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A D A M A B O C H N A KA
N A Â W I E T L A N I A R Z E è B Y LW O W S K I E J

YSTAWA fotogramów autorstwa Adama Bochnaka pod tytu∏em „NaÊwietlanie rzeêby lwowskiej“ zosta∏a zorganizowana w ramach dzia∏alnoÊci
Galerii Przypis, istniejàcej przy warszawskim Instytucie Sztuki PAN. G∏ównym
celem przygotowywanych przez nià ekspozycji i publikacji jest ukazywanie wybranych cz´Êci ogromnego zasobu archiwalnego pieczo∏owicie przechowywanego
w naszych zbiorach. Powo∏any w roku 1949 Paƒstwowy Instytut Sztuki egzystowa∏
przez kilka lat w strukturach Ministerstwa Sztuki, by w wyniku przemian politycznych i utworzenia Polskiej Akademii Nauk wejÊç w jej sk∏ad jako samodzielna
jednostka. Od poczàtku podstawowym jego zadaniem jest prowadzenie prac naukowych, badawczych, dokumentacyjnych oraz publikowanie ich wyników w obszarze bardzo szeroko rozumianej sfery Sztuki. Tworzone zespo∏y badawcze zajmujà
si´ zagadnieniami historii sztuki i kultury artystycznej, muzykologii, teatrologii,
etnomuzykologii, antropologii, sztuki ludowej oraz filmologii. Aby prowadziç
projekty naukowe poszczególne zak∏ady Instytutu od poczàtku gromadzi∏y wyselekcjonowane materia∏y archiwalne majàce stanowiç podstaw´ warsztatowà dla ich
dzia∏alnoÊci.

W

Z biegiem czasu w gmachach Instytutu przy ulicy D∏ugiej w Warszawie powsta∏ najbogatszy w Europie Ârodkowej zasób dotyczàcy kultury dawnych i obecnych ziem Rzeczypospolitej. Stanowià go mi´dzy innymi: liczàca 160 000 woluminów Biblioteka, Zbiory Specjalne z kolekcjà r´kopisów po znanych artystach
i badaczach, dokumentacja teatralna, Fonoteka z unikatowymi nagraniami muzyki
ludowej, zbiory dotyczàce polskiego ˝ycia artystycznego, zespó∏ planów i rysunków
pomiarowych, a przede wszystkim ogromna kolekcja fotograficzna. O znaczeniu tej
ostatniej stanowià zbiory wielu wa˝nych instytucji przedwojennych oraz spuÊcizny
po znakomitych fotografikach i historykach sztuki pos∏ugujàcych si´ tà formà
dokumentacji. Równie˝ Adam Bochnak, zdajàcy sobie spraw´ z historycznej wagi
w∏asnych negatywów przekaza∏ je do warszawskiej Fototeki, gdzie przez d∏ugie lata
by∏y pomocne naukowcom opracowujàcym m.in. dzieje polskiego rzemios∏a
artystycznego, gotyckiego malarstwa tablicowego.
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Zestaw fotograficzny Adama Bochnaka. Fragment fotografii wykonanej w Adamówce ko∏o Brze˝an,
fot. A. Bochnak 1925, IS PAN 0000020525

