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Podwoda w miejscowoÊci Brzostek, fot. A. Bochnak 1930, IS PAN 0000021864
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WSPOMNIENIE
O ADAMIE BOCHNAKU

ROFESOR Adam Bochnak jest jednym z tych krakowskich historyków sztuki,
którzy docenili znaczenie akcji fotografowania zabytków, prowadzàcej do stworzenia bazy dokumentujàcej stan posiadani w zakresie narodowego dziedzictwa kulturowego. Dla potrzeb w∏asnego warsztatu naukowego oraz dla celów dydaktycznych, wraz z przyjació∏mi - Jerzym Szablowskim i Józefem Dutkiewiczem, rozpoczà∏
Bochnak w okresie mi´dzywojennym fotografowanie zabytków w terenie, zrazu
amatorsko, z czasem, w miar´ zyskiwania doÊwiadczenia, osiàgajàc wysoki poziom
profesjonalny. Tej pasji Profesor poÊwi´ca∏ sporo czasu.

P

Swoim zainteresowaniem objà∏ poczàtkowo Kraków, nast´pnie poszerzajàc je o Ma∏opolsk´ i tereny województw po∏udniowo-wschodnich. Wyprawom
w teren poÊwi´ca∏ miesiàce wakacyjne. Z plecakiem, drewnianym aparatem
ze statywem i zapasem szklanych klisz odbywa∏ d∏ugie piesze wycieczki, docierajàc
tak˝e do miejsc mniej znanych. Szczególnie ciep∏o wspomina∏ Profesor wyprawy
do Lwowa i jego okolic, a tak˝e na tereny województw stanis∏awowskiego i tarnopolskiego.
Wielu pi´knych prze˝yç dostarcza∏y wycieczki na Pokucie, dzi´ki obcowaniu ze wspania∏à przyrodà i kontaktom z miejscowà ludnoÊcià – Hucu∏ami, okazujàcymi dziwnemu podró˝nemu ˝yczliwe zainteresowanie i pomoc, zapewniajàc
wy˝ywienie i nocleg. Pamiàtkà po tych kontaktach pozostawa∏y kupowane wraz
z jedzeniem pi´knie zdobione huculskie naczynia. Nie ma w zasadzie ˝adnego wa˝nego zabytku na tych terenach, którego wyglàdu nie utrwali∏ Bochnak na swoich
kliszach. Nierzadko wykonane w okresie mi´dzywojennym zdj´cia sà dzisiaj jedynym Êladem po dzie∏ach sztuki zniszczonych bezmyÊlnie w okresie komunizmu
na terenach Ukrainy.
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Szczególnym zainteresowaniem Profesor Bochnak objà∏ rzeêb´ lwowskà
XVIII stulecia. Zafascynowany tym niezwyk∏ym zjawiskiem artystycznym wykona∏
wiele fotografii figur w koÊcio∏ach lwowskich, w PrzemyÊlu, Hodowicy, Buczaczu,
Dukli, Tarnopolu. Swojà rozpraw´ poÊwi´conà rzeêbie lwowskiej w epoce rokoka
zilustrowa∏ w ca∏oÊci w∏asnymi zdj´ciami. Jego uwagi nie usz∏y równie˝ wybitne
dzie∏a z innych epok, dzi´ki czemu powsta∏a cenna dokumentacja stanu zachowania kolegiaty w ˚ó∏kwi i jej wyposa˝enia, licznych koÊcio∏ów i klasztorów. By∏ tak˝e Bochnak wytrawnym fotografem rzemios∏a artystycznego.
Z w∏aÊciwà sobie starannoÊcià po powrocie do domu z wypraw, wykonywa∏ Bochnak odbitki fotograficzne na przygotowywanym uprzednio przez siebie papierze
fotograficznym. Negatywy posegregowane i opisane otrzyma∏y staranny spis,
pozwalajàcy ∏atwo operowaç zbiorem.
Âwiadom wartoÊci dokumentacyjnych stworzonego zespo∏u negatywów
fotograficznych jeszcze za ˝ycia zgodzi∏ si´ Profesor przekazaç go do Instytutu
Sztuki PAN w Warszawie. W tamtejszej fototece prace Adama Bochnaka zajmujà
wa˝ne miejsce.
JeÊli nie z inicjatywy prof. Adama Bochnaka, to przy jego zdecydowanym
poparciu do programu studiów z historii sztuki na Uniwersytecie Jagielloƒskim
zosta∏y wprowadzone zaj´cia z fotografiki, wyprzedzajàc w tym pozosta∏e oÊrodku
uniwersyteckie.

Jerzy T. Petrus

