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WŁADYSŁAW MAŁACHOWSKI — LEON WARNERKE 
POLSKI WYNALAZCA W DZIEDZINIE FOTOGRAFII

W historii fotografii szeroko znane jest nazwisko Leona Warnerke- 
go, autora bardzo wielu publikacji i licznych wynalazków, czynnego 
w  zakresie produkcji aparatów i materiałów fotograficznych. W ostat
nich dekadach ubiegłego wieku osiedlił się on w Londynie, dużo jednak 
podróżował po Europie a szczególnie żywą działalność rozwijał w Rosji.

NARODOWOŚĆ WARNERKEGO

W nekrologu, który ukazał się w Anglii [9] 1 czytamy, że Warnerke / 
był narodowości węgierskiej. Rosyjscy autorzy uważają go za Rosja
nina [2]; przypuszczenie takie wynika nie tylko z szerokiej działalnoś
ci Wamerkego na terenie Rosji, ale również ,z bezbłędnego opanowania 
przez niego finezyjnych form języka rosyjskiego, widocznego w  jego 
listach i «drukowanych pracach 2. Również Eder [4a] podaje, że Wamerke 
był Rosjaninem, powołując się na świadectwo Józefa Plenera, Polaka, 
powstańca z 1863 r., który wyemigrował do Wiednia.

Prof. Stanisław Ciechanowski stwierdza jednak, że Leon Warnerke 
to przybrane nazwisko emigracyjne Władysława Małachowskiego, po
wstańca z 1863 r., członka Litewskiego Wydziału Wykonawczego, na
czelnika .miasta W ilna3. ¡Pierwsze informacje na ten temat ogłosiłem 
w  1953 r. [13] 4.

Stanisław Sommer wysuwa pewne wątpliwości co do narodowości 
Warnerkego [15]. Równocześnie jednak przytacza następującą wzmiankę 
z „Fotografa Warszawskiego“ świadczącą, że Warnerke był Polakiem. 
Mianowicie w sprawozdaniu z (posiedzenia Warszawskiego Towarzystwa 
Fotograficznego z dnia 22 1 1906 znajduje się następujące zdanie: „...na
stępnie p. Kowalski ¡pokazał i objaśnił zebranym fotometr, wynalazku 
rodaka naszego Warnerkego“ [1].

Dalszym potwierdzeniem informacji prof. Ciechanowskiego są moje 
osobiste kontakty z córką Warnerkego-Małachowskiego, Zofią. Prowa
dziła ona fcramik z tandetą na londyńskim Caledonian Market pod pseu
donimem Marie Leon (imię matki i przybrane imię ojca) — jak donosi
ły  o tym gazety w  1930 r., podając jej prawdziwe nazwisko: ihr. Mała-

1 Liczby w nawiasach kwadratowych oznaczają odpowiednie pozycje ze Spisu 
literatury, zamieszczonego po niniejszym artykule.

2 J. N. Gorochowski, profesor Leningradzkiego Instytutu Inżynierów Filmo
wych; informacja prywatna z 1963 r.

3 Por. list prof. Stanisława Ciechanowskiego do W. Romera z 25 V 1939, stano
wiący aneks 1  do niniejszego artykułu.

4 Data urodzenia podana w  tej publikacji oparta była na błędnych danych 
Otrzymanych w 1939 r.
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Chowska [12]. Później otworzyła antykwariat w  centrum Londynu przy 
Baker Street 4. Z Marie Leon nawiązałem kontakt listowny w latach 1939 
i  1940, najpierw z Polski, a następnie z Francji, starając się nabyć dla 
celów muzealnych pozostałe po jej ojcu aparaty, instrumenty i inne ma
teriały. Umówione już zostały warunki nabycia jego sensytometru, jed
nakże z powodu wypadków wojennych transakcja nie doszła do skutku.

W 1944 r. odwiedziłem Marie Leon w  Windsorze pod Londynem jako 
74-letnią staruszkę. Chociaż po polsku nie umiała mówić, oświadczy
ła, że pomimo obywatelstwa angielskiego poczuwa się do narodowości 
polskiej. Zbiory po jej ojcu uległy jednak zniszczeniu w czasie bombar
dowania Londynu i jedyną jej pamiątką pozostały portrety rodzinne.

Warnerkem zajmowali się również uczeni radzieccy. W Leningradzie 
'wiadomo było, że kończył on Petersburski Instytut Inżynierów Komu
nikacji, jednakże, pomimo poszukiwań, nie znaleziono jego nazwiska 
w dokumentach tego Instytutu5. W dokumentach tych natomiast znaj
duje się wiele notatek dotyczących Władysława Małachowskiego [16] 6. 
Informacje te są w  'głównych zarysach zgodne i uzupełniają dane zawar
te w liście Ciechanowskiego. Wreszcie w przypisach do Pamiętników 
J. Gieysztora [8a] znajdujemy następującą informację o Małachowskim:

„Po zamachu na Domejkę, w  związku z aresztami, które wówczas na
stąpiły, miał być również uwięziony, lecz w  porę dla siebie wyjechał do 
Petersburga, a stamtąd, -ukryty na statku angielskim, do Anglii i za
mieszkał na stałe w  Londynie, gdzie przyjął poddaństwo angielskie i za
łożył pierwszorzędny zakład fotograficzny“.

Dape te nie pozostawiają wątpliwości, że nazwiska Władysław Mała
chowski i  Leon Warmerke dotyczą tej samej osoby. Wzmiatniki w litera
turze angielskiej o jego pochodzeniu węgierskim byłyby zaś uzasadnio
ne. gdyby tak była wpisana narodowość Warnerkego w  paszporcie, z któ
rym przyjechał on z  (Rosji; wydaje się to całkiem prawdopodobne. • Do
skonałe opanowainie języka rosyjskiego natomiast jest po prostu oczy
wistym wynikiem kształcenia w  Petersburskim Instytucie.

BIOGRAFIA M AŁ ACHÓW S KIEG O - W ARNBRKEG O

Wyżej opisane materiały oraz dane z literatury fachowej pozwalają 
na krótkie przedstawienie jego biografii.

Władysław Małachowski urodził się dnia 26 V 1837 w majątku rodzin
nym Macie w  pow. prużańskim gub. grodzieńskiej 7 jako syn Juliana, 
właściciela ziemskiego, pułkownika rosyjskiego, i Teofili z Jakubow
skich. Był on religii rzymsko-katolickiej.

W 1850 r., w  trzynastym roku życia, został przyjęty jako kadet do 
Instytutu Korpusu Inżynierów Komunikacji w  Petersburgu. Instytut 
ten ukończył w 1859 r. z odznaczeniem, trzeci na liście wyróżnionych; 
otrzymał wówczas przydział jako pomocnik kierownika pierwszej sekcji

5 Prot. J. N. Gorochowski; informacja prywatna z 1963 r.
• Autor wyraża podziękowanie dla Tamary Siergiejewny Kubriawcowej, dyrek

tora Muzeum-Archiwum Mendelejewa w  Leningradzie, za wyszukanie i udostęp
nienie tych informacji oraz prof. J. N. Gorochowskiemu za pomoc w uzyskaniu 
wielu materiałów wyzyskanych w niniejszej pracy.

