
Sony Zeiss Sonnar 55 mm f/1,8
Voigtlaender Ultron 35 mm f/2 II
Sekonic C-800 SpectroMaster
Zeiss Vario -Tessar 24-70 mm f/4
APO Lanthar 65 mm f/2
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Sezon ogórkowy w pełni. Redakcje gonią za tematami, 
bo tak mało się dzieje. Wszyscy czekamy na jesienny wysyp 
nowości. 
Tymczasem? Tymczasem numer skierowany głównie do posiadaczy 
bezlusterkowców, a szczególnie aparatów Sony. 
Dużo przykładowych zdjęć w dużej rozdzielczości i odnośniki do 
filmów. Stron mniej niż planowaliśmy, ale to dlatego, że postanowi-
liśmy nie łączyć dwóch numerów i wydawać letniego numeru wa-
kacyjnego. Będą dwa. 
Lipcowy, który właśnie czytacie i sierpniowy. Jeżeli kogoś nie inte-
resują aparaty pełnoklatkowe, ponieważ siedzi w średnim formacie 
- zawsze może poczytać i zobaczyć film o Sekonicu C-800 Spectro-
Master. To wiedza o świetle, a nie o sprzęcie.
W sierpniowym numerze podsumujemy imprezy, których jesteśmy 
partnerami, i w których wezmę udział. Będzie ciekawie!

Maciej Taichman Redaktor Naczelny
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SONY ZEISS SONNAR 55 mm f/1,8 
BARDZO DOBRA STANDARDOWA STAŁKA DO PEŁNOKLATKOWEGO SONY
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Kupno aparatu fotograficznego z 36 mega pikselową matrycą, musi rodzić obawy co do 
jakości obiektywu, który tworzyć będzie na niej obrazy. Musi być to obiektyw bardzo do-
bry. W przeciwnym razie matryca, obnaży jego niedoskonałości. Typowym standardem 
Zeiss’a jest Planar. Obiektyw o prostej budowie i dobrych parametrach. Na mojej twarzy 
pojawił się uśmiech, gdy dowiedziałem się, że Sony z firmą Carl Zeiss, zaplanowało pro-
dukcję dwóch Sonnar’ów do pełnoklatkowych modeli serii 7. Sonnar 2,8 35 E i Sonnar 
1,5 55 E. Dlaczego nazwa Sonnar wywołała u mnie uśmiech?

Kilka nazw obiektywów, pochodzących z fabryki Carl Zeiss, każdy miłośnik fotografii zna, 
lub o nich słyszał. Tessar, Planar, Sonnar to produkty najbardziej popularne. Biogon, Dista-
gon, Flektogon, Biotar czy Hologon, nieco mniej. Nie o wszystkich, rzecz jasna pragnę 
napisać. Skoncentrujmy się na okolicznościach powstania obiektywu Sonnar. Powstał 
jako najmłodszy po obiektywach Planar (1896) i Tessar (1902).
Zaprojektował go Dr. Ludwig Bertele, a w 1929 roku został opatentowany, jako obiektyw 

o dużej jasności. Nazwa Sonnar była wypadkową nazwy miejscowości Sontheim (posia-
dająca w herbie słońce), w której znajdowała się fabryka (jeszcze nie był to Zeiss Ikon) i 
określenia „słoneczny” - Sonne. W sumie Pan Bertele, przez kilkanaście lat zaprojektował 
kilkanaście Sonnar’ów, o ogniskowych od 50 do 300 milimetrów, w tym sławny Olym-
pia Sonnar z 1936 roku - obiektyw o ogniskowej 180 mm i świetle 2,8! Obiektyw ten 
zademonstrował światu nieprawdopodobną, jak na tamte czasy jakość i piękne rozmy-
cie obszarów nieostrych. Aby nie przynudzać, dodam jedynie, że każdy Sonnar, dzięki 
swojej budowie posiada, pewne, szczególne właściwości. Jego budowa (w pierwszych 
projektach to 6 elementów w 3 grupach i jasność 2,0), przyczyniała się co prawda do po-
wstawania aberracji (później starano się eliminować to zjawisko i powstała konstrukcja 
złożona z 7 elementów w trzech grupach, o jasności 1,5), ale poprzez zmniejszoną ilość 
stycznych szkło-powietrze, zyskiwał na kontraście i zmniejszał odblaski (w stosunku do 
Tessar’a czy Planar’a).
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Tu dochodzimy do sedna. Konstrukcja optyczna, tego obiektywu, dla 
najkrótszych dla niego ogniskowych (50 mm), wymusza duże zbli-
żenie ostatniej soczewki do powierzchni światłoczułej. Jest więc to, 
typowy obiektyw przeznaczony do kamer, niebędących lustrzanka-
mi. Powstał w końcu jako szkło, dla dalmierzowego Contaxa. Jedynie 
dłuższe ogniskowe (135, 180, 200, 250, 200 mm) mogły być projekto-
wane do lustrzanek. Jednym z moich ulubionych szkieł jest Carl Zeiss 
Sonnar 1,8 135 do systemu Alpha, ale słynne enerdowskie Sonnar’y 
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180 mm, również miały opinię obiektywów bardzo dobrych. O dojrzałości inżynierów 
projektujących szkła dla serii 7, świadczy fakt ponownego wykorzystania Sonnar’a, w 
sytuacji, gdy to tylko było możliwe (czytaj - gdy usunięto lustro).
Oczywiście, obliczony na nowo obiektyw, posiada elementy asferyczne, poprawiające 

jakość obrazu w całym polu i sporo odbiega od swych pierwowzorów, ale to ciągle Son-
nar. Wykorzystanie dobrego projektu sprzed lat i stworzenie w oparciu o niego standardu 
to bardzo przemyślany krok. Sonnar tworzy piękne rozmycia, jest obiektywem kontra-
stowym i ostrym. Wsparty najnowszymi technologiami, takimi jak soczewki asferyczne 
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i powłoki T Star, obiecuje bardzo wiele. Zwłaszcza przy jasności 1,5. Jeśli się zastanowić, 
to większość standardów na rynku, opartych jest o wywodzącego się z obiektywu Gau-
sa - Planara. Sony jest wyjątkiem. Jaki jest w istocie, najnowszy Sonnar?

