten jest naznaczony pojedynczymi 
odkryciami z dziedziny optyki, chemii, fizyki, przybliżającymi ludz-
kość do wynalezienia fotografii barwnej. Warto przypomnieć kilka 
postaci, które się do tego przyczyniły. Zawdzięczamy im bowiem 
próby, które – jak w przypadku slajdów – wiążą się z zastosowaniem 
światłoczułego materiału transparentnego i wyświetlaniem obrazu.

Powstanie pierwszego zdjęcia kolorowego przypisuje się szkoc-
kiemu fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi oraz Thomasowi 
Suttonowi, wydawcy magazynu „Photographic Notes”. Uzyskali 
je w 1861 roku w wyniku nałożenia zdjęć powstałych z użyciem 
oddzielnych filtrów optycznych – czerwonego, zielonego, niebie-
skiego. Zdjęcia wyświetlili na ekranie przy pomocy trzech projek-
torów z odpowiednimi filtrami. Tak stworzyli model przestrzeni 
barwnej rgb, wykorzystywany do dziś m.in. w ekranach komputero-
wych. Odwrotność syntezy addytywnej Maxwella i Suttona opraco-
wał pod koniec lat 60. xix wieku francuski wynalazca Louis Ducos 
du Hauron. Jego metoda (subtraktywna) wymagała naświetlenia 
negatywu odpowiednio przez filtr pomarańczowy, zielony i fioletowy. 
To właśnie ją rozwinęli bracia Lumière, wprowadzając w 1907 roku 
do produkcji autochromy – szklane płytki pokryte warstwą ziare-
nek skrobi w kolorach zastosowanych pierwotnie przez Haurona. 
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Po naświetleniu i wywołaniu dawały szklany pozytyw w natural-
nych kolorach. Niektórzy twierdzą, że wtedy fotografia narodziła 
się na nowo – sześć lat później zakłady braci Lumière produkowały 
bowiem aż sześć tysięcy płyt autochromowych dziennie1. Pomimo 
to nie zapamiętaliśmy tamtej epoki w kolorze; szklany materiał oka-
zał się zbyt kruchy i narażony na uszkodzenia. Dopiero firma Kodak, 
która najpierw w 1915 roku dołączyła do wytwórców autochromów, 
a dwadzieścia lat później wprowadziła na rynek pierwszy produko-
wany na masową skalę film kolorowy Kodachrome (początkowo jako 
błony filmowe, następnie fotograficzne), zakończyła długą drogę 
docierania do fotografii barwnej.

rodzina
Jak wpłynęło to na rozwój fotografii rodzinnej? Mary Warner Marien 
zuważa, że już w latach powojennych „[…] wyświetlane w rzutniku 
przezrocza stały się poważnym konkurentem albumu rodzinnego”2. 
Zapisane na przezroczystej, elastycznej błonie fotografie potrze-
bowały do życia mocnego światła, z filmu Kodachrome nie wyko-
nywano bowiem papierowych odbitek. To w naturalny sposób 
sprawiło, że oglądanie przezroczy w wyciemnionym pokoju szybko 
trafiło do repertuaru rodzinnych rozrywek, same slajdy zaś stały się 
pamiątkami przywołującymi wspomnienie wspólnie spędzonych 
chwil. Utożsamienie slajdów z domem i rodziną zależało od jeszcze 
jednego czynnika. Papierowe ramki 35-milimetrowych przezroczy – 
podobnie jak później polaroidy – pozwalały na umieszczanie odręcz-
nych adnotacji, co przyczyniło się do budowania pamięci w jeszcze 
inny sposób.

