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W STĘP
DO FO TO G R A FII A M A TORSKIEJ.
Jakkolwiek literatura nasza staje sio z każ
dy ni rokiem zasobniejsza w niniejsze i większe
podręczniki fotografii, z wykładem trafnym
i ogólnie dostępnym, wszakże, pouczywszy ła
skawych czytelników w tomiku 2-gim Samouczka Technicznego o budowie kamery, uw a
żamy za słuszne podać na tem miejscu możli
wie najtreściwsze i najzwięźlejsze pojęcia o sa
mej sztuce fotografowania. W opisie niniejszym
kładziemy głównie nacisk na pozyskanie praw 
dziwie dobrego obrazu, tak że książeczka na
sza przyda się nic tylko tym osobom, które sa
me sobie sporządziły kamerę, ale i tym, co na
były aparat gotowy. O ile poprzednie tomiki
Samouczka zamieściły jedynie krótkie w ska
zówki, dotyczące budowy użytecznych przy
rządów, o tyle niniejszy zamieści wyłącznie
rzeczy najniezbędniejsze, począw szy od zdję
cia, a kończąc na otrzymaniu zupełnie wykoń
czonego obrazu na papierze, nie wdając się w
istotę fatografii więcej, niż tego istotna zacho
dzi potrzeba
Równocześnie pragniemy w ykazać główne
błędy, jakich dopuszcza się zwykle początkują
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cy i chcemy pouczyć, jak się
unika.

tych błędów

W jaki sposób pow staje obraz fotogra
ficzny?
Obraz fotograficzny powstaje za wpływem
światła na światłoczułe powierzchnie, bądź
przez prpces wyświetlenia, bądź przez pochwy
cenie obrazu optycznego '¿a pomocą płyt wiel
ce czułych. W naszym tomiku zajmiemy się
tylko tym ostatnim sposobem, a c,o do sposobu
wyświetlania, to może opiszemy go z czasem,
w jednej z późniejszych broszur. Pochwycenie
obrazu optycznego następuje w przyrządzie,
który nosi nazwę kamery, a który wybudow a
liśmy sobie właśnie na mocy wskazówek, umie
szczonych w tomiku '2-gitn Samouczka. Obraz,
ściągnięty przez objektyw, pada na płytę-spre
parowaną solami srebra czułemi na światło,
tam się zatrzymuje, a przez w pływ promieni
świetlnych, na płycie tworzą się procesy che
miczne, nie w ystarczające jednak same przez
sie do uwidocznienia obrazu; procesy te musi
my prowadzić dalej przez inne w pływ y che^miczne, wzmacniać je i tem samem obraz od
słaniać.
Roboty, niezbędne do wywołania obrazu na
płycie fotograficznej, rozpadają się na dwa. od
działy główne, mianowicie zdjęcie czyli p r o 
c e s n e g a t y w n y i kopiowanie czyli pro
ces pozytywny.
W procesie negatywnym, biorącym swój
początek w ciemni, gdzie się przygotowuje

kasety z światłoczułemi płytami, obraz przyj
muje zazwyczaj tafla szklanna, spreparowana
solą srebrną (bromkiem srebra), który zmienia
się momentalnie za wpływem światła, przyczem oko zmiany tej nie dostrzega. Obraz,
schwycony na preparowaną w arstw ę, jest nie
widoczny, a uwidocznia go się czyli rozwija
przez traktowanie rozmaitemi chemikaliami.
Tym sposobem pow stały obraz, zw any nega
tywem, daje odbicie pochwyconego przedmio
tu w tonach odwrotnych, t. j. części jasne
objektu zdjęcia wychodzą na negatywie ciem
ne, najjaśniejsze czarne, podczas gdy miejsca
ciemne występują na negatywie jasno.
Zadanie tedy procesu pozytywnego polcgar
na tom, ażeby z negatywu, odbijającego przed
miot odwrotnie, otrzym ać obraz takim, jakim
się przedstaw ia w rzeczywistości.. I tu głó
wnym czynnikiem jest czuła sól srebrna, a po
czątkujący posiłkuje się zazwyczaj preparo
wanym chlorkiem srebra, czyli t. zw. papierem
do kopiowania fotografii.