Budowa
Zauważyłem, że ostatnio brakuje mi w opisach sprzętu (zwłaszcza na zachodnich stro-
nach), „intymnych doznań”. Tego „czegoś” co może o sprzęcie napisać osoba już nim fo-
tografująca.
Tak - naprawdę to właśnie przeczytaliście. Nie zwariowałem jednak. W internecie znaj-
dziemy doskonałe testy obiektywów. Testy, których autorzy poddawali badany obiek-
tyw iście laboratoryjnym sprawdzianom. Takie właśnie materiały bardzo sobie cenimy 

- gdyż dają pojęcie o jakości danego obiektywu. Dają także podstawę do porównań na 
tle innych konstrukcji. Nie dają jednak chociaż w przybliżeniu odpowiedzi na pytanie - 
czy to obiektyw dla mnie? Tak naprawdę nikt nie da Wam takiej odpowiedzi, ale może 
przybliżyć Was do znalezienia odpowiedzi. Przypomina mi to czasami testy sprzętu au-
dio. Pomiary laboratoryjne wypadają świetnie. Jeśli ktoś potrafi analizować wymyślne 
wykresy pasm przenoszenia i zniekształceń czy napięć, to w dodatku dowie się, jak dany 
sprzęt wypada na tle innych (także odpowiednio „pomierzonych”). Dopiero jednak od-
słuch, może przynieść zachwyt lub negację. „Prawdziwych” doznań z obcowania z danym 
sprzętem nic nie zastąpi. Dlatego uważam, że w świecie, gdzie niezbyt często zdarza się 
nam móc po fotografować próbnie danym obiektywem, opinia realnego użytkownika 
może być najlepszą wskazówką.
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Obiektyw Sonnar 1,5 55 został zrecenzowany między innymi przez portal Fotopolis 
(http://www.fotopolis.pl/n/18491/sony-fe-55mm-f18-za-carl-zeiss-sonnar-t-test/). Znaj-
dziecie tam dużo informacji, zdjęcia przykładowe itd. Ja skoncentruję się na opisie tego 
obiektywu okiem praktyka.

Budowa mechaniczna
3 soczewki w 2 grupach to coą co może nie zachwyca, ale równocześnie
Bardzo solidna. Nie taka, jaką znamy z obiektywów Zeiss ZM czy Leica M, gdzie mosiądz 
określa wagę, a manualne pierścienie przysłony i ostrości wyznaczają jakość samą w so-
bie. Podobne do tych wrażenia czekają zapewne na nabywców manualnych konstrukcji 
Loxia do systemu Sony E. Tu mamy metalową obudowę, metalowy pierścień ustawiania 

ostrości oraz częściowo metalową osłonę przeciwsłoneczną. Całość o wymiarach 64,4 
x 70,5 mm i wadze 281 gram. Tu zatrzymajmy się na chwilę. Obiektyw AF-S NIKKOR 50 
mm f/1,8G ma rozmiary 73 × 52,5 i wagę 190 gram. Sonnar waży o 91 gram więcej, cho-
ciaż Nikkor jest wizualnie wyraźnie „grubszy” poprzez większą średnicę i krótszą obudo-
wę, a odpowiednik Canon’a - obiektyw Canon EF 50mm f/1.8 II jest prawie „bliźniakiem” 
Nikkora chociaż o 60 g lżejszym (68,2 x 41 mm, 130 gram), a tym samym o 151 gram 
lżejszym od Sonnara.

Testowany obiektyw na tle konkurencji wypada „dziwnie” przez swój stosunek długości 
(2 cm dłuższy) do średnicy (1 cm mniejsza średnica). Jest nietypową konstrukcją, która 
odstaje wyraźnie od wymienionych klasyków, ale to dlatego, że optycznie jest Sonna-
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rem. Jest cięższy od nich, ale wizualnie wygląda na smuklejszy i lżejszy. Po wzięciu go 
do ręki, czujemy słuszną masę profesjonalnej konstrukcji. Obiektyw jest metalowy, nie 
ma na nim właściwie, żadnych ozdobników. Jedynie małe przetłoczenie zwiększające 
nieco średnicę i logo Zeiss. Pierścień ostrości również metalowy, precyzyjnie frezowa-
ny. Porusza się luźniej niż konstrukcje manualne, ale z wystarczającym oporem. To, że 
w obiektywach Zeiss’a dla Sony nie używa się gumy, jest wielką zaletą. To właśnie ele-
menty gumowe obiektywów najszybciej tracą świeży wygląd. Osłona przeciwsłoneczna, 
mocowana bagnetowo jest wykonana z metalu, ale jej mocowanie i obrys zewnętrzny 
z tworzywa. Zakładając ją, czujemy masę i chłód metalu i zauważamy, że obiektyw sta-
ję się bardzo długi. Nie przypomina żadnej standardowej pięćdziesiątki. Obiektyw jest 
uszczelniony i wykonany bardzo precyzyjnie. Ulubionym miejscem, które lubię oceniać 
zastanawiając się nad kupnem obiektywu, jest między innymi wykończenie obudowy 
z tyłu konstrukcji. Otoczenie bagnetu, styków elektroniki i nade wszystko prostokątny 

otwór osłaniający tylną soczewkę są na najwyższym poziomie i świadczą o bardzo świa-
domym zaprojektowaniu całości.

Średnica gwintu filtra 49 mm to standard w świecie bezlusterkowców, ale w zestawie-
niu ze średnicą 58 mm Nikkora wydaje się maleńka. Taką średnicę maiły kiedyś filtry 
do manualnych analogów. Niestety wadą jest zastosowanie bagnetowej osłony, ponie-
waż utrudnia ona korzystanie z filtra polaryzacyjnego (co jest wadą bardzo dużej ilości 
współczesnych obiektywów). Tu muszę dodać, że coś zamierzam z tym zrobić w najbliż-
szym czasie, ale to dopiero gdy uda mi się nabyć stosowne filtry.
Podsumowując - poza (co prawda dobrze dopasowaną) osłoną przeciwsłoneczną, któ-
ra jednak nie pozwala wygodnie korzystać z filtrów polaryzacyjnych, uważam budo-
wę tego obiektywu za wzorową. Nie dziwi mnie to ze względu na producenta i inne, 
wcześniejsze konstrukcje, które wykonał dla Sony. Na tle konkurencji może stanowić 

10



wzór i inne systemy mogłyby się zainspirować jego budową, co z pewnością znalazłoby 
uznanie nabywców. Niestety konkurencja ze świata lustrzanek musi opierać się na ba-
zie obiektywów nawiązujących do konstrukcji Gausa. Mała odległość ostatniej soczew-
ki od płaszczyzny matrycy uniemożliwia stosowanie podobnego układu optycznego w 
lustrzankach. Nie ma tu oczywiście zbędnych luzów. Wszystko jest dobrze spasowane i 
osadzone.
Założenie tego obiektywu na korpus metalowej A7R daje poczucie stworzenia profesjo-
nalnego narzędzia gotowego do pracy. Wspaniały zestaw.

