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Figury Êwi´tych w tamburze koÊcio∏a OO. Dominikanów we Lwowie
fot. A. Bochnak, IS PAN 0000021302
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A DA M A B O C H N A KA S T U D I A
N A D LW O W S KÑ R Z E è B Ñ E P O K I R O KO KA

YSTAWA fotografii rzeêby lwowskiej autorstwa Profesora Adama Bochnaka jest dobra okazjà do poczynienia kilku uwag na temat Jego ksià˝ki,
wydanej niemal 80 lat temu1. Ocena publikacji jest jednak trudnym wyzwaniem.
Cz´Êç zawartych w niej tez, dotyczàcych przede wszystkim autorstwa poszczególnych dzie∏, sta∏a si´ bowiem nieaktualna - dalsze badania pozwoli∏y na odkrycie
nowych osobowoÊci twórczych, a poszukiwania archiwalne zaowocowa∏y ujawnieniem nowych faktów... Paradoksalnie jednak, uczeni zajmujàcy si´ dziejami lwowskiej rzeêby z XVIII wieku nadal si´ odwo∏ujà do tej pozycji - zatem stanowi ona
wa˝ny punkt odniesienia dla dzisiejszych badaƒ. Nie zamierzam w tym miejscu
szczegó∏owo uaktualniaç stanu badaƒ i wykazywaç konkretnych przyk∏adów,
jak zmieni∏ si´ on w ciàgu tych kilkudziesi´ciu lat; pragnà∏bym raczej zwróciç uwag´ na kilka problemów historyczno-badawczych, jakie jawià si´ wyraênie w trakcie
lektury ksià˝ki.

W

Ksià˝k´ Profesora Bochnaka przede wszystkim nale˝y rozpatrywaç w kontekÊcie czasu jej powstania, choç jednak nie do koƒca mo˝na abstrahowaç od doÊwiadczeƒ i wyników badaƒ ostatnich siedemdziesi´ciu lat. WartoÊç tej pozycji
uznali kolejny badacze lwowskiej rzeêby: Tadeusz Maƒkowski („Bochnak dokona∏
estetycznego odkrycia lwowskiej rzeêby rokokowej“)2 i Mi´czys∏aw G´barowicz
(„praca po raz pierwszy poddaje systematycznym badaniom zabytki“, „odegra∏a
rol´ pionierskà“)3.
Nale˝y przypomnieç, ˝e publikacja ta by∏a wynikiem kilku podró˝y Profesora po dawnych województwach lwowskim, stanis∏awowskim i tarnopolskim w latach 1924-1925, podczas których objecha∏ wi´kszoÊç koÊcio∏ów, gdzie znajdowa∏y
si´ „utwory“ rzeêby lwowskiej, zainspirowany artyku∏em z poczàtku XX wieku
autorstwa Jana Bo∏oza-Antoniewicza ze „Sprawozdaƒ Grona c.k. Konserwatorów
i Korespondentów Galicji Wschodniej“ oraz w „Dodatku do Gazety Lwowskiej“4.
Uwagi Bo∏oza-Antoniewicza by∏y jednak nacechowane typowym dlaƒ bardzo osobistym stosunkiem do dzie∏ traktowanych jako Êwiadectwo ducha epoki. To samo
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podejÊcie reprezentowa∏ zapomniany dziÊ przez historyków sztuki lwowski historiograf Franciszek Jaworski, który równie˝ omawia∏, w sposób poniekàd gaw´dziarski
(choç wykorzystujàc archiwalia) niektóre dzie∏a rzeêby Lwowa z XVIII stulecia5.
