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Zarys problematyki

Problem obecności fotografii w spuściznach uczonych widziany będzie 
w niniejszym artykule z perspektywy archiwum fotograficznego, co wymaga 
poczynienia kilku wstępnych spostrzeżeń. Jak sama nazwa wskazuje, archi-
wum fotograficzne gromadzi ściśle określone dokumenty – obrazy utrwalone 
na materiale światłoczułym, mające postać negatywów, odbitek lub diapozy
tywów. Z kolei spuścizna, czyli, zgodnie ze słownikową definicją, zespół 
archiwalny wytworzony przez osobę fizyczną1, obejmować może dokumenty 
różnego rodzaju: rękopisy, druki, mapy, a także fotografie2. Co za tym idzie, 
w archiwach fotograficznych z reguły mamy do czynienia nie tyle ze spuściz
nami, ile z fragmentami spuścizn, wyselekcjonowanymi często już przed lub 
w trakcie włączania do zbiorów, czy to z inicjatywy ofiarodawcy, czy samego 
archiwum. Ma to, rzecz jasna, pewne negatywne konsekwencje, szczególnie 
w przypadku materiałów po uczonych: zgromadzone przez nich fotografie 
zostają wyrwane z ważnego kontekstu, jaki stanowią notatki, szkice prac nau
kowych, rysunki lub listy. Nie da się jednak ukryć, że sytuacja taka pozwala 
archiwum fotograficznemu uniknąć komplikacji, jakie pojawiają się przy pró-
bie pogodzenia obowiązku zachowania integralności spuścizny z zasadami 

1 Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 78. Na temat terminu 
„spuścizna” zob. także R. Majkowska, Archiwum osobiste czy spuścizna? Z tradycji gromadze-
nia materiałów pochodzenia prywatnego w Krakowie XIX i XX wieku, [w:] VI konferencja archi-
wów instytucji naukowych w Polsce Kraków 13–14 IX 2001, Kraków 2002 (= Z prac Archiwum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria F: Varia, t. 3), zwł. s. 20–21; R. Górski, Archiwa osobiste. 
Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania, „Problemy Archiwistyki”, 2009, nr 2, 
s. 22–23, artykuł dostępny w Internecie: <https://archiwa.gov.pl/images/docs/problemy/Proble-
my2_5.pdf> (dostęp: 13.12.2018).

2 Znalazło to odzwierciedlenie w Wytycznych opracowania druków zwartych, materiałów 
kartograficznych, materiałów dokumentacji technicznej oraz materiałów fotograficznych, wcho-
dzących w skład zespołów pochodzenia prywatnego (spuścizn rękopiśmiennych po uczonych) 
w Archiwum Polskiej Akademii Nauk, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, 1970, 
nr 13, s. 15–22.
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odpowiedniego przechowywania fotografii, które nakazują m.in. odseparowa-
nie ich od materiałów niespełniających kryteriów Photographic Activity Test3.

Obserwacje te można odnieść także do Fototeki Instytutu Historii Sztuki 
UJ, w której zbiorach takie właśnie, cząstkowe spuścizny zajmują poczesne 
miejsce. Są to, jak łatwo się domyślić, przede wszystkim materiały po histo-
rykach sztuki, związanych z najstarszą polską uczelnią. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że w osobistych archiwach przedstawicieli tej specjalności status 
fotografii był i nadal jest nieporównywalnie wyższy, niż w przypadku jakich-
kolwiek innych naukowców. Wynika on z decydującej roli, jaką medium to 
odegrało w ukształtowaniu się historii sztuki jako dyscypliny akademickiej 
w II połowie XIX wieku, stając się stopniowo jej podstawowym narzędziem 
badawczym i dydaktycznym, a także radykalnie zmieniając sposób patrzenia 
na dzieła sztuki4. Od 4. ćwierci XIX wieku przy uniwersyteckich placówkach 
historii sztuki zaczęły powstawać zbiory fotograficznych reprodukcji dzieł 
sztuki, zazwyczaj dzięki wysiłkom profesorów, którzy niezależnie od tego 
budowali także swoje własne kolekcje5. Dla historyka sztuki żyjącego w XIX 
i w I połowie XX wieku zbiór fotografii był równie ważną (a może nawet waż-
niejszą) pomocą naukową, co dobrze zaopatrzona biblioteka. Jak ujął to swego 
czasu Erwin Panofsky, „wer die meisten Photos hat, gewinnt”6, z czym zresztą 
zgodzi się chyba każdy historyk sztuki także i obecnie. Ze względu na wartość 
historyczną, artystyczną i materialną dawnych fotografii dokumentacyjnych 
(docenianą wprawdzie dopiero od niedawna), łatwo dziś traktować prywatne 
fototeki historyków sztuki jako owoc ich kolekcjonerskiej pasji, co niekiedy 

3 S. Dobrusskin, W. Hesse, M. Jürgens, K. Pollmeier, M. Schmidt, Faustregeln für die Foto-
archivierung, Esslingen 2001 (= „Rundbrief Fotografie”, Sonderheft 1), s. 34, 36; B. Lavédrine, 
Photographs of the Past. Process and Preservation, Los Angeles 2009, s. 287.