7 Dane odbiegają nieznacznie od informacji zawartych w liście prof. Ciecha
nowskiego; zaczerpnięte są one z zapisków archiwalnych [16], które należy uważać 
za źródło dokładniejsze. Z tego też źródła pochodzą dane nie zawarte w  tym liście.
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1. f&OTarpa<J>MH Bjia^MCJiaBa MajiaxoBCKoro b MyHflMpe HHjKenepa nyreft 
coo6meHMa. M3 KOjfjieiamji upocjj. C. IJexaHOBCKOro

1. Władysław Małachowski in a railway engineer’s uniform. Photo. From the 
collection of Prof. S. Ciechanowski

1. Fotografia Władysława Małachowskiego w mundurze inżyniera kolejow ego. 
Ze zbiorów prof. iS. Ciechanowskiego



Ryc. 2. Fotografia Władysława Małachowskiego 
w Pamiętnikach J. Gieysztora

Puc. 2. 4>OTorpa4>MH BjTaancjiaBa Majiax0 BCK0r0 
b  MeMyapax H. TeMiiiTopa

Fig. 2. Władysław Małachowski. Photo. From 
the Memoirs of J. Gieysztor



Eye. 3. Fotografia Leona Warnerkego z lat 1880—1890 wykonana w Moskwie. 
Ze zbiorów prof. S. Ciechanowskiego

Puc. 3. <£>OTOrpacbnfi Jleona BapHepKe b 1880—1890 rr., c^ejiaHHaa b MocKBe. 
M3 KOJiJieKi;nK rrpocb. C. I^exaHOBCKOro

Fig. 3. Leon Warnerke, Moscow. Photo taken in the eighties. From the collection
of Prof. IS. Ciechanowski



266 Leon W ar ner ke's camera and rolUr-sltde. 1875

Ryc. 4. Kamera Warnerkego z kasetą na film zwojowy z 1875 r.: a) według [4],
b) według [7]

Puc. 4. <£>OTOKaivrepa B a p H e p K e  c KacceToii, npe«Ha3HaHeHHOH fljia itaTymenHOił
c|)OTonjieHKM (1875 r.): a) no [4], 6) no [7]

Fig. 4. Camera with roll-film holder. Warnerke’s construction, 1875; a) according:
to [4], b) according to [7]
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dróg żelaznych od Dyneburga do Margażera 8„ z  miejscem zamieszkania 
w Gudziszkach (ryc. I). Dnia 25 VIII 1862 zostaje kierownikiem utrzy
mania i  remontu na odcinku warszawskim, jednakże już 31 X tego roku, 
przed (powstaniem styczniowym, zostaje zwolniony jako „zbędny“.,

O roli Małachowskiego w  powstańczym Wydziale Wykonawczym 
w Wilnie wspomina w w ielu : miejscach J. Gieysztor w  Pamiętnikach. 
Podaję cytaty charakteryzujące jego sylwetę:

„Małachowski, naczelnik miasta, inżynier, człowiek zdolny, jeśli 
z usposobienia trochę lekki, to przy tym i pełen inicjatywy, energii i po
święcenia. Sam odważny do nieostrożności, wymagał od podwładnych 
posłuszeństwa i energii, tylko, na nieszczęście, często wierzył słowom  
młodych a niewypróbowanych zapaleńców. On to raz, wracając z obiadu 
w hotelu Niszkowskiego, idąc korytarzem, żandarmowi Stojącemu na 
straży przy numerze, w  którym odbywała się rewizja, zręcznie wyciąg
nął rewolwer i pod płaszczem wyniósł. Na naczelnika miasta nie był to 
właściwy postępek, ale Małachowski inigdy też nie tracił przytomności 
i  odwagi“ [8b].

Na tle materiałów historycznych dotyczących akcji powstańczej na  
Litwie rysuje się postać Małachowskiego' jako człowieka zdecydowanego 
i pełnego enerigii, bezkompromisowo oddanego ¡powstaniu (ryc. 2). Opi
nia wielu członków Wydziału Wykonawczego! przypisywała zamieranie 
powstania na Litwie biernej polityce warszawskiego Rządu Narodowe
go. Małachowski podjął wtedy 'próbę uzyskania większej swobody dzia
łania organizacji wileńskiej dla uaktywnienia powstania. Na ogólnym ze
braniu Wydziału wystąpił z zarzutem, że „dbeena czynność Wydziału 
jest tylko jaiklby wegetacją, spełniamy madhiiinallnie 'czynności, a nie 
umiemy natchnąć kraju potrzebną energią do dalszej walki ii ofiar“. 
I dalej: „Dość więc tej biernej roli, Warszawa nie rozumie naszych po
trzeb, sami powinniśmy radzić nad dobrem Litwy, postanowiliśmy 
wszyscy tu zebrani raz zerwać tę zależność, która nas gubi“. Małachow
ski przedstawił przygotowany projekt nowej formy stosunków między 
władzami Korony i Litwy oraz zaproponował zastąpienie nazwy Wydział 
Wykonawczy przez Komitet Rządzący Litwą.

Opinię jego podzielali członkowie zebrania, a także i Gieysztor, pre
zes Wydziału Wykonawczego, który uznawał słuszność wielu zarzutów, 
zajął jednak śtawowiśko, że w  panującej sytuacji „taki separatyzm jest 
po prostu zdradą“. Zebrani, również Małachowski, poddali się jego de
cyzji, niemniej jednak akcja ta spowodowała (przysłanie do Wilna Oska
ra Awejdego — jednego z aktywnych członków warszawskiego Rządu 
Narodowego — dla utrzymania jedności powstania [8a],

Znamienne jest również następujące wydarzenie. Gdy „żandarmi“ 
powstańczy zawodzili w  wykonaniu wyroku śmierci wydanego przez 
władze powstańcze na A. Domejkę9 za popieranie żądań Murawiewa, 
Małachowski zaproponował wykonanie wyroku przez wyznaczonego 
przez losowanie jednego z członków Wydziału Wykonawczego. Gieysztor 
jednak sprzeciwił się tej propozycji [8d].

8 Miejscowości Margażer, podanej w  [16] nie udało sie znaleźć ani na współczes
nych, ani na . starych mapach Rosji. Natomiast Gudziszki leżą w  pobliżu Wilna, przy 
linii Dyneburg {obecnie Daugavpils) — Wilno.

9 Aleksander Domejkó, wileński marszałek gubernialny, potępiał powstanie 
i prowadził agitację za podpisaniem wiernopoddańczego adresu na żądanie Mura
wiewa. Próbę Wykonania wyroku przeprowadził w  końcu przysłany z Warszawy 
„żandarm” Bieńkowski, raniąc lekko Domejkę sztyletem.
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O dalszych losach Małachowskiego do chwili upadku powstania brak 
wiadomości przez wiele lat. W tym czasie niewątpliwie ożenił się on 
z  Marią Platerówną, primo voto Ogińską. W 1870 r. .przyszła ma świat 
córka Zofia — jalk stwierdza jej 'list z 1930 r. do Janiny Ciechanowskiej, 
żony Stanisława Ciechanowskiego.