I. P r o c e s n eg a ty w n y .
1. Aparat.
Sporządziwszy sobie samemu aparat lub na
byw szy go w handlu, radzilibyśmy się dowie
dzieć coś niecoś o istocie aparatów.
W większości' wypadków amator posiłkuje
się kamerą ręczną, najdogodniejszą do operacyj i w razach potrzeby mogącą znaleźć zupeł

nie takie same zastosowanie, co i kamera ze
statyw ą. Ry,s. 1 .wskazuje bardzo poręczna k a 
m erę kieszonkową do płyt o rozmiarach 9X 12
cm, która aż nadto będzie w ystarczającą do
większości wypadków, o ile później do zdjęć
większych zdobędziemy się na aparat powię
kszający.

Rys. 1.

Do aparatu, widzianego na rysunku, jak i do
.przyrządów, które sobie sami budujemy, używ a
się kaset metalowych; tych ostatnich winniśmy
przygotow ać sobie dostateczną ilość, jeżeli zam ierzamy kilka lub kilkanaście zdjęć wykonać
na wycieczkach bez częstej zmiany płyt. P o
czątkujący dobrze uczyni, stosując płyty
szklanne zamiast filmu. Jakkolwiek takie płyty
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są cięższe, to jednak:robota z niemi jest daleko
prostsza.
Chociaż kam era ręczna jest urządzona do
zdjęć z wolnej ręki, nie można jednak całkiem
uniknąć statyw y, gdyż tylko ze statyw ą kame
ra może znajdować się w spokoju przy dłuższern wyświetleniu. Bardzo poręczne są sta ty 
wy z rur metalowych, ale nie są tak pewne jak
■statywy z drzewa. Nogi statyw z rur m etalo
wych nie dają się> ustawiać na pożądanej w y 
sokości, co jest arćyniemiiem na terenie gó
rzystym , jest się bowiem zmuszonym na po
chyłości zmniejszać jedną nogę, zupełnie krót
ko. obie zaś pozostałe wyciągać aż do skutku.
2. Ciemnia.
Ciemnię można urządzić w każdym domu
bez wielkich kosztów i zabiegów, gdzie jednak
byłoby to bezwzględnem niepodobieństwem*
trzeba odpowiednie roboty 'zachować na noc.
W przeciwnym razie, służy, do tego celu każdy
pokój, który da się zaciemnić zupełnie. (Pokój
o jednem oknie łatwiej jest zaciemnić, niż pokój
o dwóch lub więcej oknach.) Szyby zakleja się
ci?arnym papierem lub zawiesza się grubą za
słoną. Przez długie przebyw anie w ciemności ,
należy się upewnić, że żaden promień św iatła .
nie w dziera się ani przez okno ani przez drzwi,
gdyż najmniejsze białe'św iatło oddziaływ a nie
korzystnie na światłoczuły pokład płyty. Do
rozwidnienia ciemni używ a się wyłącznie czer
wonego światła, bo czerw one promienie naj
mniej są szkodliwe dla światłoczułej w arstw y.
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Źródłem światła może być lampa naftowa lub
świeica, pokryte cylindrem rubinowym a nadto
odpowiednim kapturkiem, zawieszanym przez
górny otwór cylindra, Rys. 2 wskazuje taką
lampę naftową, a rys. 3 świecę w latarce. Tą

R ys. 3.

R ys. 2.