Budowa optyczna
Siedem soczewek w pięciu grupach. To zmodyfikowany i obliczony na nowo Sonnar. 
Nietypowa budowa przejawia się w dwóch aspektach. Po pierwsze przednia soczew-
ka. W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowałem pojawianie się konstrukcji optycznych 
(pierwsza była chyba Leica), które jako pierwszy element wykorzystywały wklęsłą so-
czewkę. Tu mamy do czynienia także z tego typu konstrukcją. To dziwne - ale skoro od-
płaca się nam bardzo wysoką korekcją wad optycznych - to dobrze. Drugim, wartym 
zainteresowania aspektem jest przysłona, umieszczona bliżej pierwszego zespołu so-

czewek co powoduje, że bardzo wyraźnie widzimy listki przysłony. Wręcz stają się one 
cechą charakterystyczną tego obiektywu i nie można go pomylić z żadnym innym. List-
ków przysłony mamy tu 9, co skutkuje bardzo kształtnymi plamami rozmytych świateł. 
Co ciekawe - po odłączeniu obiektywu od aparatu - listki zawsze przymykają się. Obiek-
tyw „w stanie spoczynku” bardzo ładnie eksponuje mechanizm przesłony. Od układu 
optycznego Sonnara otrzymujemy w obrazie bardzo aksamitny, zupełnie uspokojony 
bokeh, co wpływa na odbiór całego obrazu. Przednia soczewka oczywiście pozostaje 
nieruchoma podczas ogniskowania. Na zakończenie dodam, że powłoki T Star - patent 
Carla Zeissa - sprawiają, że praca całego układu pod światło jest rewelacyjna i bardzo 
odporna na refleksy i spadek kontrastu.

Nastawianie ostrości
W trybie AF - odbywa się całkowicie bezszmerowo. Nie jest rejestrowane nawet przez 
mikrofon kamery podczas nagrań video! Odbywa się szybko i precyzyjnie - chociaż to, 
mocno zależy od wybranego w kamerze zakresu pracy czujnika AF. Zakres ruchu realizo-
wany przez silnik wydaje się bardzo krótki. Nastawianie manualne ostrości jest rozwią-
zane bardzo efektownie. Pierścień obraca się o 360 stopni i można nim kręcić cały czas, 

11



12



ale przejście na manualne ostrzenie powoduje, że obiektyw nagle zmienia przełożenie, 
a tym samym wydłuża drogę elementów optycznych. Aby bez silnika nastawić ostrość, 
musimy nieco dłużej niż zwykle kręcić pierścieniem nastawiana ostrości. Genialne.

Jakość obrazu
Tu nie będę się rozwodził. Dla mnie jest referencyjna w klasie ogniskowych 50 mm. Jest 
to obiektyw lepszy od Planarów 1,4 50 i 2 50 Makro. Dużo fotografowałem Planarem 1,4 
50 ZE i Planarem 2 50 Macro ZE z Canonem EOS 5D mk II i III. Wspominam te obiektywy 
dlatego, że są optycznie lepsze od opisywanych budżetówek Canona i Nikona, ale są 
także lepsze od konstrukcji o świetle 1,4 tychże firm. Przesiadłem się z Canona EF 1,2 50 
na Planara, ponieważ i od tej „Elki” był lepszy. Nie znam jedynie AF-S Nikkora 1,4 58 G - tu 

się nie wypowiem. Myślę, że Sonnar mógłby konkurować z obiektywami Leica M oraz z 
Otusem i może Sigmą ART.

Tak naprawdę to ten obiektyw może konkurować pod względem jakości z Planarem 2 
50 Makro (oczywiście nie we wszystkich odległościach przedmiotowych), ale jest od 
niego lepszy.
Cenowo jest droższy trzykrotnie od konstrukcji 1,4 i sześciokrotnie od 1,8 - więc to, że 
jest lepszy, nie dziwi. Kosztuje dwa razy więcej niż Planar 1,4 50 ZE i tyle samo co Planar 
2 50 Makro. Jest tańszy od Otusa i obiektywów Leica M, więc pewnie gorszy (wbrew 
pozorom, cena większości obiektywów - jest na szczęście - wprost proporcjonalna do 
jakości).
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Co mnie najbardziej przekonuje do tego obiektywu? Perfekcyjna ostrość, której nic nie 
potrafię zarzucić. W praktyce przysłonę dobieram jedynie dla uzyskania zadanej głębi 
ostrości, a nie wzrostu jakości fotografii. Praca na otwartej przysłonie nie pogarsza ja-
kości obrazu w większym stopniu (czytaj. na tyle, aby nie nadawał się do komercyjnego 
zastosowania), a przymknięcie do 2 lub 2,2 daje już bardzo wysoką - by nie rzec - mak-

symalną jakość.