Wśród fotografii, z którymi spotkaliśmy się podczas realizacji 
przedsięwzięcia Pod światło, trafiliśmy na kilka takich, gdzie dłu-
gopisem napisano: „Z naszego ogrodu”(slajdy w ramkach wyko-
nanych ze sztywnego kartonika z czerwono-żółtym logo Kodaka 
przysłano z Australii). Pozostałe zdjecia, z którymi mieliśmy stycz-
ność, włożone były do plastikowych ramek z odciśniętym znakiem 
lokalnej produkcji: Bydgoskie Zakłady Chemiczne „Foton”, Łódź 

„Wytwórczość Różna”, wrsziz „Spójnia”Gdańsk. Dziś są to nazwy 
wyłącznie historyczne. 

autor
Rodzinne przezrocza mają swoich autorów. Niby to nic nadzwyczaj-
nego, gdy mowa o fotografii, a jednak. Wyłania się tu obraz fotografa 
hobbysty – tak amatora, jak i zawodowca – który w świadomy sposób 
komponuje obraz. Angażuje najbliższych członków rodziny – często 

żonę i dzieci – do odgrywania ról modeli. Im bardziej pozowane, 
tym wyraźniej zdjęcia uwidaczniają portretowe zacięcie fotografa. 
A ponieważ portret szczególnie wymaga opanowania sztuki światła – 
eksperymentuje przy oknie, przy oświetleniu sztucznym, w plenerze. 
Widać coś jeszcze. Nieduży aparat małoobrazkowy pozwala fotogra-
fom swobodnie się przemieszczać – zabierają go na wycieczki w góry, 
na plażę, spływ kajakowy, na zakupy, do autobusu. Choć nadal 
fotografują rodzinę, sytuacje, które łapią, są mniej wystudiowane. 
Na wzór fotografii prasowej uruchamiają widzenie rzeczowe – jakby 
dostarczali dowodów w sprawie. Rodzina w zoo, na zakupach, nad 
morzem. W tle schyłkowa rzeczywistość prl. I dużo koloru.

To czas, w którym łazienki zamieniają się w ciemnie, a rynek 
wydawniczy dostarcza fachowej literatury. W drugiej połowie lat 
80. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury po raz 
trzeci wznawia wydanie Przezroczy – podręcznika Apolinarego Matu-
szewskiego i Andrzeja Pytlińskiego, wprowadzającego w techniczne 
i estetyczne zawiłości fotografii barwnej. Książki z tamtego okresu 
zalegają jeszcze czasem w domowych biblioteczkach. Niektóre tra-
fiają w ręce antykwariuszy, zyskując drugie życie. Podobnie jak slajdy 
z rejsu morskiego gdzieś u wybrzeży Wielkiej Brytanii, które znalazły 
się w naszym zbiorze dzięki zapalonemu księgarzowi, czułemu jedno-
cześnie na obraz; przezrocza zaplątały się wśród zakupionych książek.

PoKolenie
Wraz z rozwojem technologii przestaliśmy używać diaskopów 
o wdzięcznie brzmiących nazwach „Ania”, „Jacek”, „Bajka”. Coraz 
trudniej jest je dziś konserwować i naprawiać. Łatwiej za to oglądać 
skany zdjęć na ekranie monitora komputera czy telewizora. Histo-
ria znikania jest zatem także historią społecznych użyć fotografii. 
Mówi o zmienności naszego zachowania i pozwala uchwycić to, 
co w nim trwałe – na przykład moment, w którym pokoleniowa 
świadomość, by się wzmocnić, potrzebuje obrazów o wspólnym 
mianowniku. Są to rzeczy: zimowe relaksy, nadmuchiwane zabawki, 
torebka na szyję marki Adidas, koszulka z pszczółką Mają, pierwsza 
lalka Barbie. I kolory: trochę żółte, trochę czerwone.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przywołać te obrazy 
i zaprezentować ich wybór w niniejszej publikacji. Szczególne podzię-
kowania składamy Lenie Achtelik, Bartkowi Buczkowi, Barbarze Jurze, 
Alicji Kocurek, Maciejowi Nogieciowi, Katarzynie Wolny. 

1 
M. Miskowiec, Autochromy – pierwsze fotografie 
barwne (wstęp), w: Autochromy Małopolska Tadeusz 
Rząca, Wydaw. Bosz, Olszanica 2008, s. 16.

2 
M. Warner Marien, 100 ideas that changed pho-
tography, Laurence King Publishing Ltd, London 
2012, s. 177.
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