ostatnia 'zwłaszcza nadaje się doskonale w po
dróży. Oprócz chemikalij, niezbędnych do operacyj, w ciemni znajdować się winny miseczki
(kiuwety) szklarnie, porcelanowe, kamienne,
emaliowane lub z m asy papierowej, miary, i na
wypadek, gdyby nie było wodociągu, kilka na
czyń z wodą.
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3. Zakładanie płyt.
P ły ty bywają zazwyczaj opakowane w pu
dełkach, nie przepuszczających światła, po 6
do 12 sztuk, owiniętych w czarny papier. Za
kładanie płyt do kaset odbywa się w ciemni
przy świetle czerwonem. Umieszcza się je w
ten sposób, że światłoczułą stroną (t. j. stroną
matową) są zwrócone dó zasuwki kasety po uprzedniem, bardzo starannem oczyszczeniu ich
z kurzu za pomęcą miękkiego pędzla. Gdyby
kurz został na szkle, to w ystąpiłyby małe
igiełkowate plamki, gdyż cząstki kurzu nie dają
światłu oddziaływać na światłoczułą w arstw ę.
Przy kasetach blaszanych, zasuwka wyciąga
się zupełnie przed założeniem szkieł, płyta
zmniejsza się pód fałdem, leżącym przeciwle, gle do szybra, poczem popycha się ją i zesuwa^
dopóty, dopóki całkiem nie wśliźnie się w ka
setę. Za pomocą sprężyny utrw ala się pjytę na
przedzie pod fałdem blaszanym, tak że wypaść
nie może. Następnie zasuwkę zasuwa się znowu.
Trzeba się w ystrzegać dotykania płyt palcami
ponad potrzebę.

.

4 Zdjęcie.
Zanim przystąpim y do zdjęcia, winniśmy
przed ewszystkiem. zapoznać się doskonale z na
szym aparatem. Jeżeliśmy go sami sobie spo
rządzili, to go już znamy aż nadto, co zaś do
kam ery kupnej, to zwykle tow arzyszy jej w y 
drukowane objaśnienie użycia.
Dla am atora otw iera się szerokie pole pra
cy. Może on wszędzie ćwiczyć się w swej sztu
ce — może wykonyw ać portrety i pejzaże, ko
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piować różne budynki, zdejmować grupy i t. p.
Najbardziej cenncin jest fotografowanie zwie
rząt, krzewów charakterystycznych, gmachów,
skal i t. p., które to zdjęcia dają się później za
stosować. do studyów przyrodniczych lub geo
graficznych.
Praw ie wszystkie zdjęcia mogą być w yko
nywane tak dobrze przy niebie osłonięfem
chmurami, jak przy zupełnie pogodnem.
Jeżeli zdejmujemy przy blasku słonecznym,
tó aparat należy tak ustawić, ażeby słońce nie
świeciło w objektyw, możliwie też unikać na
leży, ażeby słońce stało bezpośrednio za ka
merą, gdyż czyste przednie światło daje obraz
płaski nieplastyczny. Najlepszy rezultat byw a
przy świetle bocznenj. P rzy zdejmowaniu pej
zażów ł portretów na otw artem powietrzu, do
brze jest w ybierać dzień bezsłoneczny, gdyż
przy niebie pochmurnem daje się często wyko
nywać piękne obrazy, pełne nastroju, tylko
zdejmować je trzeba bezwarunkowo ze siaty-' »
wą, a to dld dłuższego w ytrzym ania obrazu.
Natomiast, przy zdjęciach architektonicznych,
św iatło słoneczne jest bardzo pożądane, oży;
. w ia ono bowiem ciężkie masy kamienne, w y
stępujące nieraz zanadto w jednym tonie.
P rzy zdejmowaniu pejzażów może się nie
raz zdarzyć, że nie można podejść dość blizko
do pożądanego przedm iotu,,dla otrzymania zeń
obrazu dostatecznej wielkości. W tym celu do
brze jest mieć kamerę z bardzo długim w or
kiem. Można tedy, posiadajac podwójny obie
ktyw, pracować samą tylko soczewką. Można
t się też zaopatrzyć w dwie soczewki o rożnem
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ognisku. Kto się na to ¿dobyć może, ten uczyni
najlepiej, zaopatrując się w t. z\v. z niemiecka
„Satz“ czyli z b i ó r o b j e k t y w ó w, rys. 4.
Zbiór ten składa się z 7 ściśle ac liro ma tycznych
i aplanatycznych par soczewek, z których daje
się zestawić 29 różnych kombinacyj. Posiada
się wybór od 75— 10 cm ognisk, ma się aplanat,
soczewki pejzażowe i nawet 11 kombinacyj a
dalekim k a c i e . Im większe ognisko, tem w ię-.
kszemi będą zdejmowane przedmioty z jednego

Rys. 4.