Ważnym aspektem jakości jest plastyka obrazu. Zwłaszcza na otwartej przysłonie. Wizu-
alna kultura nieostrego planu, pięknie podkreśla właściwy obiekt. Nieostrości są jedwa-
biste… Zobaczcie sami.
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ULTRON 35 mm f/2 III
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To jeden z najciekawszych, ale też najbardziej skomplikowanych obiektywów Voigtländer. Nie. Nie pod względem 
budowy optycznej – chociaż ta stoi na wysokim poziomie. Pod względem założeń, które zaowocowały powstaniem 
tak interesującego szkła. To jeden z obiektywów, które spokojnie mogą przejść do historii obok takich legend jak „The 
King of Bokeh” – czyli czwarta, 7 soczewkowa wersja Summicron-M 35 mm f/2 z 1979 roku. Stanie się tak za sprawą 
obrazów, które ten obiektyw stworzy na matrycach i filmach zapaleńców, którzy zechcą go poznać. Maleńki, ale bar-
dzo precyzyjnie wykonany obiektyw. O tym obiektywie można by napisać książkę, ilustrowaną wieloma bardzo róż-
niącymi się od siebie obrazami. Jej lektura nie przybliżyłaby nas do odpowiedzi na pytanie - Jaki to obiektyw? Mając 
go w torbie, nosić będziecie arcydzieło sztuki użytkowej i interesujące preciozum przyciągające wzrok, które niczym 
tykająca bomba może eksplodować zachwycającym. … wróć! Dogłębnie zachwycającym obrazem, jeśli tylko użyje-
cie go z pełną świadomością dobrze poznanego narzędzia. 
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Ile zajmie Wam poznanie tego obiektywu? Nie wiem. Myślę, że cieszyć się będziecie od-
kryciami nietuzinkowego obrazowania, wielokrotnie i dołączycie do grona entuzjastów 
godzinami rozprawiającymi o tym, dlaczego tę właśnie trzydziestkę piątkę, wzięło się 
do tego motywu, a tę do innego. Tak. Charakter obrazu jest tu najważniejszym aspek-
tem. Nie wiem, jak inżynierowie z firmy Cosina osiągnęli ten efekt, ale jak zobaczyli uzy-
skiwane obrazy, od razu podjęli decyzję, w jakie ramy oprawić tę optykę. Linia Vintage 
to wygląd, który sugeruje wiele. Obietnicę ciekawego, analogowego wyglądu obrazów 
spełnia z nawiązką, ale na tym nie kończy – ponieważ dodaje nowoczesną rozdzielczość 
i korekcję współgrającą z wysoko-rozdzielczymi matrycami. Przed Wami – Jego Analo-
gowość – Miłościwie Digitalny – Voigtlander Ultron 35 mm f/2. Na kolana niedowiarki! 
Chcecie magii w fotografii? Nie musicie sięgać po konstrukcje Leica z lat sześćdziesią-
tych. Załóżcie na korpus Panasonic SR1, Nikon Z, Canon R, Leica M, Leica SL, Sony A7R III 
czy co tam macie jeszcze w torbach - to cudeńko i możecie zaczynać przygodę z nowym 
wyglądem swoich fotografii. Mechanicznie doskonały. Zwróćcie uwagę na dźwignię 
ostrzenia… Aby nie było za łatwo powiem, że chociaż charakterność tego szkła można 
w sprzyjających warunkach zauważyć dość szybko, to brak powtarzalności i chaotycz-
ność występowania utrudniają wyciąganie wniosków. Ja zwróciłem początkowo uwagę 
na budowę optyczną, która swobodnie sięga do takich wzorców jak współczesny Sum-
micron-M 35 mm f/2 ASPH. Nie mamy tu do czynienia ze ślepym naśladownictwem, ale 
raczej inspiracją, która sięga nieco dalej. Poza elementem asferycznym dodano także 
element o częściowo niskiej dyspersji, a układ optyczny liczy 8, a nie 7 soczewek, ulo-

kowanych w pięciu grupach. 10 listkowa przysłona zdaje się być jednym z kluczowych 
elementów tej konstrukcji, która dzięki przysłonie potrafi zmieniać w znacznym stop-
niu charakterystykę obrazu. Całość waży 170 gram i wygląda… Znakomicie. Nie umiem 
tego wyjaśnić, ale Heliar 50 mm f/3,5 wygląda ekstrawagancko i elegancko. Ten Ultron 
jest już „tylko” bardzo elegancki. Jego „historyczny”, wygląd w jakiś dziwny sposób pa-
suje nawet do nowoczesnych kamer. Oczywiście na korpusie Leica wygląda kozacko, 
ale na Sony też nie najgorzej. Dźwigienka ułatwiająca ostrzenie to sama rozkosz. Wraz z 
aksamitnie działającą mechaniką ostrzy od 58 cm. Pierścień ostrości ma wyraźne, ostre 
nacięcia w czystym chromie co nawiązuje do starych obiektywów Voigtländera z lat 
pięćdziesiątych. Dzięki temu łatwo go uchwycić. Podobnie sprawa ma się z pierścieniem 
zmiany przysłony. Obiektyw dedykowany jest do systemu Leica-M i można używać go w 
innych bezlusterkowcach z użyciem stosownych adapterów. Założony na dowolny kor-
pus, postarza nasz system o kilka dziesięcioleci, co od razu zmniejsza zainteresowanie 
naszą osobą i „nieprofesjonalnym, staroświeckim” sprzętem, jaki używamy. Znawcy od 
razu nabierają szacunku – na kamerze mamy coś „dziwnego” i z klasą. Obiektyw wygląda 
naprawdę dobrze. Do fotografii ulicznej nadaje się bardzo. Sony czy Leica z tym szkłem 
wyglądają osobliwie i niegroźnie. Ogólnie jednak nie street powinien być głównym po-
ligonem testowym dla tego szkła. Jeśli nie street to co? Odpowiem wymijająco, ale po-
tem uzasadnię. To obiektyw ogólnego przeznaczenia. Dobra trzydziestka piątka. Jeśli 
tak, to dlaczego Cosina dodała go do innych obiektywów 35 mm? No właśnie! Mamy w 
systemie Voigtländera kilka obiektywów 35 mm. 
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Jest Nokton 35 mm f/1,2, jest Ultron 35 
mm f/1,7, jest Nokton 35 mm f/1,4 Clas-
sic i jest Color Skopar Pancake II 35 mm 
f/2,5, no i oczywiście jest APO Lanthar 
35 mm f/2. Po co tyle tego? Otóż odpo-
wiedź jest prosta. Ten obiektyw plasuje 
się dokładnie pomiędzy dobrze skorygo-
wanym Ultronem f/1,7 a Noktonem 1,4 
Classic. Jeśli piszę, dokładnie pomiędzy 
tymi konstrukcjami, to właśnie dokładnie 
tak jest. Z Ultrona czerpie swą doskona-
łość optyczną i poprawną korekcję, która 
potrafi odpłacić się ostrym obrazem przy 
otwartej przysłonie, co jednak bywa mo-
mentami zbyt poprawne (taki jest Ultron 
1,7). Z Noktona Classic czerpie pełnymi 
garściami rodzaj rozmycia o wyjątkowo 
plastycznym charakterze, czyni to jednak 
tylko w zakresach otwartych przysłon. Ni-
gdy jednak nie dopuszcza do zmiękczeń, 
które, zwłaszcza w nowym Noktonie 35 
mm f/1,4 z mocowaniem do Sony wy-
stępują nagminnie na pełnym otworze, 
wnosząc nadmiar plastyki. Nowy Ultron 
balansuje zgrabnie pomiędzy tymi ten-
dencjami i przez ten swój balans umoż-
liwia świadome wykorzystywanie go w 
różnych sytuacjach. Plastyka rozmyć jest 
duża, nawet na przysłonach przymknię-
tych. Nie szaleje tak bardzo, jak na otwar-
tej przysłonie, ale po swojemu interpretu-
je nieostrości, nadając obrazowi swoisty 
sznyt. Przypomina to złagodzony efekt 
rozmyć w szkłach anamorficznych. Nie 
jest nudno. Na otwartej przysłonie potrafi 
pięknie niczym wersja Classic, zinterpre-
tować rozmycia, zwłaszcza mocniejsze 
punktowe światła. Pamiętajcie jednak - 
nie tak mocno widoczny będzie ten efekt, 
jak w szkłach Classic. Po przymknięciu i 
na dużych odległościach zachowuje się 
jak analogowe obiektywy z lat siedem-
dziesiątych. 
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Winieta na otwartej przysłonie jest duża i łatwo przeradza się wraz z przymykaniem w 
zmianę barwy – więc jeśli stosujecie automatykę balansu bieli, możecie zanotować róż-
ną kolorystykę obrazu w zależności od przysłony. Praca pod światło, wymaga zgłębie-
nia. Kontrast jest i ostrość także, ale różnie wyglądają flary w zależności od przysłony. 
To wspaniały obiektyw do zabawy tym zjawiskiem. Co ciekawe praca pod światło roz-
proszone (np. zamglone niebo) może wprowadzić nostalgiczne zachowanie się świa-
teł, które dostają więcej „powietrza”. Ostre źródło światła potrafi dać ograniczoną flarę 
widoczną na całej powierzchni, ale ani tak bardzo barwną, jak ta w Classicach, ani tak 

