Vižikovskis un citi – poļu ieguldījums fotogrāfijas
attīstībā Latvijā
Wyrzykowski i inni – wkład Polaków w rozwój
fotografii na Łotwie
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Leonards Vižikovskis, Vladislava un Zofijas (dzim. Miškovičas)
dēls, piedzima 1856. g. Kauņas guberņā. Viņa vecāki vēl pirms
1865. g. pārvācās uz Latgali un apmetās Preiļu apkaimē (Leonarda
jaunākais brālis – Mihals piedzima 1865. g. „Nova farma” muižā
netālu no Preiļiem). Nav zināms, kāpēc dižciltīgā ģimene no Lietuvas
apmetās nelielā muižā Latgalē, bet tas varēja būt saistīts ar cara
represijām pēc 1863. g. janvāra sacelšanās, kad vairāki desmiti
ģimeņu Lietuvas guberņā zaudēja savus īpašumus par dalību poļu
dumpī. Pēc soda izciešanas cietumā vai trimdā iespēja atgriezties
dzimtajās mājās viņiem bija liegta. Vai tā bija arī Vižikovsku ģimenes
gadījumā – nav zināms avotu trūkuma dēļ.

Leonard-Aleksander Wyrzykowski urodził się w 1856 r.
w guberni kowieńskiej jako syn Władysława i Zofii z Myszkowiczów.
Jeszcze przed 1865 r. rodzice przenieśli się do folwarku Nowa Ferma
pod Prelami w Łatgalii (młodszy brat Leonarda – Michał urodził się
w 1865 r. już w folwarku Nowa Ferma). Nie znamy powodów, dla
których szlachecka rodzina z Litwy kowieńskiej trafia do małego
folwarku w Łatgalii, mogło to mieć jednak związek z carskimi
represjami po Powstaniu Styczniowym z 1863 r., kiedy to dziesiątki
rodzin z litewskich guberni za udział w zrywie powstańczym traciły
swoje majątki, a po odbyciu kary więzienia lub zsyłki miały zakaz
powrotu do rodzinnych stron. Czy tak było również w przypadku
Wyrzykowskich – z braku źródeł nie wiemy.

Nekas nav zināms arī par Leonarda agru jaunību un skolas
gaitām. No Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas dzimtsarakstu
grāmatas zinām tomēr, ka 1880. g. martā, 23 gadu vecumā,
Leonards Vižikovskis apprecēja Mariju Rudzinsku, kuras ģimene arī
nāca no Kauņas guberņas Lietuvā.

Nic nie wiemy także o wczesnej młodości i latach edukacji
Leonarda. Z księgi metrykalnej kościoła Matki Boskiej Bolesnej
w Rydze dowiadujemy się natomiast, że 23-letni Leonard
Wyrzykowski w marcu 1880 r. poślubił Marię-Wiktorię Rudzińską
z rodziny także wywodzącej się z Litwy kowieńskiej.

Maria-Wiktoria Wyrzykowska, żona Leonarda

Leonard Wyrzykowski (stoi z tyłu) z rodziną

1885. g. Leonards atvēra Foto ateljē Rīgā, Aleksandra un
Pauluči ielu krustojumā (šodien Brīvības un Merķeļa ielas stūris) un
sākumā strādāja tur kopā ar Broņislavu Červinski. Fotodarbnīca
Aleksandra ielā 2 (pašlaik tur atrodas pasta nodaļa) darbojās 27
gadus, līdz 1912. g., kad tā tika pārcelta uz 1910. g. celtu māju
Suvorova ielā 14 (pašlaik Kr. Barona iela, Latvijas Nacionālas
bibliotēkas vecā ēka). Vasarās durvis vēra ari fotodarbnīcas filiāle
Majoros, Omnibusa ielā 4, bet vēlāk - Jomas ielā 23.
Savā amatā Leonards
Vižikovskis sasniedza augstu
pozīciju un pelnīti tika uzskatīts
par fotogrāfu-mākslinieku, bet
viņa ateljē Aleksandra ielā kļuva
par pirmo moderno fotosalonu
Rīgā. Leonarda Vižikovska
fotogrāfiju
mākslinieciskā
vērtība izpelnījās
augstu
atzinību
1901.g.
jubilejas
izstādē par godu Rīgas 700.
gadadienas svinībām, kad autora
ekspozīcija tika apbalvota ar
sudraba medaļu.

Tādejādi L. Vižikovski var droši ierindot starp Rīgas poļu
sabiedrības izcilākajiem pārstāvjiem, kuri savus profesionālos
panākumus apvienoja ar aktīvu sabiedrisko darbu maznodrošinātu
un neizglītotu sabiedrības slāņu labā.
Latviešu Avīze, nr 137 (01.12.1911 r.)