i tego samego punktu. Oczywiście, taki zbiór
obiektywów byw a i w tedy korzystnym, gdy
się ma n. p. do fotografowania jakiś przedmiot
w wązkićh ulicach, tak że za pomocą jednego
objektywu, nie można go ściągnąć na płytę w
całości.
Gdy więc dla jakichkolwiekbądź przyczyn
nie można już bliżej podejść do przedmiotu, to
oblicza się w tedy mniejsze ogniska, .leżeli po
siada/się objekty w o dwóch parach soczewek
i używa się z nich tylko soczewkę tylną, to na
turalnie siła św iatła bardzo szwankuję. Gdy sie
'znalazło odpowiedni p'rzedmiot do zdjęcia, to
i

i

skieruje siq nań kamerę i naprzód reguluje się
ostrość zarysów obrazu na szybie matowej, a
to przez przykręcanie deski z objektywem ka
mery. s Trzeba m anewrować dopóty, dopóki
o b ra z 'n ie zarysuje się najwyraźniej. Dobrze
jest osionić głowę i aparat cząrnem suknem tak,
żeby szyba matowa znajdowała się możliwie
w ciemności. Po ustawieniu obrazu, szybę ma,tową usuwa się, a natomiast w staw ia się kase
tę, obiektyw tłumi się w miarę potrzeby, regu
luje się odpowiednio zamknięcie, poczem apa
rat się zamyka. Jeżeli się pracuje z pokrywką
objektywu bez zamknięcia momentalnego, to
nakłada się ją na odpowiednie miejsce.
Starać się trzeba, ażeby kam era stała pro
sto, gdyż osobliwie przy zdejmowaniu gma
chów wystąpią niepożądane zarysy, o ile «ka
mera stoi krzyw o. Gdy się już wszystko ma
w porządku, wyciąga się zasuwkę kasety i w y
świetla przez otworzenie zamknięcia lub przez
powolne zdjęcie i nałożenie pokrywki objekty
wu. przyczem baczyć należy, iżby pokrywki
nie trzym ało się przed objektywem, lecz wznie
sioną w górę lub na dół. Poczem, zamyka się
kasetę, bo jest się pewnym, że płyta chwyciła
obraz, tymczasem jeszcze dający się dostrzedz
na niej.
Do dłuższych zdjęć momentalnych (i 5 do
*A»;. sekundy) i do zdjęć, w ym agających'dłuż
szego czasu, musimy bezwarunkowo używać
statyw y, gdyż przy pierwszych bardzo rzadko,
przy-drugich nigdy obraz nie wystąpi w zary
sach ostrych.
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5. Czas w yśw ietlania.
Określenie ilości czasu, niezbędnego do w y
świetlania, będące przeważnie rzeczą w praw y,
byw a dość trudnem dla początkujących. Za
leży ono każdorazowo ód stanu światła i ód
wieikości otworu obiektywu.
Zdjęcia momentalne mogą; ty ć zazwyczaj
dokonywane przy świetle słonecznem i z niewielkicm zaciemnieniem objektywu, o ile uży
w a się objektywu o niepowszedniej sile świa
tła. Robi się je tylko wtedy, gdy diodzi o po
chwycenie przedmiotów w ruchu. Zdjęcia na
czas mogą być zawsze odbywane przy oświe
tleniu umiarkowanem, o ile przedmiot, obrany
do zdjęcia, stoi- spokojnie w c: a>.ie wyśw ietla
nia. Obok św u tła, miarodajną co do czasu w y
świetlania jest blenda, użyta w aparacie. Blen
dy bywają stosowane przeważnie po to, ażeby
obrazowi nadać większe pogłębienie, to znaczy,
że jeżeli bez blendy w ystępow ały ostro tylko
przedmioty oddalone o 5 m, to przy blendzie
średniej wystąpią ostro wszystkie przedmioty,
oddalone o 4—6 m. Im mniejszą jest blenda, tern
mniej straty św iatła i stąd potrzeba dłuższego
wyświetlania, które trw a dłużej w stosunku
kwadratow ym . W skutek tego, z chwilą gdy
zmniejszamy otwór o połowę, wyśw ietlać czte
ry razy dłużej. Ale i wrażliwość pojedynczych
płyt byw a bardzo różną. Przew ażnie stopień
wrażliwości płyty bywa wymieniany na ety
kiecie przy jej nabywaniu.
Pam iętać również trzeba, że przedmioty
bliższe w ym agają dłuższego wyświetlania niż
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dalsze. Pora roku nie jest również bez w'píywú na czas wyświetlania, osobliwie zaś trzeba
¡nieć na względzie światło dzienne. Najlepsze
światło bywa w czerwcu przy dniu słone
cznym w południe i słabnie w godzinach po
rannych, a także na wiosnę i w zimie.
Tytułem wytycznej dotyczącej czasu, nie
zbędnego do wyświetlania, podajemy następu
jące wskazówki. W jasne dni letnie, w godzi
nach południowych, posiadając objektyw F/S.
wyświetlamy na mórzu około Vio0 sekundy,
otw arte pejzaże ’/.-o sekundy, pejzaże z obfi
tym pierwszym planem Y-js sekundy, portrety
na otwartem powietrzu w dniach niesłonecznych
. % lek., portrety w pokoju obok okna 6—8 sek„
zdjęcia wew nętrzne 20 do 30 sck., a głąb lasu
od S-r-12 sek. P rzy pochmurnych dniach w lecie, na wiosnę, na jesieni i w zimie wyśw ietlać
trzeba odpowiednio dłużej,
6. W yw oływ an ie.
EksponoWaną płytę, na której nic znać ani
śladu zdjęcia, wyjmuje się W ciemni przy świe
tle czerwoncm z kasety i stroną w arstw ow ą
do góry umieszcza się w misce szklanej, por
celanowej lub z papier-machće. Następnie leje
się wyw oływ acz odrazu na całą płytę, tak aże
by ją niezwłocznie pokryć tym płynem w ca
łości. Na płytę od 9X 12 cm bierze się około
50 ccm płynu. Jeżeli w yw oływ acz nie obleją.
odrazu całej płyty, to powstaną bardzo szkodli
we zacieki. Miskę porusza się nieustannie i ba
czy się, ażeby płyta ciągle była /powleczona
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płynem. Trzeba się też w ystrzegać, ażeby pły
ta nie była zb y t diugo w ystawiona na wpływ
czerwonego światła, bo i ono może oddziałać
w sposób ujemny. Najlepiej pracuje się w ciem
ni. Po niejakim czdsie, zależnym od wyśw ietle
nia, gatunku płyty i wyw oływ acza, obraz staje