Ksià˝ka Adama Bochnaka mia∏a natomiast charakter ÊciÊle naukowy i nowoczesny, prezentujàc systematyczny wyk∏ad – od opisu dzie∏, poprzez charakterystyk´ stylu po analiz´ porównawczà i prób´ okreÊlenia wp∏ywów. Przede wszystkim
niewàtpliwà i najwi´kszà zas∏ugà Adama Bochnaka by∏o zwrócenie uwagi na odr´bnoÊç zjawiska, jakim by∏a rzeêba lwowska i próba chronologicznego jej osadzenia
w dziejach sztuki Rzeczypospolitej. W swej pracy Profesor Bochnak po raz pierwszy
uchwyci∏ – wyodr´bni∏ zjawisko tzw. rokokowej rzeêby lwowskiej! Profesor po raz
pierwszy u˝y∏ sformu∏owania „lwowska rzeêba rokokowa“, tworzàc termin, który
w∏aÊciwie do dziÊ nie zosta∏ odrzucony. T´ kategori´ stylistycznà przyj´li i utrwalili
nast´pnie w swych ksià˝kach i artyku∏ach Tadeusz Maƒkowski (Lwowska rzeêba rokokowa, Lwów 1937) i Zbigniew Hornung (Pierwsi rzeêbiarze lwowscy epoki rokoka,
„Ziemia Czerwieƒska“, 1936; Majster Pinsel snycerz. Kartka z dziejów polskiej rzeêby
rokokowej, Wroc∏aw 1976). I choç obecnie w polskich opracowaniach historycznoartystycznych poÊwi´conych rzeêbie jest on ju˝ raczej zarzucany6 i przewa˝nie
u˝ywana jest kategoria chronologiczna, to jednak nadal zw∏aszcza w publikacjach
popularnych jest wykorzystywany na szerokà skal´.
Tworzàc ten termin, Adam Bochnak podà˝a∏ ÊciÊle za wskazaniami Heinricha Wölfflina, starajàc si´ umiejscowiç jà w zaproponowanym przez tego badacza
ciàgu antytetycznie zestawionych kategorii stylistycznych. Tak wi´c rzeêba lwowska
w uj´ciu Bochnaka sta∏a si´ „rokokowa“ jako ta, które najpe∏niej wyra˝a duch
XVIII stulecia (nie zosta∏a okreÊlona mianem „póênobarokowej“, bo wtenczas mog∏aby zostaç uznanà za zjawisko schy∏kowe). Wyró˝niajàc cechy formalne dzie∏
lwowskich odniós∏ zatem do nich termin jak najbardziej adekwatny. Co interesujàce, poj´cie lwowskiego rokoka Bochnak uku∏ odwo∏ujàc si´ do niemieckich opracowaƒ o charakterze ogólnym i zbiorczych, które niejednoznacznie definiowa∏y poj´cie sztuki rokoka7. Bochnak opar∏ si´ zarówno o dzie∏a Alberta Ericha Brinckmanna8, w których autor architektur´ i rzeêb´ traktowa∏ g∏ównie jako ostateczne
dope∏nienie baroku, jak i wykorzysta∏ ksià˝ki Adolfa Feulnera, który zdefiniowa∏
rokoko jako samoistny styl9.
Zatem, aby uÊwiadomiç sobie jej znaczenie, nale˝y przede wszystkim
pami´taç, ˝e rozprawa ta by∏a pierwszà syntetycznà pozycjà poÊwi´conà wa˝nemu
zjawisku w rzeêbie polskiej XVIII stulecia. Ksià˝ka Profesora Bochnaka wp∏yn´∏a na
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metodologi´ badania rzeêby w Polsce i na Ukrainie, gdzie do dnia dzisiejszego
powstajà prace koncentrujàce si´ prawie wy∏àcznie na plastyce figuralnej10. Bochnak w swych rozwa˝aniach niestety tylko niekiedy wspomina∏ o strukturach o∏tarzowych (akcentujàc wszak˝e podobieƒstwa rozwiàzaƒ retabulów) i rzadko analizowa∏ dzie∏a w Êcis∏ym zwiàzku z architekturà o∏tarzy czy w kontekÊcie architektury
wn´trza budowli.