W swojej profesji Leonard Wyrzykowski osiągnął
wysoką pozycję zawodową, ciesząc się zasłużoną opinią
artysty – fotografa, a jego atelier przy Aleksandrowskiej
było pierwszym nowoczesnym salonem fotograficznym
w Rydze. Artyzm prac Leonarda został doceniony na
Wystawie Jubileuszowej w 1901 r. z okazji 700-lecia
Rygi, a jego ekspozycja nagrodzona srebrnym medalem.

Šajā mājā laikā no 1885. līdz 1912. g.
atradās Leonarda Vižikovska ateljē.
W tym domu w latach 1885–1912
mieściło się atelier Leonarda Wyrzykowskiego

Leonards Vižikovskis iesaistījās arī sabiedriskajā dzīvē. 1909.
un 1913. gados viņš kandidēja pilsētas domes vēlēšanās (1913.
g. – ar 1887 balsīm – ieguva otro vietu savas partijas sarakstā un
kļuva par deputātu). Vižikovskis atbalstīja Romas katoļu baznīcas
Labdabības biedrību, kā arī poļu biedrības „Izglītība” darbību, bija
arī Poļu kluba „Aušra” priekšsēdētājs (kādu laiku „Aušras” mītne
atradās Vižikovsku ģimenes mājā Dzirnavu ielā 40). Vienā no
1911. g. decembra avīzēm var atrast šādu sludinājumu: „Jaunā
publiskā bibliotēka. Muižnieks Leonards Vižikovskis saņēma atļauju
atvērt publisku bibliotēku un lasītavu Nevska ielā 12”.1

1

Zakład fotograficzny na rogu ulic Aleksandrowskiej/Paulucci
w Rydze Leonard otworzył w 1885 r., prowadził go początkowo
wspólnie z Bronisławem Czerwińskim. Na ul. Aleksandrowskiej 2
(obecnie mieści się w tym budynku Poczta) zakład działał
przez 27 lat, tj. do 1912 r., kiedy to następnie przeniósł się do
wybudowanego w 1910 r. budynku przy ul. Suworowskiej 14
(obecnie siedziba Łotewskiej Biblioteki Narodowej). W okresie letnim
Leonard prowadził ponadto filię w Majorenhofie na ulicy Omnibusa
4, a następnie ul. Jomas 23. Leonard Wyrzykowski prowadził swój
zakład fotograficzny w Rydze przez 40 lat, tj. do 1925 r.
Krótko przed śmiercią przeniósł się do Wilna, gdzie zmarł
5 marca 1927 r. Po śmierci Leonarda Wyrzykowskiego
jego zakład fotograficzny przejął Witold Urbanowicz.

Leonard Wyrzykowski angażował się także w życiu
publicznym. W latach 1909 oraz 1913 kandydował w wyborach
do Miejskiej Dumy (w 1913 r. uzyskując drugi wynik wyborczy
na swojej liście – 1887 głosów został deputowanym). Wspierał
działalność Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności
oraz Polskiego Towarzystwa „Oświata”, był też prezesem Polskiego
Klubu „Auszra” (przez pewien okres „Auszra” miała swoją siedzibę
w domu Wyrzykowskich przy ul. Dzirnavu 40). W jednej z gazet
z grudnia 1911 r. znajdujemy takie oto ogłoszenie: „Nowa biblioteka
publiczna. Szlachcic Leonard Wyrzykowski otrzymał zezwolenie na
otwarcie publicznej biblioteki z czytelnią przy ul. Newskiej 12”.1
Te przykłady stawiają Wyrzykowskiego w rzędzie tych
wybitnych jednostek społeczności polskiej w Rydze, które sukcesy
zawodowe łączyły z zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz
uboższych i gorzej wykształconych warstw społeczeństwa.
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Leonards Vižikovskis vadīja savu ateljē Rīgā 40 gadu garumā,
līdz 1925 g. Neilgi pirms nāves viņš pārcēlās uz Viļņu, kur aizgāja
mūžībā 1927. g. 5. martā. Viņa sieva – Marija, dz. Rudzinska (viņas
un viņas tēva kopīgs kapakmens atrodas Sv. Miķeļa kapos Rīgā,
netālu no galvenās ieejas) nomira agrāk, jau 1906.g. Leonardam un
Marijai bija četri bērni – dēls Boļeslavs un 3 meitas: Marija (vēlāk
uzvārdā Vojtkeviča), Juzefa (Milodravska) un Zofija (Naruševiča).
Boļeslavs bija mūziķis2, Rīgas Mūzikas biedrības „Hüon” (Hyon)
pūtēju orķestra diriģents. Biedrība bija guvusi lielu atzinību (1938.
g. tā nosvinēja savu 130. jubileju), bet pats orķestris uzstājās operu
un teātra uzvedumos Rīgā.