R ys. 5.

się widocznym. Naprzód występują miejsca
jaśniejsze zdjętego przedmiotu, przy pejzażach
niebó; przy portretach bielizna i t. p. Potem idą
tony średnie, a następnie zarysy części naj
ciemniejszych.
Do najrozmaitszych kąpieli używa się za
w sze jednych i tych sam ych, misek. W zorow a
czystość rąk i misek jest warunkiem niezbę
dnym. Płyn mierzy się mensurą (rys. 6). P o 
czątkujący uczyni najlepiej, posiłkując się w y
woływaczami gotowymi, które tylko należy
rozcieńczyć wodą. Każdy skład przyrządów fotograficznych posiada lepsze i gorsze płyny
z odpowiedniem objaśnieniem ich użycia. Tam
się przeto zw racać należy i rzecz dokładnie
zbadać na miejscu-.
Gdy po upływie 20—60 sekund w ystąpią
pierwsze ślady obrazu, w tedy jeszcze w yw ołu
je się przez jakąś chwilę, poczem ostrożnie pod
nosi się płytę za jeden z rogów z miski i trzy
ma się ją pod światło czerwone (nie za długo!)..
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W ten sposób spraw dza się kilka razy z rzędu,
dopóki płyta nie rozwinie się ostatecznie. Naj
w yższe św iatła (jasne miejsca oryginału) mu
szą przybrać ton czarny i nieprzenikniony, a
cienie oryginału stać się wyświetlonymi. Wo-

R ys. 6.