Na uwag´ zas∏uguje dokonany przez Bochnaka bardzo sumienny opis
kreacji lwowskich, a tak˝e posàgów z koÊcio∏ów w Hodowicy, Nawarii, Buczacza,
Dukli, PrzemyÊla i Tarnopola, wychwytujàcy ich zasadnicze cechy formalnostylistyczne. Analizujàc charakterystyki poszczególnych zespo∏ów rzeêbiarskich
mo˝na zaobserwowaç, jak wa˝ny i decydujàcy by∏ dla Profesora bezpoÊredni kontakt z dzie∏em, ale tak˝e – co szczególnie istotne w kontekÊcie prezentowanej
wystawy – wykonanie w∏aÊciwej fotografii. Jako historyk sztuki mia∏ rzadkà cech´,
umiej´tnoÊç dokonania wyboru odpowiedniego uj´cia. Jego zdj´cia doskonale unaoczniajà czytelnikowi przedstawiane rozwa˝ania, ilustrujà wywód. Z drugiej strony
to fotografie by∏y podstawà umo˝liwiajàcà prac´ badaczowi.
Profesor Bochnak zilustrowa∏ rozpraw´ niemal w ca∏oÊci w∏asnymi fotografiami. Niekiedy jednak nie uda∏o si´ mu takowych wykonaç. Jak sam przyznawa∏: „podczas mojego pobytu w Hodowicach [w∏. – Hodowicy], wsi sàsiadujàcej
bezpoÊrednio z Nawarjà, sta∏y w prezbiterium tamtejszego koÊcio∏a rusztowania,
które uniemo˝liwi∏y mi wykonanie odpowiednich [podkreÊlenie AB] zdj´ç fotograficznych“11. W przypadku gdy nie dysponowa∏ potrzebnymi zdj´ciami, stara∏ si´ je
uzyskaç od innych fotografów lub ze zbiorów publicznych – np. Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przesz∏oÊci.
To obfite u˝ycie fotografii - cecha charakterystyczna wszystkich
prac Bochnaka - w tym przypadku jest bardzo znamienne. Jest to opracowanie,
w którym chyba po raz pierwszy na tak szerokà skal´ wykorzystano „w∏amane
w tekst“ zdj´cia dok∏adnie ilustrujàce stawiane tezy. Póêniej, zarówno Hornung jak
i Maƒkowski nie tylko „spetryfikowali“ termin, ale podà˝yli wed∏ug tego modelu –
ich ksià˝ki bowiem mo˝na okreÊliç jako albumy. O jakoÊci fotografii Adama Bochnaka mo˝e te˝ Êwiadczyç fakt, ˝e obaj wspomniani wy˝ej badacze w swych przedwojennych publikacjach wykorzystywali uj´cia Bochnaka (a przecie˝ mogli wykonaç
w∏asne!). Zapewne jednak Profesor Bochnak nie przypuszcza∏, ˝e niektóre z jego
fotogramów stanà si´ jedynymi zachowanymi wyobra˝eniami kilku istotnych dzie∏
i uzyskajà wr´cz status êród∏a – jak na przyk∏ad w przypadku pomników buczackich,
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wn´trz lwowskich koÊcio∏ów: Karmelitów p.w. Âw. Marcina i Jezuitów. Te, jako
jedyne, sà reprodukowane do dnia dzisiejszego....
Ksià˝ka Bochnaka „ukonstytuowa∏a“ swego rodzaju podstawowy kanon
dzie∏ „lwowskiej rzeêby rokokowej“ (oczywiÊcie potem jeszcze poszerzony), na podstawie których prowadzone by∏y nast´pne analizy tego fenomenu. Profesor mia∏
ÊwiadomoÊç w∏asnych ograniczeƒ i dlatego, jak si´ wydaje, prac´ swojà traktowa∏
przede wszystkim jako inicjujàcà i stymulujàcà dalsze badania, niejako dedykujàc
jà: „lwowskim historykom sztuki, majàcym te zabytki ciàgle przed oczyma, oraz
∏atwiejszy dost´p do miejscowych archiwów“12.