W 1906 roku, w wieku 48 lat zmarła żona Leonarda
– Maria Wyrzykowska z Rudzińskich (wspólny nagrobek jej i jej
ojca Aleksandra znajduje się na cmentarzu św. Michała w Rydze,
zaraz za główną bramą). Leonard i Maria posiadali czwórkę
dzieci – syna Bolesława (ur.1880) oraz 3 córki: Marię (1885, po
mężu Wojtkiewicz), Józefę (1887, Miłodrowska) i Zofię (1888,
Naruszewicz). Bolesław był muzykiem2, dyrygentem orkiestry
dętej Ryskiego Towarzystwa Muzycznego „Hüon” (Hyon). To było
cenione Towarzystwo (w 1938 r. obchodziło jubileusz 130-lecia),
a sama orkiestra występowała podczas przedstawień operowych
i teatralnych w Rydze.

2
Viņa tēvam Leonardam piederēja, ne tikai foto ateljē, bet arī mūzikas
instrumentu veikals.

2
Ojciec Leonard oprócz zakładu fotograficznego prowadził także sklep
z instrumentami muzycznymi.

Józefa, Maria i Zofia – córki fotografa

Józefa Wyrzykowska

Bolesław Wyrzykowski, syn artysty, 1915 r.

Pēc Vižikovska nāves viņa ateljē pārņēma Vitolds Urbanovičs.
Izstādē ir apskatāmi 20 darbi no Vižikovska vienīgā pēcteča
mazmazdēla Kšištofa Pacanovska (Marijas Vojtkevičas mazdēla)
privātā arhīva. Šiem darbiem ir īpaša vērtība, jo tajos tika attēlots
pats mākslinieks un viņa ģimene.

Mężowie Józefy i Zofii byli absolwentami Politechniki Ryskiej
i członkami korporacji studenckiej Welecja. Leonard doczekał
się trzech wnuczek i jednego wnuka. Nie dane mu było dożyć
narodzin pięciu prawnuków (Pacanowscy) po linii najstarszej
córki Marii. Obecnie żyje trzech z nich: Krzysztof (Warszawa),
Stefan (Węgorzewo) i Paweł-Tomasz (Sztokholm). Pan Krzysztof
Pacanowski udostępnił na wystawę ponad 20 prac z rodzinnego
zbioru – prac wyjątkowo cennych, bo przedstawiających artystę
i jego rodzinę.
Ryga, maj 2014 r.

Władysława Sawicka, siostra Leonarda

Marek Głuszko

Józefa Miłodrowska (z domu Wyrzykowska) z synem, 1918 r.

Władysława Sawicka

Maria Wyrzykowska

Leonard Wyrzykowski

Zygmunt Naruszewicz, mąż Zofii z Wyrzykowskich

Michał Wyrzykowski, brat Leonarda

Anna Ostrowska-Arbaczewska, nauczycielka
szkół polskich w Rydze i Lipawie

Liepāja
Boļeslavs un Janīna Talati - Kelpši

Lipawa
Bolesław i Janina Talat-Kiełpszowie

Talati - Kelpši ir sena poļu muižnieku dzimta, pēc ģimenes
nostāstiem, cēlusies no Lietuvas tatāru vadoņiem, kuri kalpoja
Žečpospoļitai un Lietuvas Lielkņazistei. Talatu - Kelpšu ģimenei
piederēja vairāki zemes īpašumi Lietuvā (galvenokārt Žemaitijā),
Baltkrievijā un Livonijā. Šīs dzimtas pārstāvji aktīvi darbojās
kā Seimu deputāti, tika ievēlēti vairākos Zemesīpašnieku Seimu
sastāvos, pildīja svarīgus amatus, kurus viņiem piešķīra karaļi par
uzticīgu kalpošanu Žečpospoļitai, ieņēma dažādus amatus poļu
karaļu galmos.

Talat-Kiełpszowie to stary ród szlachecki, wg tradycji rodzinnej
wywodzący się z przywódców Tatarów Litewskich, będących
na służbie Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Ród Talat-Kiełpszów posiadał liczne majątki ziemskie na Litwie
(głównie Żmudzi), Białorusi i w Inflantach, a członkowie rodu byli
deputowanymi na sejmach, piastowali urzędy z wyboru Sejmików
Ziemskich lub nadawane przez królów polskich za wierną służbę
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pełnili różne funkcje na dworach
królów polskich.