Źródła angielskie podają, że Warnerke osiedlił się w -A nglii około 
1870 r. [9]. Z cytowanej wzmianki w  przypisach do Pamiętników Gieysz
tora (8ai] można by przypuszczać, że przyjazd nastąpił wcześniej. Nie wy
kluczone, że w  pierwszych latach emigracji źródłem jego utrzymania 
była praca w  zakładzie fotograficznym, jak o tym wspomina Gieysztor. 
W literaturze fotograficznej nie jesit on jednak znany z pracy fotografa 
zawodowego lub z twórczości artystycznej, lecz z późniejszej działalnoś
ci wynalazczej, naukowej i  przemysłowej.

Pierwsze wystąpienie publiczne Warnerkego w  fachowych kołach 
fotograficznych 'zanotowano w  1875 r. [9]. Miał on wówczas w  Towarzy
stwie Fotograficznym Południowego Londynu wykład pod tytułem Pa
pier zamiast szkła (Paper Versus Glass). Na wykładzie, który uzyskał 
duży rozgłos, demonstrował swój negatywowy papier fotograficzny z ko- 
lodionową, ściągalną warstwą światłoczułą oraz kasetę zwojową. W tym 
też roku ukazały się pierwsze jego publikacje.

Od tego czasu wystąpienia Warnerkego-Małachowskiego stają się 
bardzo liczne, spotyka go się ma terenie Anglii, Belgii, Niemiec, Francji 
i  Rosji. W Anglii stał się po kilku lafadh osobistością bardzo znaną w  ko
łach fotograficznych. W 1881 r. członkowie redakcji „Photographic News“ 
zrobili iz nim wywiad w  jego willi „Silverhowe“, w  zamożnej dzielnicy 
Londynu na Champion Hill i[19]. Nazwa willi wypisana była fosforyzu
jącą farbą i wieczorem świeciła. Zainteresowania związkami fosforyzu
jącym! obserwuje się wielokrotnie w  dalszych jego pracach.

Szczególnie bliskie kontakty łączyły go z Rosją, gdzie odegrał istot
ną rolę w rozwoju i postępie fotografii (ryc. 3). Przejeżdżając do 
Rosji, zatrzymywał się z reguły w  'Krakowie, aby odwiedzić matkę oraz 
w Warszawie —■ u bliskich krewnych. W Warszawie pobyt jego budził 
zawsze niepokój z powodu niebezpieczeństwa, jakim groziło wykry
cie prawdziwego jego nazwiska.

W ostatnich latach życia (1898 r.i) wmieszany był w  proces w  Marsylii
o rozpowszechnianie fałszywych banknotów rublowych i  został skazany 
na ciężkie więzienie. Wyroku jednak nie wykonano z 'powodu niejas
ności pewnych szczegółów stwierdzających jego winę [4a]. Wyraz opi
nii o braku winy z jego strony znajdujemy również w  nekrologu [9].

Niemniej jednak ¡po procesie Warnerke wycofał się z życia publicz
nego. Zmarł w  Genewie dnia 7X  1900. Informację Edera o śmierci sa
mobójczej [4a] potwierdził L. P. Clerc, podając jako przyczynę nieule
czalną chorobę10. ' Ł

DZIAŁALNOŚĆ WYNALAZCZA I NAUKOWA

Jak już wspomniano, pierwsze prace, które szybko rozgłosiły imię 
Warnerkego, dotyczyły budowy kamery oraz opracowania materiału 
światłoczułego na podłożiu papierowym. Wynalazki te znacznie uproś
ciły wykonywanie zdjęć przez zastąpienie wymiany kaset w stosowanych

10 L. P. Clerc, wieloletni redaktor „Science et Industries Pbotographiques” 
-w Paryżu; informacja prywatna z 1940 r.
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n  wówczas powszechnie 'kamerach kliszowych — przewijaniem papieru 
w  kasecie zwojowej.

Zastosowanie podłoża papierowego oraz kaseta zwojowa znane były 
już z czasu talbotypdi; wynalazki te nie mogły być zatem zgłoszone do 
patentu. Opracowania Wamerkego stanowiły jednak bardzo znaczny 
postęp i w ich realizacji wykazał on dużą pomysłowość.

W pierwszym rozwiązaniu z 1875 r. (ryc. 4 a, b) kaseta mieściła pa
pier światłoczuły na 100 zdjęć; była stosowana do składanego aparatu 
fotograficznego; wyrabianego również przez Warn erkego -Małachowskie- 
go [4b], [7a]. W tylnej ścianie kasety znajdowało się pomarańczowe 
okienko, przez które widać było numery, umieszczone na tylnej stro
nie papieru światłoczułego w' odstępach odpowiadających wymiarom 
zdjęcia. Okienko, które dziiś jeszcze spotykamy w  aparatach, w  późnie j- 

'  szych latach stało się przedmiotem sporów patentowych. Warstwą świa
tłoczułą była w tym pierwszym rozwiązaniu sucha warstwa kolodio- 
nowa zawierająca światłoczułe sole srebra, wylana na papier uprzednio 
wielokrotnie powlekany roztworem kauczuku w  benzynie na zmianę 
z kolodium. Warstwę tę po wykonaniu zdjęcia ściągało się z podłoża, 
naklejało na płytkę szklaną i obrabiało dalej jak normalne płyty. 'Pa
pier taki produkował Warnerke-Małachówski w postaci długiej taśmy 
dostosowanej do swojej kasety. Papier dawał doskonałe obrazy, był jed
nak dość drogii [7b].

Doskonalenie suchego procesu kolodionowego, problem wówczas bar
dzo aktualny, było przedmiotem licznych prac i badań Wamerkego-Mała- 
ćhowskiego. Prace Ite zostały uwieńczone powodzeniem i  przyniosły w y
nalazcy w  1877 r. nagrodę Belgijskiego Towarzystwa Fotograficznego 
w konkursie na najlepszy suchy proces kolodionowy [4a], [9].

Nie na .drodze udoskonalenia procesu kolodionowego jednak miał zna
leźć się dalszy rozwój fotografii, lecz na drodze zastosowania żelatyno
wych emulsji fotograficznych. Warnerke-Małachówski zainteresował się 
tymi materiałami i w  1881 r. wystąpił z  nowym typem kasety zwojowej 
na wysokoczuły papier bromosrebrowy [7c]. Wskutek wielkiej czułoś
ci papieru ani okienko pomarańczowe, ani nawet czerwone nie dawały 
już dostatecznego zabezpieczenia przed zaświetleniem. W celu rozwią
zania tej trudności w kasetę zwojową wbudowana została bateria galwa
niczna oraz mały dzwonek elektryczny, taśmę zaś papieru zaopatrzono 
w  serię otworów w  odstępch równych szerokości klatki. Odpowiednio 
umieszczone styki powodowały .uruchomienie dzwonka po przewinięciu 
właściwej długości taśmy światłoczułej. W wywiadzie z 1881 r. [19] 
wspomniane są zdjęcia wykonane tym aparatem przez Wamerkego-Ma- 
łachowskiego w  czasie 'podróży po Europie, a m. in. zdjęcie z teatru na 
wolnym powietrzu w  Warszawie, zapewne z teatru w  Łazienkach.