przygniatająca kontrast. Ogólnie jest to bardzo ciekawy obiektyw 35 mm, który może 
być tym jedynym szkłem o tej ogniskowej w dobrze dobranym systemie. Ostrzenie jest 
łatwe. Obrazy bardzo poprawne, a jak na takie maleństwo wręcz znakomite i do tego 
jeszcze owa plastyka, którą można zaprząc do pracy nad Waszymi wizjami. Od f/5,6 to 
referencyjna trzydziestka piątka. Nie ma takiej jakości jak Nokton 35 mm f/1,2 ASPHE-
RICAL, ale jakość i tak jest wspaniała. Na koniec drobna uwaga. Tak naprawdę można 
docenić ten obiektyw zwłaszcza wówczas, gdy chce się zbudować system bardzo mały 
i lekki, a jednak posiadający elegancki wygląd i dający nie nudne, wysokiej jakości 
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obrazy. Wówczas spostrzec można, że poza Ultronem 
35mm f/2 mamy jeszcze Color-Skopara 21 mm f/3,5 i He-
liara 50 mm f/3,5 w tym samym systemie wykończenia 
- jubilersko-precyzyjnym i nieco staromodnym. Obiek-
tywy są bardzo małe. Bardzo małe i super lekkie! Wyglą-
dają razem bardzo interesująco i dają nietuzinkowe ob-
razy. Podobnie konsekwentnie wykonanym systemem 
jest system obiektywów Zeiss Loxia do Sony E. Małe (ale 
nie tak małe), lekkie (ale nie tak lekkie) obiektywy ma-
nualne oferujące bardzo dobrą jakość. Poprawnie sko-
rygowane dają jednak nie tak ciekawy i wysokiej jakości 
obraz. Nie są bowiem w całości - patrząc na wszystkie 
elementy - nowoczesne. Loxia 21mm jest nowoczesna 
podobnie jak 85 mm. Jednak Loxia 35 mm i 50 mm to 
stare konstrukcje produkowane z mocowaniem M czyli 
Zeiss ZM w nowej obudowie. Tymczasem to, co mamy w 
zestawie 3 szkieł Vintage Line od Cosiny onieśmiela ja-
kością i kompaktowością. Poczytajcie na stronie 7, o tym 
dlaczego rewelacyjnym szkłem jest Heliar 50 mm f/3,5 a 
zrozumiecie, o co w tym wszystkim „chodzi”.
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SEKONIC C-800 SPECTROMASTER
52

https://youtu.be/N2WIzTevBVc


Używanie precyzyjnych instrumentów pomiarowych jest ważne zawsze tam, gdzie w 
grę wchodzi precyzyjne odwzorowanie rzeczywistości. Nasze nowoczesne kamery są 
obarczone błędami oprogramowania analizującego warunki zewnętrzne i bardzo często 
zawodzą, dając niepoprawne odczyty i ustawienia. Nie trzeba przypominać jak bardzo 
problematyczne może być zdanie się na pomiar światła odbitego od fotografowanej sce-
ny przez matrycę aparatu. Dążenie do szarości 18%, na jakie nastawiona jest większość 
kamer, powoduje zachwiania zawsze tam, gdzie fotografowany czy filmowany obiekt 
odstaje od owej szarości. Biała sukienka na białym tle czy czarny kot na stercie węgla sta-
ły się wzorcami takich sytuacji. Te pozornie ciężkie sytuacje da się łatwo obejść, mierząc 
światłomierzem światło padające na obiekt. Uzyskujemy wówczas właściwe parametry 
ekspozycji. Podobne zafałszowania tylko znacznie dalej idące serwują nam wbudowane 
systemy analizy balansu bieli. Tu już mamy do czynienia z prawdziwą dowolnością pro-
ducentów i zaimplementowanych rozwiązań, które czasami skrajnie różnie interpretują 
tę samą scenę. To tylko zasygnalizowany problem. Chcecie więcej? Proszę bardzo.