Boļeslava Talata - Kelpša dzimtās mājas bija Šuki
pie Darbeņiem, Žemaitijā. Boļeslava sieva – Janīna, dz.
Jezerska, nāca no Varšavas, bet viņas senčiem no tēva puses
Žemaitijā piederēja arī zemes īpašums. Nav zināms, kur un
kādā veidā
Boļeslavs iepazina fotomākslas noslēpumus.1

Rodzinną miejscowością Bolesława Talat-Kiełpsza były Szuki k.
Dorbian na Żmudzi. Jego żona – Janina z Jezierskich pochodziła
z Warszawy, jednak jej przodkowie ze strony ojca posiadali
także majątek ziemski na Żmudzi. Nie wiemy, gdzie i w jakich
okolicznościach Bolesław poznał tajniki sztuki fotograficznej.1

1
Varētu būt, ka viņš bija Liepājas fotogrāfa G. Jaunbirzes māceklis, un 1909. g.
sākumā pārņēma no viņa fotodarbnīcu Vakzales ielā 4.

1
Być może terminował u lipawskiego fotografa G. Jaunbirze, od którego na
początku 1909 r. przejął zakład fotograficzny przy ul. Dworcowej 4.

Janina Talat-Kiełpsz

Karolina z Majewskich Jezierska z wnuczkami

Savu foto ateljē (ar divām darbnīcām un lapeni) Boļeslavs TalatsKelpšs atvēra 1909. g. Liepājā. Mākslinieks savu ateljē aprīkoja
paša spēkiem, bet viņa izgudrotā kopēšanas kaste tika izmantota
Gdiņas Fotogrāfijas licejā vēl pat XX gs. 60. gados. Boļeslavs Talats
- Kelpšs atvēra savas darbnīcas filiāles Vecliepājā – Helēnas ielā 7
un Pētera ielā 11, bet 1913. g. saņēma atļauju atvērt darbnīcu arī
Aizputē. No mākslinieka meitas atmiņām zinām, ka savā darbnīcā
viņš neielaida iekšā nevienu ģimenes locekli. Mākslinieka sievai
tajā laikā piederēja cepuru veikals, kurā mēdza iepirkties augstāko
aprindu dāmas.

Własny zakład fotograficzny w Lipawie otworzył na początku 1909
r. Składały się na niego dwie pracownie i altana. Urządził je własnymi
siłami, a skrzynka-kopiarka jego pomysłu służyła jeszcze w Liceum
Fotograficznym w Gdyni w latach 60-tych XX wieku. Bolesław
otworzył także filie swojej pracowni w Starej Lipawie: na ulicy Heleny
7 oraz Piotrowskiej 11. W 1913 r. otrzymał ponadto pozwolenie na
otwarcie zakładu w Aizpute. Ze wspomnień córki artysty dowiadujemy
się, że do pracowni Bolesław nie wpuszczał nikogo z rodziny. Żona
Janina miała w tym czasie w centrum Lipawy sklep z kapeluszami,
w którym zaopatrywały się panie z miejscowych wyższych sfer.

Drīzumā pēc I Pasaules kara Boļeslavs Talats - Kelpšs nomira,
un fotodarbnīcu pārņēma viņa sieva Janīna. Darba gaitās ateljē
viņai palīdzēja nepilnus 10 gadus veca meita, kura vēlāk kļuva par
pazīstamu fotomākslinieci.2 Janīna Talata - Kelpša vadīja ateljē līdz
1926. g. vidum, bet tad ar bērniem pārcēlās uz Kauņu, kur arī
atvēra fotodarbnīcu.

Bolesław zmarł tuż po I wojnie światowej i wtedy jego atelier
przejęła żona Janina. W zakładzie prowadzonym przez matkę
pomagała ledwie 10-letnia córka Bolesława, późniejsza znakomita
artystka-fotografik.2 Janina Talat-Kiełpsz prowadzi zakład w Lipawie
do połowy 1926 r., następnie przenosi się z dziećmi do Kowna, gdzie
również otwiera zakład fotograficzny.

Boļeslava Zdanovska (1908-1982) – fotomāksliniece, portretiste, pedagoģe,
Jana Bulhaka skolniece. Kopš 1934. g. kopā ar vīru Edmundu Zdanovski vadīja Viļņā
labi pazīstamo un populāro fotodarbnīcu. Pēc kara Zdanovsku ģimene dibināja vienu no
pirmajām foto skolām Polijā – šodien Mākslas skolu komplekss Gdiņā - Orlovā. Viņi 25
gadus nostrādāja par pedagogiem, apmācot ap 500 skolniekiem, kuri vēlāk kļuva par
fotomāksliniekiem, televīzijas un kinooperatoriem, fotogrāfijas pedagogiem.