góle. początkujący byw a skłonny do zbyt krót
kiego wyw oływ ania. P rzy nadmiernie w yśw ie
tlonych płytach obraz ukazuje się bardzo pręd
ko we -Wszystkich swoich szczegółach i w krót
kim czasie przy kontroli nie daje się przejrzyć,
tak że płytę Avypada usunąć z wyw oływ acza.
W rezulttcie miałoby się czarny negatyw bez
kontrastu pomiędzy światłem i cieniem. Taka
płyta daje się niekiedy ocalić, gdy się ją umie
ści natychmiast po wystąpieniu obrazu w w y
woływaczu, uzupełnionym bromkiem potasu.
Bromek potasu ma się pod ręką we flaszce
(roztwór 10%) i dodaje go się po parę kropel
' do w yw oływ acza. (Na 100 ccm w yw oływ acza
2—10 kropel.)
Przy krótko eksponowanych płytach nale
ży używać mocno rozcieńczonych płynów .
U t r w a l a n i e . Gdy obraz całkowicie roz
winięty został krótko ale dobrze wypłukany,
należy jeszcze usunąć nierozłożony bromek
srebra, który nie zużył się p rzy wyświetleniu
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i mógłby spowodować szkodliw e' zczernienie
płyty. W tym celu używ a się roztw oru 250 g
podsiarcźanu sodu w jednym litrze wody. Roz
twór ten fiksuje bardzo prędko, ale zafarbowuje śie niebawem na kolor brunatny i w tedy
należy go zastąpić świeżym. Lepszą jest jednak
kw aśna kąpiel utrwalająca. Kąpiel taką robi sięw ten sposób, że 200 g podsiarcźanu sodu rozpu
szcza się w litrze wody i do roztworu dodaje
się 30 do 40 ccm kwaśnego ługu. P łytę pozo
stawia się dopóty w tym płynie, dopóki nie zni
knie wszelki ślad żółtego zabarwiania po stro
nie szkła. Po ukończeniu fiksowania należy pły
tę gruntownie opłukać wodą, a to dla pozba
wienia jej wszelkich śladów podsiarcźanu sodu.
Płucze się przez trzy kwadranse najlepiej w
wodzie bieżącej (pod wodociągiem), uważać je
dnak trzeba, a ż eb y 'z b y t ostry prąd w ody nie
uszkodził w arstw ow ej strony płyty. Odzie nie
ma wody bieżącej, tam .można kąpiel taką od
bywać w miskach; w ystarcza zmieniać w ode
co 5 minut od 8—10 razy.

7. Osłabianie i wzm acnianie n egatyw ów .
Negatywy, które przez złe wywołanie w ydsją się rozwinięte za mało lub za wiele, daje
się jeszcze poprawić przez odpowiednie osła
bienie lub wzmocnienie. Negatyw za tęgi, otrzy*
many wskutek zbyt długiego wywoływania*
zwłaszcza przy nadmiernej ekspożycyi, daje się
naprawić przez'osłabienie. W tym celu używa
się dwóch płynów:

—
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P ł y n I.
W oda
..................................
Podsiarczan sodu
. . . ,

1000 ccm
200-g

P ł y n II.
W oda
. . . . . . .
100 ccm
Czerwona sól krwawego ługu
20 g
(przechowywać w ciemności).
Do użycia miesza się 100 ccm pierwszego
płynu z 5 ccm płynu II (rozcieńczonego). Ne
g a t y w do osłabienia można traktow ać pow yż
szym płynem bezpośrednio po fiksowaniu. Ne
gatyw już suchy należy uprzednio gruntow nie.
zmiękczyć czyli wymoczyć. Pilnie śledzi się
przebieg osłabiania, a gdy ono w ystąpi w spo
sób w ystarczający, opłukuje się płytę natych
miast, a następnie obmywa się ją gruntownie.
Jeżeli1 płyn staje się zanadto prędko bezbarw
nym, to trzeba dolać doń znowu 5 ccm roztwo
ru czerwonej soli. Zużyty płyn wylewa się.
Częściej niż nadmiernie rozwinięty zdarza
się "U początkujących negatyw za krótko w y
w ołany. Obraz za krótko w yw ołany, ale do
brze eksponow'any jest zupełnie w porządku co
do obfitości szczegółów, ale brak mu kontra
stów i jest za słaby. Taki negatyw wypada
wzmocnić. Bardzo dobrze wzmacnia żyw e sre 
bro. Poniew aż jednak jest to wzmacniacz tru
jący, wolimy przeto polecić wzmacniacz z ura
nu, który nie przedstaw ia tyle niebezpieczeń
stwa. Płyn ten najlepiej kupić gotowy. Dobrze
•wykąpane negatyw y zanurza się w płyn, roz
cieńczony zgodnie z przepisem. B arw a czarna
■płyty brunatnieje zrazu, a następnie nabiera
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stopniowo czerwoności. Zazwyczaj dość jest
wzmacniać do zbrunatnienia barw y. Wzmocnio
ne negatyw y obmywa się wodą tylko dopóty,
dopóki woda nie przestanie w ydaw ać odpły
wów tłustych. ' V