Chcecie zakupić kolejne źródło światła. Na jakie parametry zwracać uwagę? Jakich da-
nych szukać? To nie jest takie oczywiste.
Inna sytuacja. Macie już jedną lampę i postanawiacie dokupić drugą. Pierwsza jednak 
używana była już 3 lata. Czy dają takie samo światło?
Plan filmowy, dwie kamery, wiele źródeł światła – jak ustawić temperaturę barwową? 
Czy wprowadzać korektę? Może zastosować filtr żelowy na źródle światła? Tak. Może. 
Jaki jednak filtr? Jaka korekcja? Jaka jest temperatura barwowa? Jakie są składniki wid-
ma naszych lamp? Czy zreprodukują każdy kolor? No właśnie. Takich pytań można by 
mnożyć, a odpowiedź jest jedna – należy posłużyć się przyrządem pomiarowym. Jed-
nym z takich urządzeń jest kolorymetr lub jak kto woli spektrometr Sekonic C-800 Spec-
troMaster.
Jedno urządzenie posługuje się wieloma parametrami pomiarów. Analizuje widmo, po-
równuje wyniki, zapisuje do pamięci i mega precyzyjnie wskazuje temperaturę barwo-
wą i jakość źródła światła. Jak bardzo jest to urządzenie precyzyjne – zobaczyć możecie 
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na kolejnym filmie, w którym nasz redaktor naczelny opisuje działanie tego urządzenia, 
omawia parametry, którymi posługują się producenci lamp, aby nas wprowadzić w błąd 
i skupia się na odkrywaniu świata pomiarów spektrum widma. To długi i bardzo eduka-
cyjny odcinek o urządzeniu, które powinni mieć na planach zdjęciowych ambitni pro-
fesjonaliści, oświetleniowcy planów filmowych i asystenci kamer oraz ci wszyscy, którzy 

zawodowo mierzą natężenie światła w pomieszczeniach firm, salonów sprzedaży czy 
wystaw sklepowych. Maciej zauważa, że dopiero kontakt z tak precyzyjnym miernikiem, 
pozwala nam zrozumieć, jak mało wiemy o świetle.
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Fotografia kobiecego piękna
Dzisiaj fotograficzne archiwum x – Jak zacząć fotografować kobiece piękno?

Tekst i fotografie - Maciej Taichman

ZEISS VARIO TESSAR 24-70 mm f/4
55



Na stronie producenta - firmy Sony znajdziemy taki skrócony opis tego obiektywu: „Zna-
komity zmiennoogniskowy obiektyw ZEISS do korpusów z pełnoklatkowym przetwor-
nikiem obrazu
Ten nieduży obiektyw zmiennoogniskowy wydobywa najlepsze cechy pełnoklatkowe-
go korpusu z mocowaniem typu E w wielu codziennych sytuacjach. Stała maksymalna 
przysłona F4 umożliwia zdjęcia przy stałej ekspozycji w całym zakresie ogniskowych: od 
24 do 70 mm. Optyka ZEISS z cenioną powłoką T* zapewnia bardzo wyraźny i pięknie 
odwzorowany obraz. Obiektyw jest też odporny na pył i wilgoć.”

Wiecie, co jest najlepsze? Ten opis jest precyzyjny i prawdziwy. Jakimś cudem udało się 

marketingowcom Sony opisać to cudo inżynierii. Nie bylibyśmy jednak Waszymi Dorad-
cami, gdybyśmy nie przedstawili tego szkła jako jednej z najlepszych zmiennoognisko-
wych propozycji do korpusów Sony. Tak moi drodzy. Vario Tessar, to konstrukcja wprowa-
dzona zaraz po premierze pierwszych bezlusterkowców Sony. Konstrukcja niesłusznie 
nie doceniana, ponieważ kupujący łączą dosyć wysoką cenę ze światłem f/4 i jakoś im 
się taki zakup nie sumuje;-) Niesłusznie!

Prekursor tego obiektywu z mocowaniem do lustrzanek Sony Alfa i światłe f/2,8 wzbu-
dzał zazdrość użytkowników Canona czy Nikona w czasach gdy lustrzanki dominowały 
na rynku profesjonalnym. Teraz przeprojektowany pod bezlusterkowce i znacznie po-
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mniejszony, jest dostępny dla posiadaczy aparatów Sony zarówno pełnoklatkowych 
A1/7/9, jak i APS-C serii A6000. Czy warto zwrócić na niego uwagę?
Tak! Obiektyw jest zbudowany z metalu. Co ciekawe i wyjątkowe - zbudowany jest cały 
z metalu wraz z pierścieniami złomowania i ostrości! Ta wyjątkowa stylistyka produktów 
Zeiss’a dla Sony, jest obecna w całej gamie produktów i świetnie się sprawdza. Obiektyw 
bez gumowanych pierścieni zawsze wygląda świeżo i nie zużywa się z czasem. Jeśli do-

damy do tego wzorową mechanikę związaną z konstrukcją zmiennoogniskową, otrzy-
mujemy zoom, który nie będzie miał tendencji do decentrowania, czyli utraty jakości 
wraz z czasem użytkowania, co często spotyka zoomy konkurencji.

Ważnym atutem tego szkła, poza jakością optyczną, którą omówimy oddzielnie, jest 
jego jasność f/4. Dlaczego inżynierowie Zeiss’a zdecydowali się na taki otwór przysło-
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ny? Otóż dlatego, że dzięki niemu obiektyw mógł zachować kompaktowe rozmiary przy 
jednoczesnym uniknięciu forsowania jasności, która zawsze wpływa na pogorszenie 
jakości na otwartej przysłonie. Uniknięcie takich dylematów dało obiektyw o bardzo 
wyśrubowanej jakości, gdzie bez problemów zastosowano jako rekompensatę jasności 
optyczną stabilizację obrazu. To właśnie dzięki niej obiektyw jeszcze bardziej zwiększa 
swą atrakcyjność i użyteczność. Pamiętajmy, że jasność f/4 obowiązuje w całym zakresie 
ogniskowych i jest stała!