2
Bolesława Zdanowska (1908-1982) – artystka fotografik, portrecistka,
pedagog. Była uczennicą Jana Bułhaka. Od 1934 r. wraz z mężem Edmundem
Zdanowskim prowadziła w Wilnie znaną i cenioną pracownię fotograficzną. Po wojnie
Zdanowscy założyli jedną z pierwszych w Polsce szkół fotografii – dzisiejszy Zespół
Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowie, gdzie przez 25 lat pracy zawodowej wykształcili
około 500 uczniów – późniejszych artystów fotografików, operatorów telewizji i filmu,
pedagogów fotografii.
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Mieczysława, córka Janiny i Bolesława Talat-Kiełpszów

Karolina Jezierska z wnuczką

Karolina z Majewskich Jezierska

Janina Talat-Kiełpsz z córką i siostrzenicą

Janina Talat-Kiełpsz

Kazimiera Salla, siostra Janiny Talat-Kiełpsz

Leons Bečalis
Talat - Kelpšu ģimenes tradīcijas Liepājā turpināja Leons Bečalis.
Viņš piedzima 1896. g. Kauņas guberņas Ķedaiņos. Leona vecāki
drīzumā pēc dēla piedzimšanas pārceļas uz Liepāju. Lielajai ģimenei
(Leonam bija 4 māsas un 2 brāļi)
neklajās viegli, tāpēc, lai palīdzētu
vecākiem divpadsmit gadus vecais
Leons sāka apgūt arodu Leibovica
un Jakuboviča fotodarbnīcās. Pēc
militārā dienesta cara armijā I Pasaules
kara laikā Leons atgriezās Liepājā
un sāka strādāt par fotogrāfa palīgu
Janīnas Talatas - Kelpšas darbnīcā. Tur
viņš iepazinās ar darbnīcas īpašnieces
māsas meitu – Jadvigu, savu nākamo
sievu.3 20. gadu beigās Leons atvēra
fotodarbnīcu Kūrmājas prospektā 1,
bet 30. gadu sākumā pārcēlās uz
prestižo mūra māju nr. 8, kas atradās
šajā pašā ielā. Tā Leons īstenoja
bērnības sapni par savu fotodarbnīcu.
Diemžēl, 1946. g. viņš bija spiests
to slēgt. Nākamos 25 gadus, līdz
vēlai pensijai, Leons strādāja divās
Leon Bečalis (1896–1981)
fotodarbnīcās. Līdz mūža galam viņam
bija grūti samierināties ar I Latvijas Republikas laikā īstenotā sapņa
zaudēšanu. Leons Bečalis nomira 1981. g., nesagaidot laiku, kad
atkal varētu atvērt savu privāto fotodarbnīcu.4
Informāciju par Talatu - Kelpšu un Bečaļu ģimenēm, kā arī
fotogrāfijas no viņu fotodarbnīcām laipni atļāvusi izmantot Leona un
Jadvigas meita – Brigita Bečale.

Leon Bečalis
Tradycje fotograficzne rodziny Talat-Kiełpszów kontynuował
w Lipawie Leon Bečalis. Urodził się w 1896 r. w Kiejdanach
w guberni kowieńskiej. Wkrótce po narodzinach syna rodzice Leona
przenieśli się do Lipawy. W dużej rodzinie (Leon miał 4
siostry i 2 braci) nie przelewało się, dlatego aby pomóc
rodzicom 12-letni Leon rozpoczął naukę zawodu
w pracowniach fotograficznych Leibovica i Jakuboviča.
Po służbie wojskowej w carskiej armii w okresie I wojny
światowej Leon powrócił do Lipawy i rozpoczął pracę
jako pomocnik fotografa w zakładzie Janiny TalatKiełpsz. Tam poznał siostrzenicę właścicielki zakładu
– Jadwigę, swoją przyszłą żonę.3 Pod koniec lat 20tych Leon otworzył zakład fotograficzny przy ulicy
Kūrmājas prospektā 1, a na początku lat 30-tych
przenosi się do prestiżowej kamienicy przy tej samej
ulicy pod numerem 8. W ten sposób realizują się
dziecięce marzenia Leona o prowadzeniu własnej
pracowni fotograficznej. Zakład prowadzi do 1946
r., kiedy to zmuszony jest zamknąć pracownię.
Przez następne 25 lat, do późnej emerytury, pracuje
w państwowych atelier fotograficznych. Do końca
swych dni ciężko mu było pogodzić się z utratą
własnej pracowni, o której marzył od dziecka i którą
udało mu się otworzyć w okresie Republiki Łotewskiej.
Zmarł w 1981 r., nie doczekawszy czasów, kiedy znów można było
prowadzić prywatny zakład fotograficzny.4
Informacje o rodzinach Talat-Kiełpsz i Bečalis oraz wszystkie
prezentowane zdjęcia z ich pracowni udostępnione zostały przez
córkę Leona i Jadwigi – panią Brygidę Bečale.

3
Liepāja dzīvoja arī Kazimera Salla, dz. Jezerska, Janīnas Talatas-Kelpšas māsa.
Kazimeras meita – Jadviga (dz.1903. g.) apprecējās ar Leonu Bečali.