Warstewka światłoczuła papieru bromosrebrowego nie dawała się 
zdejmować z podłoża. Aby usunąć efekt ziarnistości papieru — który 
zazwyczaj zmniejszano przez parafinowanie papieru lub nasycanie go 
olejem rycynowym — Małachowski pokrywał papier emulsją z obu 
stron. Struktura papieru wykopiowywała się na umieszczonej pod spodem 
warstwie emulsji i tworzący się po wywołaniu obraz negatywny rów
noważył jej ziarnistość. Papier ten okazał się lepszy od materiału kon
kurencyjnego, wyrabianego przez Eastmana [7d].

Warnerke-Małachówski zdawał sobie sprawę, że decydujące znacze
nie dla dalszego powodzenia realizowanych przezeń pomysłów ma zna-
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lezienie rozwiązania, które dawałoby największą prostotę obsługi. 
W 1885 r. pisał: „Nowoczesny fotograf nie lubi skomplikowanych mani
pulacji. Jeśli jakiś dobry geniusz zrealizowałby marzenia nowoczesnego 
entuzjasty fotografii, aparat fotograficzny przedstawiałby coś na kształt 
tabakiery z małą korbką, za której pokręceniem otrzymywałoby się du
żą fotografię, od razu oprawioną“ [7e].

Głównymi jego konkurentami w tych pracach byli G. Eastman 
i H. Walker. (Początkowo naśladowali oni ściśle pomysły Wannierkego- 
-Małachowskiego. W 1885 r. rozpoczęli masową produkcję analogicznej 
kasety zwojowej iz dzwonkiem elektrycznym. W 1888 r. wystąpili jednak 
z nowym rozwiązaniem, które dawało dalsze znaczne uproszczenia. By
ła to kamera skrzynkowa, ze „stałym ogniskiem“, której nie trzeba by
ło rozkładać, zbędne również stało się nastawianie ostrości; jedynymi 
czynnościami w celu wykonania zdjęcia były: skierowanie kamery na 
fotografowany przedmiot, naciśnięcie migawki, przewinięcie papieru 
światłoczułego. Następnie jeszcze materiał światłoczuły na podłożu pa
pierowym zastąpili oni błoną celuloidową.

Aparaty „Kodak“ Eastmana i Walkera uzyskały 'bezkonkurencyjną 
popularność, stworzyły duże rzesze „pstrykaczy“ i ma dziesięciolecia -usu
nęły w  cień inne rozwiązania. Wszędzie powstawały laboratoria obróbki 
taśmy i kopiowania odbitek. Powodzenie tych prostych aparatów, obmy
ślonych pierwotnie dla wycieczkowiczów i 'letników, stało się niewątpli
wie przyczyną zahamowania rozwoju konstrukcji precyzyjnych kamer 
fotograficznych w Ameryce, którego skutki zauważalne są do dzisiaj. 
Zamiłowanie natomiast ido wyposażenia wyższej jakości, trudniejszego 
w obsłudze, utrzymało się w Niemczech, stanowiąc jedną z głównych pod
staw rozwoju przemysłu optycznego w  tym kraju.

Duża liczba prac Wamerkego-Małaehowskiego dotyczyła garbujące
go idziałania wywoływania pirogalolem [17a], Uzyskał on patenty na za
stosowanie tego ef ektu przy sporządzaniu kopii pigmentowych [11] i ¡pro
dukował w  Londynie papier z warstwą żelatynową zawierającą pigment 
oraz bromosrebrową emulsję fotograficzną [17b]. Po wywołaniu w amo
niakalnym wywoływaczu pirogalolowym, bez siarczynu, papier taki pod
lega dalszej obróbce przez wypłukiwanie w ciepłej wodzie, w której roz
puszcza się niezgarbowana żelatyna zawierająca pigment, podobnie jak 
w  konwencjonalnym procesie pigmentowym.

Papier Warnerkego wykazywał atrakcyjne zalety w  porównaniu ze 
znanym chromianowym papierem pigmentowym, przede wszystkim od
znaczał się znacznie większą czułością i dużą trwałością w przeciwień
stwie do papieru konwencjonalnego, który po uczuleniu dwuchromianem 
musi być (zarówno dziś jak dawniej) w ciągu godzin a najwyżej dni 
zużyty. Za ostatnio wymienione prace uzyskał Wamerke w  1881 r. 
„Progress Medaille“ Brytyjskiego Towarzystwa Fotograficznego, odzna
czenie przyznawane corocznie za najlepsze osiągnięcia z zakresu nauki 
lub techniki fotograficznej [9].

Warnerke opracował następnie metody zastosowania swego papieru 
pigmentowego z wywoływaniem garbującym 'do sporządzania form dru
kowych dla rotograwiury. Odkryte przez niego zjawisko* wywoływa
nia garbującego oraz sposób jego zastosowania dla otrzymania tzw. re
liefów żelatynowych przez wypłukanie niezgarbowanej żelatyny ciepłą 
wodą — okazały się jednym z najbardziej płodnych wynalazków w  za
stosowaniu do fotografii barwnej oraz fotograficznych technik poligrafii.
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Prace nad dalszym zastosowaniem opisanego zjawiska stanowią 
bogate rozdziały w historii rozwoju tych gałęzi techniki. Jakkolwiek 
ostateczne rozwiązania, wypracowane w ciągu wielu dziesiątek lat pracy 
badawczej i doświadczenia technologicznego, odbiegają znacznie od pier
wotnych eksperymentów Warnerkego, to jednak szeroko dziś stosowane 
w  kinematografii barwnej metody hydrotypii, jak np. metoda znana pod 
firmową nazwą „Technicolor“, opierają się na zastosowaniu reliefów  
żelatynowych, których punktem wyjścia jest obraz srebrowy. Wamerke 
przewidywał też w-swych pracach możliwość zabarwienia tych reliefów  
barwnikami organicznymi.

Rola wynalazku Małachowskiego-Warnerkego w tej dziedzinie jest 
powszechnie uznawana. Tak np. E. J. Wall w monografii dotyczącej historii 
fotografii barwnej, omawiając odkrycie wywoływania garbującego przez 
Warnerkego, podaje 46 pozycji bibliograficznych [17c], Obejmują one 
oryginalne prace Warnerkego oraz prace omawiające zastosowania jego 
wynalazku w fotografii barwnej i w technikach poligraficznych, które 
ukazały się do 1925 r., tj. do wydania książki Walla. Również w książce
I. S. Friedmana, przedstawiającej rozwój fotografii barwnej po 1925 r., 
znajdujemy cytaty dotyczące wywoływania garbującego Warnerkego [6].

Z innych prac Wamerkego-Małachowskiego można wymienić badania 
nad powstawaniem obrazu utajonego pod wpływem nacisku mechanicz
nego [4c].