Kwestia jakości może być kontrowersyjna. zoom’y Zeissa dają jakość porównywalną z 
obiektywami staroogniskowymi. O tym trzeba jednak się przekonać samemu, bo trudne 
jest to do uwierzenia. Zakup zooma zawsze jest kompromisem praktyczności na rzecz 
jakości. Nie w tym przypadku. Wysoka jakość wykonania i projektu łączy się z funkcjo-
nalnością, stabilizacją i jakością optyczną.
Użytkownicy tego obiektywu często dzielą się z nami opiniami pełnymi zachwytu. Za-
kres ogniskowych od 24 mm do 70 mm jest bardzo praktyczny a bardzo wysoka jakość 
to nagroda za wybór szkła Zeiss’a. Często polecamy to szkło zawodowcom, którzy chcą 

mieć zoom w swojej szklarni, ale nie godzą się na kompromisy. Obiektyw rysuje bardzo 
ostro w całym zakresie ogniskowych. To nie wszystko jednak. Obiektyw cechuje wyjąt-
kowy kontrast i neutralność barwna, które skutkują obrazami najwyższej jakości. Na-
wet matryce zaawansowanych aparatów wysoko rozdzielczych takich jak Sony A7R III i 
A7RIV nie wykazują wad optycznych tego obiektywu. Tessary zawsze słynęły z jakości, 
a slogan reklamowy porównywał je w latach pięćdziesiątych XX wieku do oczu sokoła, 
który podobno widzi znakomicie, zauważając w trawie mysz z wysokości 100 metrów.

Budowa optyczna to 12 soczewek w 10 grupach w tym jedna soczewka ze szkła ED o 
ultraniskiej dyspersji i 5 elementów sferycznych. Całość optyki pokryta warstwami prze-
ciwodblaskowymi T-Star Zeissa, które dbają o to, aby móc fotografować pod światło bez 
utraty kontrastu. 7 listkowa przysłona o kołowym obrysie powoduje, że elementy nie-
ostre, nie nabierają cech nerwowości, a ich plastyka podkreśla urokliwość wykonanych 
tym szkłem kadrów.
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APO LANTHAR 65 mm f/2 Macro
Voigtlaender

78



To bardzo ważny tekst, z którego powinniśmy wszyscy wyciągać wnioski. Nie musicie 
lecieć od razu do sklepu i go kupować, ale mając korpus Sony A1/7/9 powinniście o nim 
pomyśleć i jeśli będzie okazja – przetestować. Dlaczego?

Dlatego, że APO Lanthar 65 mm f/2 firmy Voigtlaender (tak wiem – Cosina), to punkt 
odniesienia, dla jakichkolwiek porównań optyki, dla wysokorozdzieczych matryc syste-
mu Sony A7. Tak. Po prostu. To ten obiektyw jest obecnie „najlepszy”. Tu mała dygresja. 
Wszystkie APO Lanthary (35, 50, 65, 110) oferują super jakość i niedającą się porównać 
do niczego ostrość. Jednak w przypadku „sześćdziesiątki piątki” mamy do czynienia z 
efektem uwypuklenia fotografowanego przedmiotu przez jego lekkie zbliżenie w sto-
sunku do szkła 50 mm, więc efekt jest najbardziej widoczny. Przy szkle APO Lanthar 110 
z kolei mała głębia ostrości pozbawia nas tak silnego wrażenia ostrości (chociaż ta oczy-
wiście jest). Umiarkowana gniskowa wraz z funkcją Makro – sprawiają, że mamy obiek-
tyw stworzony do pracy produktowej, reklamowej, ale równie świetnie radzący sobie w 
modzie, portrecie czy krajobrazie. Szybujące grupy soczewek dbają o wysoką rozdziel-
czość na wszystkich dystansach.

Ten obiektyw po wyjęciu z pudełka wzbudza szacunek, jest solidny jak wszystkie Voig-
tlaendery. Znacznie bardziej solidny niż produkowany w tej samej fabryce Zeiss Classic 
Planar 50 mm F/2 Macro. Ciężki – 625 g i dobrze zbudowany. Długość 91,3 mm, średnica 
78 mm. Nie jest duży w zestawieniu ze szkłami Sony G, czy obiektywami do lustrzanek 
– to ta sama kategoria wielkościowa.

Ten obiektyw jest w redakcji MegaObraz od samego początku i używany jest bardzo 
często do zdjęć produktowych obok obiektywu Mamiya Sektor 80 mm f/4 Macro. W 
połączeniu z matrycami o wysokiej rozdzielczości serii Sony A7R ukazuje tak dużą ilość 
detali, że śmiało, można nazwać referencyjnym dla systemu Sony. Jeśli ktoś podpowie, 
że w systemie Sony jest obiektyw Macro 90 mm f/2,8 to proszę zrozumieć, że jakościo-
wego porównania tych obiektywów po prostu nie wypada robić. Apochromat miażdży, 
zgniata, deklasuje to szkło nie tylko optycznie ale jeszcze pomaga przy fotografowaniu 
na zbliżeniach aksamitnym działaniem mechaniki z bardzo dużym kątem obrotu pier-
ścienia ostrości.

Po zrobieniu zdjęć testowych, od razu wychodzi na jaw niesamowita, „przesadzona” 
ostrość. Ostrość, której nie znajdziemy w wyostrzanych programowo plikach. Ostrość 
optyczna bez śladów aberracji chromatycznej. Trudno to opisać, ale kiedyś na swym 
blogu, tak opisałem wrażenia z pierwszych chwil użytkowania.