O ile kreacja postaci „mistrza figur dominikaƒskich“, którego badacz uto˝sami∏ z Sebastianem Fesingerem, okaza∏a si´ b∏´dnà propozycjà, o tyle wydobycie
archiwaliów dotyczàcych budowy i wystroju koÊcio∏a Franciszkanów w PrzemyÊlu
i zwrócenie uwagi na osob´ Piotra Polejowskiego – sta∏o si´ niekwestionowanà
podstawà dla póêniejszych historyków sztuki do dalszych badaƒ i hipotez13. Nota
bene w∏aÊnie te opublikowane archiwalia w „redakcji“ Bochnaka wykorzystywano
przez ponad 70 lat nie zaglàdajàc do orygina∏ów i dopiero prace nad katalogiem
zabytków koÊcio∏ów przemyskich pozwoli∏o na ich nowà interpretacj´14. Bardzo
wa˝nym ustaleniem Profesora by∏o te˝ rozpoznanie pierwowzorów dla posàgów
dekoracji rzeêbiarskiej tamburu lwowskiego koÊcio∏a Dominikanów jakim by∏y
ryciny w wydanych w Norymberdze w r. 1706 i 1727 drukach Filipa Bonaniego
Ordinum religiosorum in Ecclesiae Militanti catalogus [...] i Ordinum equestrium
et militarium catalogus15.
Adam Bochnak by∏ przekonany, ˝e „stylu omawianych posàgów nie da si´
wyt∏umaczyç pod∏o˝em miejscowem, t.j. stosunkami na polu rzeêby zarówno
w dawnym województwie ruskim, jak i innych cz´Êciach Polski“16, jednak zarysowany przezeƒ europejski kontekst dla dzie∏ lwowskich w niektórych przypadkach straci∏ na aktualnoÊci. Trzeba wszak˝e odnotowaç, ˝e to On jako pierwszy wskaza∏
na bawarski kierunek odniesieƒ dla rzeêby lwowskiej i ten kontekst jest nadal obecny w dzisiejszych opracowaniach historyków sztuki i coraz bardziej wydaje si´ prawdopodobny jako najwa˝niejszy jeÊli chodzi o genez´ zjawiska. W XVIII wieku
bowiem w∏aÊnie niemal wy∏àcznie z tego regionu wyruszali snycerze w poszukiwaniu pracy podró˝ujàc w kierunku pó∏nocno-wschodnim. (Choç oczywiÊcie wspó∏czeÊni badacze wskazujà równie˝ jako istotny dla ukszta∏towania rzeêby kr´gu
lwowskiego komponent sztuki czeskiej – rzeêby Mathiasa Brauna – poznawanej
w trakcie w´drówek czeladniczych)17. Mo˝na te˝ przypomnieç, ˝e to Adam
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Bochank wskaza∏ na dzie∏a dzia∏ajàcego na pograniczu bawarsko-austriackim
Jospeha Mathiasa Götza jako bliskie realizacjom lwowskim18 oraz zwróci∏ uwag´
na zwiàzki z architekturà lwowskà koÊcio∏a w Deutsche Gabel19.
Nic nie straci∏a natomiast na aktualnoÊci konstatacja Profesora dotyczàca metody badawczej w odniesieniu do rzeêby lwowskiej: „rozdzielenie [...] utworów na w∏asnor´czne dzie∏a mistrza i dzie∏a wspó∏pracowników uwa˝am za niemo˝liwe dlatego, ˝e w tych czasach produkcja artystyczna ma charakter najcz´Êciej
zbiorowej, zw∏aszcza gdy idzie o dzie∏a dekoracyjne“20.
Profesor Bochnak z ca∏à mocà zwraca∏ uwag´ na jeden aspekt badania
lwowskiej rzeêby: „ponad nazwisko autora [rzeêby - dop. rec.] b´dzie jednak zawsze
wa˝niejszà interpretacja i charakterystyka samych dzie∏ sztuki oraz tej sztuki geneza“21. I ten problem badawczy jest obecnie równie˝ ca∏kowicie aktualny. Pe∏ne wyjaÊnienie kwestii pochodzenia i wykszta∏cenia rzeêbiarzy lwowskich jest wyzwaniem
przed którym stojà do dziÊ wspó∏czeÊni badacze...
Andrzej Betlej
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