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WYDARZENIA
„Jan Ma³achowski – zapomniany fotograf Tatr” – wystawa fotografii
w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 listopada – 30 grudnia 2016
Muzeum Ziemi w Warszawie zaprasza na najnowsz¹
wystawê czasow¹ zatytu³owan¹ „Jan Ma³achowski – zapomniany fotograf Tatr”, któr¹ bêdzie mo¿na ogl¹daæ od
9 listopada do 30 grudnia 2016 r.
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
jest w posiadaniu 38 unikatowych fotografii z pocz¹tku
XX w., autorstwa Jana Ma³achowskiego i jego ¿ony Heleny Ma³achowskiej. Ma³achowski zajmowa³ siê g³ównie
malarstwem i fotografi¹. By³ zami³owanym taternikiem,
narciarzem i ratownikiem tatrzañskim. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e kilka z prezentowanych zdjêæ jest autorstwa jego ¿ony
Heleny – niestety, nie zachowa³o siê zbyt wiele informacji
na jej temat.
Jan Ma³achowski urodzi³ siê 5 kwietnia 1886 r. we wsi
Sycze na ziemi grodzieñskiej. Studia artystyczne rozpocz¹³
w 1904 r. w Wilnie, kontynuowa³ je w Szkole Sztuk Piêknych w Warszawie (1905 r.). W latach 1907–1911 studiowa³ na krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych pod kierunkiem Ferdynanda Ruszczyca, Józefa Unierzyñskiego
i Wojciecha Weissa. Malowa³ obrazy olejne i akwarele.
Tematem jego prac by³y pejza¿e, kwiaty i portrety.
Po raz pierwszy przyjecha³ do Zakopanego w 1907 r.
By³ jednym z pierwszych i najlepszych fotografów tatrzañskich. Intensywnie pracowa³ nad udoskonaleniem fotografii kolorowej trójbarwnej. W Muzeum Ziemi s¹ dwie jego
unikatowe kolorowe prace fotograficzne. Pierwsza z nich
to szklany pozytyw przedstawiaj¹cy ró¿e w wazonie. Druga – „Kaczeñce w wazonie”, sk³ada siê z dwóch negatywów – jeden z nich na pod³o¿u szklanym, drugi na
pod³o¿u celuloidowym. Po na³o¿eniu obu negatywów otrzymujemy kolorowy obraz pozytywowy. Prace czarno-bia³e
na pod³o¿u szklanym (16 negatywów) przedstawiaj¹ Tatry
zim¹. S¹ to jedne z pionierskich zdjêæ gór w porze zimowej, zrobione podczas wypraw narciarskich. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w owym czasie turystyka górska odbywa³a siê
tylko w sezonie letnim. Na nartach i podczas fotografowania Janowi Ma³achowskiemu towarzyszy³a ¿ona Helena.
Oboje wydawali pocztówki sygnowane nazw¹ JAHEMA
(JAn HElena MA³achowscy).
Z twórczoœci Heleny zachowa³y siê jej dwa autoportrety wykonane najprawdopodobniej w ich mieszkaniu. Na
zdjêciach widoczne jest odbicie w lustrze Heleny z aparatem fotograficznym. Jednak nie wiadomo, czy by³o to
mieszkanie w Warszawie, czy w Zakopanem. Fotografie
przedstawiaj¹ce Jana na nartach s¹ prawdopodobnie jej
autorstwa.
Osiem czarno-bia³ych negatywów pochodzi z okresu
pobytu Jana i Heleny Ma³achowskich na Korsyce (1912 r.),
autorami tych zdjêæ s¹ oboje ma³¿onkowie. Jan przebywa³
tam w celach leczniczych. W tamtym czasie powsta³o wiele prac malarskich Jana, tylko nieliczne przetrwa³y do
czasów wspó³czesnych. Po œmierci mê¿a Helena prze-