II. P roces n egatyw n y.
1. Kopiowanie.
Fotograf początkujący winien używać w y
łącznie papieru do kopiowania, gdyż można się
nim posiłkować w sposób najłatwiejszy i wogóle najkorzystniejszy. Do przenoszenia obra
zów z płyt służy papier, nasycony chlorkiem
Srebra; papier ten pod wpływem św iatła ciem
nieje zwolna i wyraźnie. Gdy się ten papier po
łączy z negatyw em fotograficznym i w ystaw i
na światło dzienne, wtedy najprędzej i najmo
cniej zabarw ia się on w jasnych miejscach ne
gatywu, odpowiadających ciemnym częściom
oryginału, podczas gdy tony średnie i jasne
występują zależnie od stanu odpowiednich
miejsc na negatywie. Operacya ta nosi nazwę
druku czyli kopiowania.
Pośród papierów do kopiowania odróżnia
się głównie dw a ¡gatunki — papiery kolodyonowe i papiery żelatynowe.
Do pierwszych należy papier celluloidowy,
do drugich papier aristo. Papier celluloidowy
jest trw alszy w robocie, posiada bowiem w ar
stwę niełatwą do uszkodzenia. P rzy papierze
aristo żelatyna rozpuszcza s ię ' \v stanie mo
krym, to też papier ten wym aga specyalnego
postępowania. Trzeba mieć do takiego papieru
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specyalnie unormowane kąpiele i ujmuje gq się
możliwie ostrożnie i bardzo ciepiemi rękami.
Ale papier aristo ma tę w yższość nad papierem
ceiluloidowym, że najprędzej i najmocniej za
barw ia się on o wiele lepiej niż tamten
do kopiowania cienkich negatywów. Hrdliczka

R ys. 7.