3
W Lipawie mieszkała także Kazimiera z Jezierskich Salla, siostra Janiny
Talat-Kiełpsz. Córka Kazimiery – Jadwiga (ur. 1903) wyszła za mąż za Leona Bečalisa.

4
Informācija par mākslinieku no raksta „Fotogrāfs, kura vārds ierakstīts Liepājas
vēsturē” [„Kurzemes vārds”, 29.04.1996]

4
Informacja o artyście na podstawie artykułu „Fotogrāfs, kura vārds ierakstīts
Liepājas vēsturē”, w: Kurzemes Vārds z 29.04.1996 r.

poļu profesionālie
fotogrāfi latvijā
1838. gadā Luijs Žakss Dagers izgudroja fotografēšanas
paņēmienu – dagerotipiju. Francijas valdība nodeva to atklātībai un
lietošanai. Dagerotipija ir attēls uz metāla plāksnes. 1840. gadā
rīdzinieks – tirgotājs, apzeltīšanas un svečturu fabrikas īpašnieks
Domeniko de Robiani savā veikalā Kaļķu ielā izstāda dagerotipijas
attēlus un demonstrē pirmos dagerotipijas izgatavošanas
paņēmienus, bet tehnoloģijas vājās pārzināšanas dēļ eksperiments
neizdodas. Tikai pēc diviem gadiem Rīgā atklāta pirmā dagerotipijas
darbnīca – to Jēkaba ielā Landrāta Fegezāka namā atklāja Bodo de
Grandini no Parīzes.
1851. gadā izgudrota fotogrāfija, kādu mēs to pazīstam
šodien – tikai uz plāna papīra, līdz ar to sāka izmantot bieza
kartona paspartu, uz kura fotogrāfi izvietoja savas foto iestādes
reklāmas, jeb kā to sauca toreiz – gaisma bildes uz papīra. Rīgā,
1851. gada aprīlī Kaļķu ielā, Juliusa Franka dagerotipijas darbnīca
piedāvā rīdziniekiem savus pakalpojumus – dagerotipijas un gaismas
bildes izgatavošanu, vasaras periodā darbnīca darbojas Dubultos.
J. Franks savu dagerotipijas darbnīcu Rīgā atklājis 1850. gadā, līdz
1855. gadam strādā kā profesionāls fotogrāfs.
Pirmais profesionālais poļu izcelsmes fotogrāfs barons
Johans fon Manteifels sāka savu darbību Rīgā jau 1869. gadā,
izbūvējot speciālu foto paviljonu Aleksandra bulvārī Nr. 2, Krīgera
namā (tag. Saktas nams, Brīvības bulvāris Nr. 32), un darbojās līdz
1877. gadam.

Artyści fotograficy polskiego
pochodzenia na Łotwie
W 1838 r. Louis Jacques Daguerre opracował nową
technikę fotograficzną – dagerotypię, którą – jako właściciel praw
– rozpowszechnił rząd Francji. Dagerotypia była obrazem
wykonanym na metalowych płytkach. W 1840 r. ryżanin Domenico
de Robiani – kupiec, właściciel fabryki wyrobów pozłacanych
i świeczników w swoim sklepie przy ulicy Kaļķu wystawiał
dagerotypie i demonstrował pierwsze techniki ich wykonywania,
jednak z powodu niedostatecznej znajomości technologii jego
ekperyment się nie udał. Dopiero po dwóch latach Bodo de Grandini
z Paryża otworzył pierwszy w Rydze zakład dagerotypii, ktory
znajdował się w domu starosty von Vegesack przy ul. Jēkaba.
W 1851 r. została wynaleziona fotografia, jaką
znamy dziś (czyli – jak to wówczas nazywano – świetlne obrazy
na papierze) – wyłącznie na cienkim papierze, dlatego konieczne
było wykorzystywanie pas partu z grubego kartonu, na którym
fotograficy umieszczali reklamy swoich salonów. W kwietniu 1851
r. w Rydze pracownia dagerotypii Juliusa Franka znajdująca się przy
ul. Kaļķu oferowała mieszkańcom Rygi swoje usługi – tworzenie
dagerotypii i obrazów świetlnych, w okresie letnim pracownia
działała w Dubulti. J. Frank otworzył swoja pracownię dagerotypii
w 1850 r., i jako zawodowy fotograf pracował do 1855 r.
Pierwszy artysta fotografik polskiego pochodzenia,
baron Jan Manteuffel rozpoczął swoją działalność w Rydze już
w 1869 r., kiedy zbudował specjalny foto pawilon przy Bulwarze
Aleksandra 2, w domu Krügera (obecnie gmach Sakty, Brīvības
bulvāris 32), i działał do 1877 r.