Więcej uwagi, poświęcił on aktynometrii. Zajmował się udoskonale
niem aktynometru Marchanda ze szczawianem żelaza i nadał temu akty- 
nometrowi postać urządzenia sygnalizującego. Dwutlenek węgla, wy
dzielający się pod działaniem światła, działał na pływak, który po uzys
kaniu określonego naświetlenia zwierał styki uruchamiające dzwonek 
elektryczny [3a]. Urządzenie to mogło mieć zastosowanie przy kopio
waniu.

Dalsze prace dotyczyły innego typu aktynometru — światłomierza do 
określania czasu naświetlania przy wykonywaniu zdjęć, opartego na 
zastosowaniu płytki fosforyzującej. Małe pole płytki poddawało się przez 
określony czas działaniu światła dziennego, którego natężenie miało być 
zmierzone, a następnie, po 30 sekundach, oceniało się wzrokowo jasność 
fosfarescencji, zasłaniając pole coraz to ciemniejszymi optycznymi filtra
mi neutralnymi. Numer filtra powodującego zanik widoczności fosfore- 
scencji służył do obliczenia czasu naświetlenia [3b], [18]. Instrument ten 
wzbudził dość duże zainteresowanie, nie przyjął się jednak szerzej. Na
leży zauważyć, że zastosowanie płytki fosforyzującej w  tym instrumencie 
nie ma uzasadnienia i raczej zmniejsza dokładność pomiaru.

Znacznie poważniejsze i bardziej długotrwałe powodzenie uzyskały 
prace Wamerkego-Małachowskiego dotyczące pomiaru światłoczułości 
materiałów fotograficznych. Skonstruowany przez niego przyrząd, dla 
którego wprowadził stosowaną dotychczas nazwę, sensytometr, był pierw
szą w historii fotografii próbą normalizacji w tej dziedzinie. Uzyskała 
ona aprobatę komitetu Klubu Fotograficznego w Londynie wybranego 
w 1881 r. dla normalizacji pomiaru światłoczułości [10] i znalazła szero
kie zastosowanie w praktyce. Czułość materiałów negatywowych była 
podawana w stopniach Warnerkego aż do końca jego życia.

Sensytometr (ryc. 5) miał postać ramki A, w której była osadzona 
szybka C o 25 numerowanych polach o wzrastającym stopniowo zaczer
nieniu. Badaną płytę fotograficzną umieszczało się pod szybką ramki,
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przyciskało do niej szczelnie pasującą deseczkę i wsuwało się zasuwę D. 
Następnie wkładało się w zagłębienie a płytkę pokrytą fosforyzującym 
siarczkiem wapnia, która była stosowana jako wzorcowe źródło światła, 
i przyciskało się klamerkami b. Płytka była bezpośrednio przedtem 
silnie naświetlona przez spalenie przed nią calowego odcinka taśmy 
magnezowej; zapewniało to pełne nasycenie fosforescencji. Po 60 sekun

dach od chwili naświetlenia wysuwało się zasuwę D na 30 sekund, po
zwalając działać światłu przez szybkę. Po wywołaniu odczytywało się 
numeri najsłabiej widocznego pola sensytometru.

Szybka sensytometru była pierwowzorem stosowanych powszechnie 
do dnia dzisiejszego stopniowych klinów sensytometrycznych. Była ona 
otrzymywana przez sporządzenie odlewu z czarnej farby żelatynowej 
w farmie wykonanej z łatwo topliwego stopu Spence’a, metodą podobną 
do stosowanego w owym czasie druku Woodbury. Zasada ta, w bardziej 
precyzyjnej realizacji technicznej, stosowana jest dziś jeszcze do sporzą
dzania nowoczesnych klinów sensytometrycznych.

Urządzenie to okazało się praktyczne i wygodne w zastosowaniu. 
Wątpliwości budziła wprawdzie trudność sporządzania płytek fosfory
zujących o dokładnie jednakowych własnościach i kongres fotograficzny 
w Paryżu w 1889 r. zalecił stosowanie lampy Hefnera jako źródła 
światła. Propozycja ta nie przyjęła się jednak i sensytometr był nadal 
stosowany w pierwotnej formie, która według Edera i innych dawała 
wystarczającą dokładność dla celów praktyki, była zaś wygodniejsza 
w użyciu [3c].

Ryc. 5. Sensytometr Warnerkego według [4] 

Puc. 5. CencwTOMeTp BapHepKe no [4] 
sFig. 5. Warnerke’s sensitometer, according to [4]
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Oprócz tej pierwszej w historii fotografii normalizacji metody po
miaru światłoczułości, uwieńczonej poważnym powodzeniem, Wamer- 
kemu-Małachowskiemu przypisywana jest inicjatywa zorganizowania 
komitetu normalizacji obiektywów i współpraca w ustaleniu norm Bry
tyjskiego Towarzystwa Fotograficznego dla obiektywów fotograficz
nych [9],

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 1 (KONTAKTY Z ROSJĄ

Opis działalności naukowej i technicznej Wamerkego^Małachow- 
skiego, która zapewniła mu trwałe miejsce w historii rozwoju fotografii, 
jeszcze nie daje pełnego obrazu jego sylwety. W insularnym, izolowanym 
od Europy Londynie Warnerke był łącznikiem z kontynentem.

Brał on udział we wszystkich zjazdach i kongresach organizowanych 
w ówczesnym świecie fotograficznym. Był łącznikem między wybitnymi 
osobistościami z kontynentu a brytyjskimi stowarzyszeniami. Wprowadził 
np. C. P. Gorza, producenta znanego anastygmatu podwójnego, na ze
branie Brytyjskiego Towarzystwa Fotograficznego. Demonstrował znane 
doświadczenia Lippmanna nad fotografowaniem stojącej fali światła na 
bezziamistej emulsji, a w 1884 r. frapujące wyniki braci Lumiere’ów na 
zebraniu tego towarzystwa. Miał również wykład o fotograficznych in
stytucjach szkoleniowych w Berlinie, Wiedniu i innych miastach kon
tynentalnych. „Brytyjska fotografia została wzbogacona przez ścisłe kon
takty, które dzięki niemu zostały nawiązane i utrzymywane między 
postępem za granicą i w  naszym kraju“ — czytamy w nekrologu [9].

Najbardziej jednak interesujące były kontakty 'Małachowskiego-War- 
nerkego z Rosją. Pierwsze wiadomości o działalności na tym terenie do
tyczą jego roli jako założyciela Towarzystwa Fotograficznego w Peters
burgu. Informacje takie podają zarówno źródła angielskie [9], jak 
i Eder [4a]. Informacje o głównej roli Warnerkego w założeniu Towarzy
stwa potwierdza również prof. Gorochowski u .