N

we Wiedniu puszcza w obieg handlowy papier
z celluloidu pod nazwą „papieru Rembrandta“,
nadający się głównie do negatyw ów słabych,
tak że na tym papierze otrzymuje się piękne re
zultaty nawet przy płytach napozór nie do zu
żytkowania.
*
Ażeby negatyw i papier nie zlepiały się z
sobą w czasie kopiowania, posługiwać się na
leży specyalną ramą, rys. 7. Rama byw a za
mykaną podwójną przykryw ką, której połowy
• łączą się wzajem za pomocą zawias. Do zamy
kania wierzchów służą sprężyny elastyczne.
W takiej ramie umieszcza się negatyw stroną
w arstw ow ą do przykryw y, na niego zaś kłai
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dzie się papier strony w arstw ow ą do jego w ar
stwy, poczem przyciska się przykryw ą i za
myka sprężynami. Teraz papier leży na nega
tywie nieruchomo i w ten sposób wystawiony
jest na światło dzienne, dopóki obraz nic w y
stąpi w dostatecznej mocy. Postęp kopiowania
kontroluje się przez otwieranie od czasu do cza
su jednej połowy wierzchu, ale przytem należy
odstąpić od ckńa, żeby niezbyt wiele jasnego
światła padało odrazu na papier, bo wtedy wyblednie on i obraz nie wystąpi w całej świetno
ści. Kopie winny być zawsze ciemniejsze, ani
żeli obrazy, jakie mieć pragniemy, gdyż bledną
w kąpielach, odbywanych przy tonowaniu i fi
ksowaniu. Na papierze celluloidowym kopiuje
się dopóty, dopóki nie wystąpią najgłębsze to*
m bronzowe, na papierze aristo nieco krócej.
Wogóle, należy się stosować do wskazówek,
dołączonych do każdej paczki nabywanego w
handlu papieru.
2. Tonowanie obrazów.
Po wyjęciu skończonych kopij z ram, trze
ba jeszcze uczynić ie opornemi na wpływ świa
tła. Dzieje się to najprościej przez skąpanie
obrazów w kąpieli tohęywo-irksującej. Kąpiel ta
nie tylko usuwa całą resztę niepoczerniałego
chlorku srebra, ale ponadto nadaje piękny ton
obrazom. Preparat ionowo-fiksufący nabywa
się w płynie lub proszku, który rozpuszcza się
w przepisanej ilości wody. Do tonowania umie
szcza się obrazy w kąpieli pojedynczo i pilnie
się miską porusza. W misce nie należy nigdy
kłaść za wiele fotografii naraz. Gdy fotografie
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nabrały już pożądanego tonu, w tedy wyjmuje
się je pojedynczo z kąpieli i obmywa się ja
gruntownie, dla odłączenia ¿odsiarczali« sodu,
albo przez godzinę w wodzie bieżącej, albo
przez 8— 10-razową zmianę wody co 5 minut.
Niedostateczne obmycie byw a często powodem
przedwczesnego psucia się obrazów. Płyn tonowo-fiksujący można używać kilkakrotnie, ale
zbyt częstego użycia należy unikać. Obrazy na
papierach celluloidowym i aristo mogą być to
nowane w jednej kąpieli, ale nigdy nie należy
używać do papierów aristo płynu, w którym już
był tonowany obraz celluloidowy, i odwrotnie.
Do wysuszania kładzie się obniży na nie po
między czystą bibułę, lub zawiesza się je na
ścianie za pomocą klamer.
3. Naklejanie fotografii.
Fotografie obcina się pod kątem prostym na
płycie szklanej lub cynkowej wzdłuż szklannych linii (szablonów) ostrym scyzorykiem.
Można je też obcinać nożyczkami. Obcięte
kartki puszcza się na wodę i trzym a dopóty,
dopóki się nie zaczną skręcać, poczem rozpo
ściera się je na bibule i portretem do dołu ukła
da się je następnie na kawałkux czystego papie
ru do filtrowania. Teraz pociąga się za pomocą
pędzla cienką w arstw ą klajstru z krochmalu,
umieszcza się na odpowiednim kartonie, przy
kryw a kawałkiem papieru filtrowego i w ygła
dza się obraz ręką lub rolką rys. 8, przyczem
baczyć należy, ażeby nie było żadnych pęclie-
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Fżyków pomiędzy kartonem i fotografią i ażeby
obraz nigdzie się nie marszczył.
Dobry klajster robi się tak: 200 ccm wody
zagotowuje się -w garnku porcelanowym lub
emaliowanym żelaznym. Do waru wsypuje się
przy ciągiem mieszaniu 20 g krochmalu uprze
dnio rozrzedzonego odrobiną wody (około 10

R ys. 8.

ccm). i odstawia do ostudzenia. Klej wystarcza
tylko na czas krótki. Skwaśniały krochmal nie
nadaje się pod żadnym pozorem do naklejania
obrazów. Przy ciepłej pogodzie dobrze jest do
dać kilka kropel czystego kwasu karbolowego.
W handlu jest także-gotowy klajster w słoikach
lub tubkach, ale używać trzeba tylko takiego,
który najlepiej nadaje się do naklejania foto
grafii.
Kto powyższe wskazówki ściśle wypełni,
ten napewno dojdzie do rezultatów pożądanych
Praw da, że każdy z początkujących traci dużo
już to przez zepsucie płyt i obrazów, już dzięki
przekroczeniu prawideł. Dlatego też, niebawem,
wydrukujemy w „Samouczku“ nową książkę
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p. t. „Błędy fotograficzne“, za pomocą której
zabiegli wy fotograf będzie mógł usuwać popeł
nione błędy, a co najważniejsza, unikać no
wych.
KONIEC.
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=====
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