Otrs vecākais poļu fotogrāfs – Vitebskas guberņas
muižnieks Vladimirs fon Maļinovskis, kas atklāja foto ateljē 1877.
gadā, atradās Aleksandra (Brīvības) ielas Nr. 3 namā, tagadējās
viesnīcas „Latvija” vietā un darbojās līdz 1908. gadam.

Drugim najstarszym polskim fotografikiem był szlachcic
z guberni witebskiej Włodzimierz Malinowski, który otworzył
swoje fotograficzne atelier w 1877 r. w domu przy ul. Aleksandra
(Brīvības) 3, w miejscu, w którym obecnie znajduje się hotel
„Latvija”, i działał do 1908 r.

1884. gadā Dzirnavu ielā Nr. 21, Rozenbaha namā foto
ateljē atklājis muižnieks Leons fon Vasilevskis, darbojās līdz 1888.
gadam.

W 1884 r. przy ul. Dzirnavu 21, w domu Rozenbaha
swoją pracownię otworzył inny szlachcic – Leon Wasilewski, który
pracował do 1888 r.

Par vienu no izcilākajiem poļu profesionālajiem foto
meistariem varētu uzskatīt muižnieku Leonhardu fon Viržikovski,
kas atklāja savu foto ateljē bijušajā barona Manteifela paviljona
Aleksandra bulvārī nr. 2 – 1885. gadā un darbojās Latvijā līdz
1925. gadam. No 1912. gada paviljons atrādās Suvorova
(Kr. Barona) ielā Nr. 14. 1893. gadā atklāja filiāli Majoros. L. fon
Viržikovska portreti ir mākslinieciski augstvērtīgi un viņa darba
mantojums – liels ieguldījums Latvijas profesionālā un mākslas
foto vēsturē. 1925. gadā reklāmā arī teikts „..artistiskais ateljē un
palielināšanas portretu iestāde”. Viņš arī darbojās Latvijā visilgāk –
četrdesmit gadus.

Za jednego z najwybitniejszych polskich artystów
fotografików należy uważać szlachcica – Leonarda
Wyrzykowskiego, który otworzył swoją pracownię fotograficzną
w byłym pawilonie barona Manteuffla przy Bulwarze Aleksandra
2 w 1885 r. i działał aż do 1925 r. Od 1912 r. pawilon
znajdował się przy ul. Suworowa (Kr. Barona) 14. W 1893
r. otwarta została filia pracowni w Majori. Portrety wykonane
przez Leonarda Wyrzykowskiego odznaczają się dużą wartością
artystyczną, a jego spuścizna stanowiła znaczący wkład w historię
fotografii artystycznej i zawodowej na Łotwie. Dlatego też
w reklamie pracowni z 1925 r. napisano „..artystyczne atelier
i pracownia powiększania portretów”. Wyrzykowski był też tym
fotografikiem, który działał na Łotwie najdłużej – czterdzieści lat.

Daugavpilī 1886. gadā darbojās fotogrāfs K. Huleckis,
iespējams, ka atklājis savu darbnīcu ātrāk, bet par to trūkst
informācijas.

W Daugavpils, w 1886 r. działał fotograf K. Hulecki,
który być może otworzył swoją pracownię wcześniej, jednak brak
o tym informacji.

Kauņas guberņas muižnieks Josifs fon Romaškevičs
1889.–1891. g. darbojās Rīgā, Suvorova (Kr. Barona) ielā Nr. 30
un Ķemeros.

Szlachcic z Guberni kowieńskiej Józef Romaszkiewicz
działał w Rydze w latach 1889/1891 przy ul. Suworowa
(Kr. Barona) 30 oraz w Ķemeri.

1890. gadā J. fon. Romaškeviča darbnīcu pārņem
muižnieks Josifs Vaclavs fon Kovalevskis, darbojas Rīgā un
Jēkabpilī. 1913. gadā iestādi pārņem meita Jozefina Kovalevska un
darbojās Rīgā, L. Maskavas ielā Nr. 61 līdz 1926. gadam.

W roku 1890 pracownię Romaszkiewicza przejął inny
szlachcic Józef Wacław Kowalewski, który pracował w Rydze
i w Jēkabpils. W 1913 r. jego pracownię przejęła córka Józefina
Kowalewska, która działała w Rydze, przy ul. Maskavas 61 do
1926 r.

1891.–1908. g. Bauskā darbojās fotogrāfs Mihails
Voicenovičs.

W latach 1891/1908 w Bausce działał fotograf Michał
Wojcenowicz.

1895.–1901. Rīgā, Suvorova (Kr. Barona) ielā
Nr. 31 – darbojās fotogrāfs Francis Dilevičs.

W latach 1895/1901. w Rydze, przy ul. Suworowa
(Kr. Barona) 31 działał fotograf Franciszek Dylewicz.