Bardzo ciekawe szczegóły dotyczące założenia Towarzystwa jako Od
działu V Imperatorskiego Towarzystwa Technicznego znajdujemy w lis
tach W. Srezniewskiego, jednego z głównych ówczesnych działaczy z za
kresu fotografii w Petersburgu, do Dymitra Mendelejewa. Mendelejew 
bardzo interesował się rozwojem fotografii i został zaproszony na obiad 
z Warnerkem, „w surdutach“, dnia 22 II 1878. Mendelejew nie przybył 
jednak na obiad i w  następnym liście Srezniewski opisuje przebieg roz
mów i podjętą decyzję założenia Towarzystwa 12. Z treści listów wynika 
w sposób oczywisty, że „znany wszystkim Warnerke“ musiał już od lat 
bywać częstym gościem w Petersburgu. Nazwisko Warnerkego figuruje 
na liście członków-założycieli Towarzystwa, jednakże na samym zebra
niu założycielskim nie był on obecny.

Warnerke był też w osobistym kontakcie z Mendelejewem, o czym 
świadczy adres londyński Warnerkego, znajdujący się w zapiskach Men
delejewa, oraz jego portret umieszczony w albumie fotografii kolekcjo^ 
nowanych i wklejanych osobiście przez Mendelejewa (ryc. 4).

11 Cytowana już informacja prywatna.
12 Polskie przekłady listów W. Srezniewskiego stanowią aneksy 2 i 3 do niniej

szego artykułu. Autor wyraża podziękowanie dla Tamary Siergiejewny Kubriaw- 
cowej, dyrektora Muzeum-Archiwum Mendelejewa w  Leningradzie za dostarczenie 
tych listów.
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Wamerke brał żywy udział w działalności Towarzystwa Fotograficz
nego, czego dowodem są liczne artykuły w „Fotografie“, organie Towa
rzystwa, oraz wzmianki o jego wykładach i referatach w  Towarzystwie.

Około 1881 r. powstało w Petersburgu laboratorium pod firmą „War- 
nerke i Ko.“ (company). Wytwórnia ta zajmowała parter domu Srez- 
niewskiego i przez niego była prowadzona1S. Wamerke-iMaćhałowsfei

Hyc. 6. Fotokopia ogłoszenia petersburskiego laboratorium Wamerkego w  „Foto
grafie”, luty 1863 r.

Puc. 6 . c&OTOKomiH oStaBJieHMH neTep6 yprcKoii jiafiopaTopwji BąpHepice b  JKypHajie
„<I>0T0rpa(JiMa”, <J>eBpajib 1883 r.

Fig. 6 . Advertisement on the Petersburg laboratory of Warnerke, inserted in the 
magazine ,,Photographer”, February, 1883. photocopy

utrzymywał stały kontakt z tym przedsiębiorstwem, często przyjeżdżając 
do Petersburga. W laboratorium podjęto m.in. produkcję suchych płyt 
bromosrebrowych (ryc. 6). Wytwórnia utrzymała, się przez długie lata 
i produkcję jej rozszerzono następnie również na przezroczowe płyty 
chlorosrebrowe. Produkowano również aktynometr i sensytometr War- 
nerkego [5]. Sprzęt pozostały po likwidacji wytwórni został po latach 
przejęty przez Leningradzki Instytut Kinoinżynierów (EKI) u .

W życiorysie Wamerkego-Małachowskego uderzająca jest jego dąż
ność do utrzymywania kontaktów z Rosją. Pomimo zaocznie wydanego 
wyroku śmierci i nagrody 10 000 rb. wyznaczonej za głowę Małachow
skiego jako członka władz powstańczych, pomimo że ojciec jego, uwię
ziony po powstaniu, zmarł w więzieniu rosyjskim, Małachowski zaraz 
pp ustaleniu warunków bytu na emigracji nawiązuje stosunki z Pe
tersburgiem, nie bacząc na niebezpieczeństwo, z jakim to było zwią
zane. Początkowo kontakty nie były natury komercjalnej, lecz wyni
kiem ich było założenie Towarzytstwa i zainicjowanie wydawania czaso

13 Informacja prywatna prof. J. N. Gorochowskiego.
14 Jak wyżej.'



pisma fotograficznego. Wydaje się prawdopodobne, że w nawiązaniu tych 
stosunków odegrały rolę nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną te same 
osoby, które umożliwiły mu ucieczkę przez Petersburg w czasie powstania 
i o których nic nie wiemy. Długie zaś lata pierwszej młodości spędzone 
w internacie rosyjskim mogły doprowadzić do nawiązania trwałych 
przyjaźni i musiały pozostawić trwałe ślady w jego psychice.

Niewątpliwie też w całym życiu Małachowskiego dochodził do głosu 
ten rys charakteru, który sprawiał, że nie wahał się on przed podej
mowaniem ryzyka, nawet gdyby to nie było konieczne, jak w wypadku 
odebraniu rewolweru żandarmowi rosyjskiemu, opisanym przez Giey
sztora [8b].

Jego twórcza inicjatywa w zakresie organizacyjnym w Rosji przy
pomina podobną jego działalność w Anglii, gdzie był on pośrednikiem 
w kontaktach między postępem naukowym i technicznym w tym kraju 
a postępem za granicą.

W zawiłym nurcie jego życia, płynącego w skomplikowanych warun
kach emigracji powstańczej, jeden rys jest niewątpliwy: wielka ekspan- 
sywność bujnej, nieprzeciętnej natury Małachowskiego, wyrażająca się 
w sposób twórczy w propagowaniu wiedzy i techniki oraz międzynaro
dowej wymiany myśli.
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ANEKS ,1

Prof. Dr Stanisław Ciechanowski 25 maja 1933
Kraków, Szopena 11 — tel. 131-05

Wielce Szanowny Panie,
Pospieszam odpowiedzieć na łaskawy dzisiejszy list Pana. Leon Warnerke, było 

to przybrane nazwisko inż. W ł a d y s ł a w a  M a ł a c h o w s k i e g o .  Mogę o nim 
przesłać Panu wiadomości z u p e ł n i e  p e w n e ,  ponieważ znałem go osobiście 
i  bawiłem nawet w  gościnie w  jego domu w Londynie w r. 1898 prawie dwa ty
godnie. W prawdziwe jego nazwisko byłem wtajemniczony, ponieważ był on spo
krewniony z moją żoną (z domu Wańikowiczówną, córką Jana Edwarda, w powsta
niu — najbliższego towarzysza walk Traugutta pod pseudonimem „Leliwy”, 
a wnucajią Walentego, znanego ąrtysty-malarza) — przez Jej Matkę.