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wioz³a jego dzie³a do Warszawy. Wiêkszoœæ uleg³a zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego (1944 r.).
Ma³achowski by³ niestrudzonym ilustratorem przyrody
Tatr, wiele z jego prac opublikowano w wydawnictwach im
poœwiêconych. Od 1913 r. przebywa³ na sta³e w Zakopanem i prowadzi³ tam zak³ad fotograficzny. By³ cz³onkiem
Towarzystwa Tatrzañskiego i aktywnie uczestniczy³ w kursach jazdy na nartach, ¿eby póŸniej staæ siê instruktorem
narciarskim. W 1911 r. zosta³ po raz pierwszy wymieniony jako cz³onek zwyczajny Towarzystwa Tatrzañskiego
(wg stanu w dniu 1 kwietnia 1911 r. – „Ma³achowski Jan,
malarz, Zakopane”). Bra³ udzia³ w wielu zawodach narciarskich, jako zami³owany turysta uczestniczy³ w przejœciach zimowych Grani¹ Koœcielca (1911 r.) i Kozimi
Czubami (1913 r.). Samotnie przeszed³ w zimie przez
Czerwone Wierchy na Œwinicê. Razem z Leonem Lori¹
i Stanis³awem Zdybem zorganizowali wyprawê na Wielk¹
Buczynow¹ Turniê (25 kwietnia 1911 r.). W wielu wypadach – zimowych i letnich, narciarskich i pieszych – towarzyszy³a mu Helena Ma³achowska, która równie¿ by³a zapalon¹ narciark¹ i taterniczk¹. Zosta³a wymieniona wœród
cz³onków zwyczajnych Towarzystwa Tatrzañskiego – po
raz pierwszy w 1914 r. (wg stanu w dniu 30 kwietnia 1914 r.
– „Ma³achowska Helena, Warszawa”).
Od 1911 r. Jan Ma³achowski by³ cz³onkiem Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bra³ udzia³
w wielu wyprawach ratunkowych. Czynnie uczestniczy³ w
ochronie przyrody Tatr w Sekcji Ochrony Tatr (wzmianka
30 grudnia 1913 r.). W sprawozdaniu Sekcji Narciarskiej
Towarzystwa Tatrzañskiego z 31 grudnia 1913 r. mo¿na
znaleŸæ zapis „28 marca objaœnia³ p. J. Ma³achowski. 40
osób”.
Dorobek fotograficzny Jana Ma³achowskiego to ok.
1000 zdjêæ. Pracowa³ w Zakopanem przy ulicy Koœcieliskiej. Niestety jego przedwczesna œmieræ przerwa³a twórczoœæ niezwykle utalentowanego mi³oœnika Tatr.
Zmar³ na gruŸlicê 1 paŸdziernika 1917 r. w Zakopanem, w sanatorium Kazimierza i Bronis³awy D³uskich.
Negatywy pochodz¹ ze zbiorów córki Jana i Heleny –
Marii Ma³achowskiej-Kleiber, która w latach 50. XX w.
pracowa³a w Muzeum Ziemi jako fotograf. Po rodzicach
odziedziczy³a zami³owanie do Tatr i do fotografii.
Marek Wierzbicki
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Serwis fotograficzny na str. 931
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Al. Na Skarpie 27;
www.mz.pan.pl; http://www.facebook.com/muzeum.ziemi.pan
wystawa czynna od 9 listopada do 30 grudnia 2016r.:
poniedzia³ek – pi¹tek: 9.00–16.00
niedziela: 10.00–16.00 (wstêp wolny)
ceny biletów: normalny – 5 z³, ulgowy – 3 z³

„Jan Ma³achowski – zapomniany fotograf Tatr” – wystawa fotografii
w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 listopada – 30 grudnia 2016
(patrz str. 876)

Ryc. 1. Czarny Staw nad Morskiem. Po lewej Helena Ma³achowska

Ryc. 2. Jedna z tatrzañskich dolin

Ryc. 3. Widok na Czarny Staw nad Morskiem. Wszystkie fot. J. Ma³achowski – ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
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