Jednym z ciekawszych aspektów kultury materialnej utrwalonych przez
Adama Bochnaka na szklanych p∏ytach negatywowych by∏y wizerunki osiemnastowiecznej rzeêby lwowskiej. Po 1945 roku by∏y podstawowymi dla nowo˝ytnej historii sztuki polskiej przekazami ikonograficznymi tego specyficznego zjawiska artystycznego. Temat wystawy „NaÊwietlanie rzeêby lwowskiej“ wybrano równie˝ ze
wzgl´du na zamiar osiàgni´cia zwartoÊci merytorycznej, czasowej i estetycznej wystawy, a tak˝e na donios∏oÊç wk∏adu sztuki lwowskiej w kultur´ ogólnoeuropejskà.
Fotografie wykonywane przez Adama Bochnaka w czasie wyjazdów terenowych
w latach od oko∏o 1920-1925 pos∏u˝y∏y mu do napisania ksià˝ki „Ze studiów nad
lwowska rzeêbà w epoce rokoko“. Zawarty w tytule czasownik „naÊwietlanie“ dotyczy obu dziedzin jakimi zajmowa∏ si´ Pan Profesor. To on cz´sto z pionierskich
„furmankowych“ wypraw przywozi∏ do Krakowa naÊwietlone negatywy i wprowadza∏ je w obieg naukowy. Równie˝ On jako pierwszy próbowa∏ nazwaç, opisaç i zrozumieç, czyli „wyÊwietliç“, owo nadal frapujàce zjawisko w kulturze Rzeczypospoli-
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tej. Fotografie, które mia∏y pierwotnie jedynie charakter dokumentacyjny, ujawniajà po latach równie˝ walory estetyczne, a czarno-bia∏e medium przenosi nas w czas
miniony. Choç Adam Bochnak wykonujàc prezentowane po osiemdziesi´ciu latach
fotografie nie mia∏ zapewne ambicji artystycznych, to jego staranne wykszta∏cenie
jako historyka sztuki i wyczulenie na pi´kno czynià z nich obecnie utwory artystyczne. Niezwykle wa˝nym elementem charakterystycznym dla wszystkich fotografii
Profesora jest Jego niezwyk∏a umiej´tnoÊç wyboru tematu fotograficznego. Nie ma
w ca∏ym zbiorze klisz „niepotrzebnych“, to znaczy takich, których nie zamierza∏
u˝yç jako ilustracje wywodu naukowego. Wynika∏o to zarówno z olbrzymiej ÊwiadomoÊci celu jaki fotografujàcy zamierza∏ osiàgnàç, jak równie˝ z przyczyn technicznych. Ci´˝kie wielkoformatowe p∏yty, niepor´czny osprz´t fotograficzny i doÊç
skomplikowany (dla wspó∏czesnych u˝ytkowników) sposób „zdejmowania“ rzeczywistoÊci, wymaga∏y g∏´bokiego zastanowienia przed naciÊni´ciem spustu migawki.
Adam Bochnak do wybuchu II wojny Êwiatowej w sposób planowy tworzy∏ – na potrzeby naukowe i dydaktyczne – w∏asne archiwum ikonograficzne.
Istnia∏y wtedy zaledwie zalà˝ki fototek bran˝owych takich jak zbiory Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami, czy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Pe∏niàc w peerelowskiej rzeczywistoÊci wa˝ne funkcje w Êrodowisku krakowskich historyków
sztuki stale zwraca∏ uwag´ na dokumentowanie zabytków kultury materialnej.
Obecnie, kiedy nauka i archiwistyka otrzyma∏y nowe narz´dzie w postaci
digitalizacji zbiorów, pojawi∏a si´ szansa elektronicznego scalenia ca∏ego fotograficznego dorobku Profesora. Spowoduje to pewniejsze zabezpieczenie zestawu, rozszerzenie kr´gu odbiorców oraz u∏atwi dost´p. Prezentowany folder oraz drukowany wkrótce pe∏ny katalog majà spe∏niç rol´ komentarza dla dwu warstw wartoÊci
zawierajàcych si´ w fotogramach Adama Bochnaka. Stanà si´, mam takie przeÊwiadczenie i nadziej´, wa˝nym g∏osem w poznaniu zarówno dorobku Profesora
jak i rozwoju badaƒ nad rzeêbà Êrodkowej Europy w XVIII wieku. Na koniec chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç za szczere zainteresowanie projektem ekspozycji Panu
Stanis∏awowi Waltosiowi – Dyrektorowi Muzeum Uniwersytetu Jagielloƒskiego
i Panu Borysowi Woznyckiemu – Dyrektorowi Lwowskiej Galerii Obrazów, oraz
Pani Gra˝ynie Grzechnik-Correale (MUJ), Panu Wojciechowi Walanusowi (IHS
UJ) oraz Pani Dorocie Janiszewskiej-Jakubiak i Jackowi Milerowi z Departamentu
ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica MKiDN za ˝yczliwoÊç w czasie
realizacji projektu. Szczególne przyjacielskie podzi´kowania kieruj´ ku wspó∏autorowi przedsi´wzi´cia Andrzejowi Betlejowi.
Piotr Jacek Jamski