Drukiem ogłoszone wiadomości o Władysławie Małachowskim znajdzie Pan
1) w B e r g a :  Zapiskach o powstaniu polskim r. 186314, (wydanych w  tłóm. 

polskim w  Krakowie 1900), tom III str. 206—208,
2) w  Gieysztora Pamiętnikach. Wilno 1813, str. '356,
3) w Murawiewa Pamiętnikach (nie mam ich w  ręku).
Wedle tych źródeł i wiadomości od mej żony i teściowej, oraz wedle własnych 

nąoich stosunków z Wł. Małachowskim podaję w  skróceniu jego życiorys.
Władysław Małachowski urodził się około r. 1830 w rodzinnym majątku Macie 

w- powiecie kobryńskim, guberni Grodzieńskiej, z ojca Juliana, właściciela ziem
skiego i podobno wyższego oficera rosyjskiego, jednak Polaka, i matki Teofili z Ja
kubowskich. Szkoły średnie w  Prużanie, Drohiczynie i Swisłoczy. W Instytucie 
Inżynierów Komunikacji w Petersburgu otrzymał dyplom inżyniera „dróg i mostów”, 
poczem pracował w  Wilnie przy budowie kolei Petersbursko-Warszawskiej. W r. 1863 
był zrazu wojennym naczelnikiem powstańczym miasta Wilna. Wedle Berga w  po
czątkach czerwca 1863 „ k i e r u n e k  p o w s t a n i a  n a  L i t w i e  p r z e s z e d ł

KHNiT — 5
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w r ę c e  W ł a d y s ł a w a  M a ł a c h o w s k i e g o  oraz Konstantego Kalinow
skiego i Gieysztora”. Stworzona przez nich organizacja pod nazwą „Wydziału wy
konawczego na Litwie” potrafiła się przeszło miesiąc utrzymać pomimo wszel
kich wysileń Murawiewowskiej policji. M.in. wyznaczono nagrodę za głowę Ma
łachowskiego w  kwocie aż 10  000 rubli, co wykazuje, jak niebezpiecznym był dla 
Rosjan przeciwnikiem.

Potem uwięziono Kalinowskiego (i powieszono) oraz Gieysztora (do katorgi), 
natomiast — wedle Berga — „Małachowski zginął bez śladu”, jednakże Murawiew 
w pamiętnikach opowiada o jego ucieczce. Przez Petersburg, ukryty na statku 
angielskim, dostał się M. do Anglii z paszportem jakiegoś Austriaka czy Czecha — 
Warnerkego i pod tym nazwiskiem osiadł na stałe w Londynie i przyjął obywa
telstwo angielskie. Urządził sobie w Londynie pracownię fototechniczną, skąd 
wyszły jego wynalazki w zakresie fotografii (m. in. bezpośrednie sporządzanie klisz 
drukarskich ilustracyjnych na miedzi zwykłym aiparateim fotograficznym i potem 
oczywiście wytrawianiem, przyrząd do polmiaru oświetlenia itp.). W Londynie 
mieszkał w  r. 1898 w  willi z ogrodem, gdzie miał obszerną pracownię na parterze. 
Ale już w  parę lat po powstaniu założył fabrykę fototechniczną w P e t e r s b u r 
gu  ,(!), dokąd co jakiś czas dojeżdżał z Londynu, wstępując do Krakowa, by od
wiedzić swą staruszkę matkę (mieszkała u moich teściów, a później u nas, doszedłszy 
b. sędziwego wieku — około stu lat). (Wtedy go poznałem i otrzymałem jego za
proszenie do Londynu).

Żonaty był z hr. Platerówną, Io voto ks. Ogińską. Jedyną córkę, Zofię, wycho
wał na Angielkę,. ponieważ miała już tylko przybrane nazwisko. Po śmierci ojca 
prowadziła ona jakiś czas jego warsztat i zakład fotograficzny (ojciec zmarł pod 
koniec XIX w. we Francji), gdy jednak przedsiębiorstwo to upadło, utrzymywała 
się z handlu starożytnościami (pod pseudonimem „Marie-Leon”), prowadząc sklepik 
z antykami na „Caledomian Market”. Tam zapoznał się z nią, już wiekową, ko
respondent Wiedeńskiej ,,Neue Freie Presse” w r. 1930 i ogłosił notatkę (pod sen
sacyjnym itytułeim Das Fiirstendkind ais Strassenhdndlerin) powtórzoną przez „111. 
Kur jer Krak.” P. Zofia Wamerke zapewne już nie żyje (dlaczego po śmierci ro
dziców nie zgłaszała się do krewnych w Kraju — nie wiadomo, a próby odszukania 
jej wtedy i później w  Londynie nie powiodły się nam; po owych zaś wiadomoś
ciach przez dzienniki nie zdecydowała się przyjąć naszego zaproszenia na powrót 
do Polski).

Ojciec Wł. Małachowskiego, Julian, został w  r. 1863 uwięziony i zmarł w wię
zieniu, dobra Macie skonfiskowano. Matka — jak wspomniałem — mieszkała potem 
w Krakowie, w  końcu u nas i tutaj zmarła w  czerwcu r. 1902. ,

Oto wszystko, czym mogę służyć. (W razie potrzeby także fotografią M.) <o ile 
się odnajdzie u nas).

Łączę wyrazy wysokiego poważania > Stanisław ciechanowski

ANEKS 2 \

Zawiadomienie W. Srezniewsikiego 
skierowane do D. I. Mendelejewa o obiedzie 

amatorów-fotografów.

Wielce Szanowny Dymitrze Iwanowiczu!

Przyszło nam na myśl zaprosić wszystkich znajomych Warnerkego na obiad 
jutro, w  środę 22 lutego o godzinie 5 (opłata 5 rubli) do Małego Jarosławca, w surdu
tach. O ile Pan życzyłby sobie Wziąć udział w tym przyjęciu, proszę łaskawie

1878 r. luty 21

\  ' '
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skreślić karteczkę do mnie o swojej zgodzie (Wiaczesław Izmaiłowicz Srezniewski, 
ul. Pocztamskaja 1/7 m. 9). Sprawa jest pilna i dlatego, jeśli można, proszę mnie 
zawiadomić do jutra do godziny 1 2 .

Z wyrazami szacunku • w  Srezniewski

(Muzeum-Archiwum D. 4. Mendelejewa przy Leningradzkim Uniwersytecie, F. 1, 
archiw I-W -ll-1-57. Przekład z rosyjskiego W. Romera). *

ANEKS 3

Wielce Szanowny Dymitrze Iwanowiczu,

Zapewne jest Pan ciekaw, co działo się wczoraj podczas obiadu. Niestety, przy
było niewielu z tych, do których zostały wysłane zaproszenia, a między innymi 
przykre zdarzenie spotkało braci Denierów, którzy otrzymali moje zaproszenie, 
upstrzone licznymi adnotacjami i stemplami pocztowymi, dopiero o 5 godzinie. 
Mimo to, jeden z nich był. Oczywiście zgodnie z pańskimi przewidywaniami po 
pierwszym toaście za zdrowie Warnerkego zaczęto rozmowę o zjednoczeniu fotogra
fów i wówczas ujawniły się dwie tendencje — zwrócić się z prośbą o przyłączenie 
do Towarzystwa Fizyczno-Chemicznego lub Technicznego. Ta ostatnia myśl zyskała 
powodzenie, ponieważ prócz Lwowa obecni byli i inni członkowie Towarzystwa 
Technicznego. Po wielostronnej dyskusji i częściowo dzięki staraniom z mojej stro
ny Lwów wypowiedział się wprost, że utworzenie Towarzystwa Fotograficznego lub 
raczej Oddziału przy Towarzystwie Technicznym byłoby o wiele korzystniejsze ze 
względu na możliwość uzyskania środków technicznych i pieniężnych, ponieważ 
Towarzystwo to nigdy i w  niczym nie spotykało się z odmową ze strony rządu 
i nie jest związane ze skąpym Ministerstwem Oświaty Narodowej ani z oszczędnym 
Ministerstwem Finansów. Gdy zagadnienie założenia Oddziału zostało omówione, 
ustalono na piśmie i podpisano postanowienie w  następującym brzmieniu:

22 lutego 1878 r. my, niżej podpisani, zebrani na przyjęciu wydanym na cześć 
p. Warnerkego, wyrażamy pod adresem Imperatorskiego Rosyjskiego Towarzystwa 
Technicznego życzenie utworzenia przy nim specjalnego oddziału fotografii we 
wszystkich jej zastosowaniach.