1897.–1904. g. Rīgā, Aleksandra (Brīvības) ielā Nr. 5
un Suvorova (Kr. Barona) ielā Nr. 30 – darbojās Kvidzinas
sīkpilsonis Vladislavs Homanis.

W latach 1897/1904 w Rydze, przy ul. Aleksandra
(Brīvības) 5 oraz Suworowa (Kr. Barona) 30 – działał mieszczanin
z Kwidzyna – Władysław Homann.

1899.–1933. g. Rīgā, Aleksandra (Brīvības) ielā
Nr. 103 darbojās Limbažu sīkpilsonis Kārlis Višnevskis.

W latach 1899/1933 w Rydze, przy ul. Aleksandra
(Brīvības) 103 pracował mieszczanin z Limbaži – Karol Wiśniewski.

1902./1925. g. Rīgā un Ventspilī darbojās fotogrāfs
Alfons Šunevičs.

W latach 1902/1925 w Rydze i Ventspils działał fotograf
Alfons Szuniewicz.

1906.–1912. g. Rīgā un Jelgavā savu foto ateljē
uzturēja Staņislavs Ignatovičs.

W latach 1906/1912 w Rydze i Jelgavie swoją pracownię
fotograficzną prowadził Stanisław Ignatowicz.

1907.–1930. g. Rīgā darbojās fotogrāfs Dominiks
Gorlickis Erlickis.

W latach 1907/1930 w Rydze działał fotograf
– Dominik Gorlicki-Erlicki.

1907.–1944. g. un no 1928. gada Kr. Barona ielā
Nr. 14, bijušo Leonharda fon Viržikovka iestādi vada fotogrāfs
Vitolds Urbanovičs.

W latach 1907/1944 oraz od 1928 r. byłym atelier
fotograficznym L. Wyrzykowskiego przy ul Kr. Barona 14, kieruje
fotograf Witold Urbanowicz.

1910.–1915. g. Rīga un Dubultos darbojās Ludzas
sīkpilsonis Teodors Stankevičs.

W latach 1910/1915 w Rydze i w Dubulti działał
mieszczanin z Ludzy Teodor Stankiewicz.

1911.–1925. g. Jēkabpilī, Lielā ielā Nr. 32 atradās
Ignatija Stankeviča foto ateljē.

W latach 1911/1925 w Jēkabpils, przy ul. Lielā 32
znajdowała się pracownia fotograficzna Ignacego Stankiewicza.

1909.–1915. g. Liepājā, Vakzales ielā sastopams
fotogrāfs Boļeslavs Tallats - Kelpšs.

W latach 1909/1915 w Liepāji, przy ul. Dworcowej
działał fotograf Bolesław Talat-Kiełpsz.

Karolina Jezierska z dziećmi

1910.–1914. g. Jelgavā darbojās „Jaunā Fotogrāfija”,
kuras īpašnieks ir Ignatijs Maslovskis.
W latach 1910/1914 w Jelgavie istniała pracownia
„Nowa Fotografia”, której właścicielem był Ignacy Masłowski.

Leon Szatzsznajder

Latvijas laikā bez profesionāliem fotogrāfiem, kas sāka
savu darbību pirms Pirmā Pasaules kara, vēl zināmi Augusts Gelskis
un Vladislavs Suškevičs.
Profesionālās fotogrāfijas laukā Latvijā sākotnēji
darbojās pārsvarā vācu un franču izcelsmes fotogrāfi, vēlāk ebreji
un latvieši, poļu izcelsmes meistari, no kuriem daudzi saistīti ar
Polijas muižniecību, kas trūkuma dēļ bija spiesti meklēt iztikas avotu
tajos laikos godājamajā un ar tehniku saistītajā fotogrāfa profesijā –
daudzos rīdzinieku albumos glabājas viņu devums Latvijas foto
vēsturei un viņu rakstītās gaismas liecības par mūsu senčiem.

W okresie Republiki Łotewskiej poza artystami
fotografikami, którzy rozpoczęli swoją działalność przed I Wojną
Światową, znani są jeszcze August Gelski oraz Władysław
Suszkiewicz.
Początkowo na polu fotografii na Łotwie działali przeważnie
artyści fotograficy pochodzenia niemieckiego i francuskiego,
następnie Żydzi i Łotysze, potem mistrzowie polskiego pochodzenia,
spośród których wielu było związanych ze środowiskiem polskiej
szlachty, którzy byli zmuszeni do szukania źródeł dochodu
w zawodzie fotografa – w tamtych czasach zawodzie wysoko
cenionym i prestiżowym, owianym nimbem tajemniczości z powodu
nowoczesnej wówczas techniki. W wielu albumach fotograficznych
mieszkańców Rygi zachował się ich wkład w historię fotografii
na Łotwie, a napisane przez nich obrazy świetlne zachowują
świadectwo o naszych przodkach.

Vladimirs Eihenbaums
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