„(…) przyszło otrzeźwienie. Zdjęcia „zryły” mi psyche. Bardzo poważnie. Jakość i ostrość 
były rewelacyjne. Nie wiem jak to opisać. Po prostu w testach trzeba powiększać obraz, 
aby zawyrokować czy ostrość jest, czy nie. Czy taka, jakiej oczekiwaliśmy, czy słabsza? 
Lepsza niż w obiektywie x, czy gorsza? Tych obrazów nie trzeba było powiększać. Pracu-
ję na monitorze 30 calowym, więc obrazy i tak są duże, ale… Tych po prostu nie trzeba 
było powiększać. Kłuły w oczy ostrością. Wiem. Wiem, jak to opisać. Lubię, zawsze w koń-

cowej obróbce nieco podciągnąć ostrość obrazu. W zdjęciach z APO Lanthara, w 
ogóle nie musiałem tego robić. Nawet nie pomyślałem, aby spróbować. Zdjęcia 
były… Za ostre? Nie spodziewałem, się, że tak kiedyś pomyślę. Ostre znaczy do-
bre. Nic nie może być „za ostre”, podobnie jak karabin snajperski, który nie może 
być zbyt celny. Im lepszy, tym lepiej. Z APO Lantharem tak właśnie było. Lepszy 
obraz niż z referencyjnego dla mnie Sonnara 55mm F/1,8 już powalał w kategorii 
– „ostrość”. Ostrość większa niż z Batisa 85 mm kłuła w oczy. To jednak nie wszyst-
ko. Nie zauważyłem dystorsji, ale to mnie nie dziwiło. Szkła makro mają to do sie-
bie, że potrafią być bardzo dobrze skorygowane.

Ten obiektyw powalił mnie zupełnie brakiem aberracji chromatycznej. Zdarza się 
ona, nawet najlepszym obiektywom. Mają ją Sonnary 55 mm F/1,8 i 135 mm F/2 
i stary F/1,8. Ma ją Summarit M 75 mm F/2,4. Ma ją Loxia 85 mm F/2,8. Mają ją 
prawie wszystkie obiektywy. To w końcu nie taka straszna wada, gdy jest jej tylko 
niewiele – jak ma to miejsce w dobrych obiektywach. Korekcja w programie do 
obróbki, na ogół wystarcza. Tylko czasami, przeszkadza. Na przykład, gdy po świa-
tło fotografujemy krzak z tysiącem maleńkich gałązek. Każdy obiektyw potrafi tu 
„przyklęknąć”. Włosy w portrecie pod światło? Tak właśnie – to kolejny przykład. Z 
tym trzeba żyć. Jednak, jak się okazało – nie zawsze. APO Lanthara, bardzo trudno 
zmusić do ukazania się aberracji chromatycznej. Szkła jest dużo. 10 soczewek w 8 
grupach, w tym szkła specjalne z dodatkiem szlachetnych, promieniotwórczych i 
rzadkich pierwiastków (z całą pewnością Lantanu) wraz z soczewką obustronnie 
asferyczną, starają się o to, aby „APO” w nazwie nie było tylko chwytem marke-
tingowym. 10 listków przysłony zapewnia dosyć dobry bokeh. Nie jest to hi-end 
rozmyć, ale to zależy od szczegółowości tła. Szczegółowe, przegadane tło potra-
fi być „średnie”, ale wystarczy zmienić proporcje pomiędzy tłem a obiektem, aby 
otrzymać aksamitną gładkość. Czasami nie mogłem uwierzyć w to, co widzę na 
zdjęciach. Wydawały mi się dziwne bez znanego zjawiska aberracji. Co było po-
tem, wiecie z ostatniego postu. Porzuciłem ustalony do tej pory system oparty w 
całości na szkłach dwusystemowych z mocowaniem M, używanymi z adapterem 
na bagnet Sony E. W torbie z body Sony A7R pozostawiłem na stałe tylko dwa 
obiektywy. Voigtlander Nokton 35 mm F/1,2 Aspherical i APO Lanthar 65 mm F/2 
Macro Aspherical. Przyszedł rychło sprawdzian dla tego zestawienia. Po pierw-
szych próbach wziąłem go ze sobą na poważną robotę. Praca w dużym studio na-
graniowym z orkiestrą symfoniczną. Czarny horyzont telewizyjny i mocna świa-
tła żarowe, zawieszone na tyle nisko, że znajdowały się na granicach kadru. Poza 
ostrością i brakiem aberracji chromatycznej, ukazała się jeszcze jedna cecha tego 
szkła. Brak odblasków i wysoki kontrast w pracy pod światło lub z ostrymi źródła-
mi światła w kadrze. Rewelacja! Takiego obiektywu na A7R jeszcze nie miałem. 
Nie obchodzi mnie jego wielkość. Wybaczam mu to bez problemów. To wspania-
łe, krótkie tele lub wydłużony standard – jak kto woli. Obiektyw Makro. Wspaniała 
konstrukcja, która w parze z bardzo dobrą trzydziestką piątką czyni mega dopa-
sowany zestaw. Nie chce mi się pisać więcej. Naprawdę.”
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Tu należy dodać, że obecnie mamy obiektyw APO Lan-
thar 35 mm f/2, który powinien zastąpić w tej zgranej 
parze Noktona f/1,2. To doskonały duet, który oczaruje 
każdego posiadacza bezlusterkowca Sony. Jest tylko
Jeden problem, na który musicie zwrócić uwagę. Jeżeli 
kupicie takie szkła i zaczniecie nimi fotografować, to po 
krótkim czasie będziecie się wzdrygać, przed użyciem 
innych obiektywów. Wszystkie będą „popsute” i mdłe. 
To ryzyko obcowania z absolutnym hi-end’em.

“Polecam to szkło każdemu fanowi jakości. Każdemu, 
kto chce swoje fotografowane obiekty odseparować od 
tła i każdemu, kto chce zbliżać się do swych obiektów 
bardziej, niż na to pozwalają „zwykłe” obiektywy. To naj-
ostrzejszy i chyba ogólnie najlepszy obiektyw, jaki utwo-
rzył obraz na matrycy mojego Sony A7R. Jeśli więc brak 
AF, Wam nie przeszkadza (wszystkie inne dobrodziej-
stwa z EXIFEM, automatyką i wsparciem stabilizacji są), 
to powinniście zastanowić się nad tym, czy to obiektyw 
nie dla Was. Wielu z Was skreśla z listy zainteresowań 
szkła makro, myśląc, że ich posiadanie jest bez sensu, 
jeśli rzadko zbliżamy się do małych obiektów. To szkło 
jest obliczone na makro i tak jak szkło makro skonstru-
owane, ale pracuje wspaniale w całym zakresie ognisko-
wych. Niesamowite jak dobrze to robi!”
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https://youtu.be/Y7GWWVgfwdk
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http://megaobraz.pl
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