Podpisali: S. Lewicki, Denier, Skamoni, Wagner, Jakobi, Srezniewski, Wisz- 
niakow, Szyrl, Klasen, Warnerke, L. Lewicki, Karrik, Czesterman.

Los tego pisma będzie następujący.
Wyślemy je okólnikiem do osób, które nie były obecne, oraz do ludzi nie zna

jących Warnerkego i po zebraniu dostatecznej liczby podpisów przedłożymy w  To
warzystwie Technicznym. Myśl o uwzględnieniu strony artystycznej nie mogła 
jeszcze być przeprowadzona, ale znalazła uznanie wśród niektórych obecnych jako 
Wyraz związku fotografii i sztuki.

Proszę wybaczyć za niezwykły układ stronic zauważony przeze mnie zbyt 
późno. Myślę, iż Pan nie poczyta mi tego za złe, czy też nietakt.

Pozostaję Panu oddany

23 luty 1878 r. , W. Srezniewski

' - ’ -  { ■ ' ■ '(Muzeum-Archiwum D. I. Mendelejewa przy Leningradzkim Uniwersytecie, F. 1, 
archiw I-W -ll-1-57. Przekład z rosyjskiego W. Romera).
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\  s BJTAflHCJIAB M AJIAXOBCKM  — JIEOH BĄ PH EPK E 
nO JIbC K H tt H 30B P E T A T E JIb  B  OBJIACTM ®OTOrPA<DMM

Haî MOHaaiLHaa rrpnHafljie5KHOCTb Jleona BapHepxe — M3BecTH0r0 wccjieflOBa- 
Tejia m. M306peraTeuia b o6 jiaem <J}OTOrpa(J)MM, xiiBiiiero b JIOHflOHe, ho pasBM- 
BaBinero mwpoKyio seirrejiBHOCTb TaKsce b Poccmm, flO cmx nop. He öbijia BbiacHena 
flOCTOBepHŁiM 06pa3OM. OôbiHHO eMy np'MmicbiBaiOT pyccKoe npoHxojKflemie. OflHa- 
KO irpo<|>eeoopy CTaHHCJiaBy HexaHOBCKOMy M3 KpaKOBa y^ajiocb ycraHOBMTb, ^to 
JleoH BapHepKe — sto  SMraparptOHHbiii nceBaoHMM ero poflCTBesHMKa, aKTMBHoro 
ynacTHMKa nonbCKoro BOccraHna 1863 rofla, HanajibHHKa ropowa Bmibiio.

ÆajHHbie, coflepjKainwecH b  JiHTepaType n o  mctopmm BOccraHna, a  Tairate yno - 
MMHaHHH o  HeM B| T e x H iiH e c K M x  xypH ajiax  h  ra3erax , p a s H O  Kaie m CBeaerota, 
n o jiy H e H H b re  aB T o p o M  o t  A o n e p t t  J l e o H a  B a p H e p x e ,  n p o s a i B a i o m e ń  b  JlO H flO H e, n o « -  
TBepjK«aiOT 3Ty MH(J)opMao,MK>. Phą flpyrax  noflpoSHOCTeü, KacaïoirçHxca Mojioflocru 
M a jia x o B C K O F O -B a p H e p K e , a  r a i c x t e  e r o  a e m e j i t H O c m  b  n o c j i e s y r o in M e  r o ^ t i  b  P o c -  

c h h ,  SbuiM H a ń f le H Ł i b  M a T e p n a jx a x  IleHTpajibHoro ro c y f la p c T B e H H O r o  M CTOpKHecKO- 

ro  apxMBa m M y3ea-apxnBa MeHflejïeeBa b  JleHMHrpaae.
B  c r a T b e  npeflcraBJieHO H a y n H o e  n  T ex H M H ecE O e T B o p n e cT B O  M a j r a x o B C K ô r o -  

- B a p H e p K e  b  o ô j i a c m  K O H C T pyM poB aH w a ( J i o r o r p a ^ i t H e c K o r o  a n n a p a r a ,  o 6 p a ß o T x n  
H e ra iM B H O ro  M a T e p i ia j i a  H a  6 y M » r e  b  B M fle c m iM a e M o ro  c j i o a ,  e r o  p a ô O T b i,  n o c B a -  

m e H H b ie  aKTMHo m eT p iîM  h  ceH cw T O M eT piiH , a  T a x a t e  e r o  H C C Jie flO B aro fa  n o  a y 6 a -  
m e n iy  n p o aB jreH M K ) h  w cn o jib ao B a iH H K ) 3 T o r o  c n o o o ß a  b  n o jiM rp S iJ u iH e c K O ii T e x H H K e. 

O x a p a K T e p n 3 0 B a H a  ^ e a r e j ib H O C T b  M a j i a x o B C K o r o - B a p H e p K e  b  s e j i e  o p r a H H 3 a u w i  H a -  
y ^ H O ń  2KK3HH m  M e jK f ly H a p o f lH b ix  C B H 3eü  b  o ß jia c T M  d)0T 0rpa< j)M M .

WŁADYSŁAW MAŁACHOWSKI - WARNERKE,
THE POLISH INiVEINTOR IN THE FIELD OF PHOTOGRAPHY

The nationality of Leon Warnerke, the well known researcher and inventor in 
the field of photography had not so for been ascertained. He lived in London and 
also carried on a lively activity in Russia. Most sources of information mention that 
tie was of Russian origin, although in his obituary in the British Journal of Photo
graphy Hungarian nationality is suggested.

Professor Stanisław Ciechanowski from Cracow informed the author, however, 
that Warnerke was a Pole, Władysław Małachowski, his relative and friend, the 
military commander of the town of Wilna, well known from the history of the 
Polish insurrection of 1863. After the failure of the insurrection he fled to England 
under the assumed name of Leon Warnerke.
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A close scrutiny of publications concerning the insurrection and other sources, 
as well as the author’s personal contacts with Malachowski-Wamerke’s daughter 
in England confirm fully this information. Further details on the youth of Mała
chowski and his later activity in (Russia have been obtained from the Historical 
Archives of the U.S.S.R. and the Mendeleev Museum-Archives in Leningrad.

Main scientific and technological archivements of Małachowski-Warnerke are 
described. They include the construction of the photographic camera, negative 
stripping paper, actinometers and sensitometers, the tanning development and its 
application in the graphic arts.

An account is given of his unusual activity in organising international contacts 
and exchange of information in the field of progress in photography*.

X

* Tekst w jęz. angielskim nadesłał autor artykułu.