4 Literatura na ten temat jest obfita, zob. m.in. H. Dilly, Lichtbildprojektion – Prothese der 
Kunstbetrachtung, [w:] Kunstwissenschaft und Kunstvermittlung, red. I. Below, Giessen 1975, 
s. 153–172; W. Ratzeburg, Mediendiskussion im 19. Jahrhundert. Wie die Kunstgeschichte ihre 
wissenschaftliche Grundlage in der Fotografie fand, „Kritische Berichte”, t. 30, 2002, nr 1, 
s. 22–39; F.N. Bohrer, Photographic Perspectives: Photography and the Institutional Formation 
of Art History, [w:] Art History and Its Institutions: Foundation of a Discipline, red. E.C. Mans-
field, London 2002, s. 246–259; C. Caraffa, Einleitung, [w:] Fotografie als Instrument und Me-
dium der Kunstgeschichte, Berlin 2009 (= I Mandorli, 9), s. 7–26; eadem, From ‘Photo Libraries’ 
to ‘Photo Archives’. On the Epistemological Potential of Art-Historical Photo Collections, [w:] 
Photo Archives and the Photographic Memory of Art History, red. C. Caraffa, Berlin–München 
2011 (= I Mandorli, 14), s. 13–16.

5 Zob. L. Therrien, L’histoire de l’art en France. Genèse d’une discipline universitaire, Pa-
ris 1998, s. 397; P. Roettig, „Das verwilderte Auge”. Über Fotografie und Bildarchive in der 
Kunstwissenschaft, [w:] Darstellung und Deutung. Abbilder der Kunstgeschichte, red. M. Bruhn, 
Weimar 2000, s. 75–78; Caraffa, From ‘Photo Libraries’…, s. 20–22.

6 Caraffa, Einleitung…, s. 7.
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– jak np. w przypadku Jacoba Burckhardta7 – niewątpliwie było prawdą. Nie 
przeszkadza to stwierdzeniu, że zarówno dla niego, jak i dla wielu jego kole-
gów po fachu reprodukcje fotograficzne były przede wszystkim narzędziem 
pracy, na którym w dodatku można było zapisywać jej efekty – np. zapełniając 
marginesy lub rewersy odbitek notatkami zawierającymi uwagi o uwiecznio-
nych na zdjęciach dziełach sztuki, odsyłacze do literatury przedmiotu lub wła-
sne pomysły co do autorstwa czy datowania8. Należące do spuścizn historyków 
sztuki fotografie są więc cennym dokumentem ich działalności naukowej.

Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ dziedziczy trzon swych najstarszych 
zbiorów po Gabinecie Historii Sztuki, otwartym w 1884 roku staraniem 
Mariana Sokołowskiego, pierwszego profesora historii sztuki na krakowskim 
uniwersytecie. Gabinet ów służył gromadzeniu „aparatu naukowego” dla 
katedry historii sztuki: książek i czasopism, odlewów gipsowych, rycin oraz 
fotografii9. W 1895 roku Gabinet Historii Sztuki został formalnie połączony 
z istniejącym od roku 1867 Gabinetem Archeologicznym UJ, w wyniku czego 
powstały „Połączone Zbiory Sztuki i Archeologii”. W roku 1921 ponownie 
je podzielono, a przy tej okazji doszło do częściowej wymiany pomocy nauko-
wych. Do utworzonego wówczas Zakładu Historii Sztuki trafiły książki, foto-
grafie i inne reprodukcje z zakresu „sztuki ery chrześcijańskiej”, w tym także 
te, które uprzednio należały do Gabinetu Archeologicznego. Natomiast wszel-
kie materiały z obu Gabinetów, które odnosiły się do archeologii klasycznej 
i sztuki starożytnej, stały się własnością Seminarium Archeologii Klasycznej10. 
Wydarzenie to wywarło zasadniczy wpływ na dzisiejszy kształt Fototeki i, jak 
zobaczymy, było brzemienne w skutki także dla przechowywanych w niej frag-
mentów spuścizn. Zakład Historii Sztuki, po wchłonięciu w 1952 roku Katedry 

7 N. Meier, Der Mann mit der Mappe. Jacob Burckhardt und die Reproduktionsphotogra-
phie, [w:] Jacob Burckhardt: storia della cultura, storia dell’arte, red. M. Ghelardi, M. Seidel, 
Venezia 2002, s. 259–297, zwł. s. 266–267; E. Struchholz, Von der Anschauung ausgehen – 
Jacob Burckhardts Fotosammlung und seine kunsthistorischen Texte, [w:] Photo Archives…, 
s. 170–171.

8 W odniesieniu do Bernarda Berensona zjawisko to analizuje G. Pagliarulo, Photographs 
to Read: Berensonian Annotations, [w:] Photo Archives…, s. 181–191.

9 Podstawowe informacje o dziejach Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ zob.: W. Wala-
nus, Fotografie cerkwi drewnianych z terenów dawnej Galicji Wschodniej w zbiorach Fototeki 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Cerkwie drewniane dawnej Galicji 
Wschodniej, red. W. Walanus, Kraków 2012 (= Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, 1), s. 29–31; idem, Sztuka dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej 
na fotografiach ze zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] 
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2013, t. 4, 
s. 304–306. Szczegółowo o dziejach Gabinetu Historii Sztuki: idem, Dzieje zbiorów fotograficz-
nych Gabinetu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1881–1921), [w:] Katalog Fototeki 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane 
do roku 1900, Kraków 2019 [w przygotowaniu].

10 Walanus, Dzieje zbiorów...
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Historii Sztuki Narodów Słowiańskich prof. Wojsława Molègo, został w roku 
1955 podniesiony do rangi Instytutu11. W jego strukturze Fototeka funkcjonuje 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, a jej zbiory – gromadzone od przeszło stu 
trzydziestu lat – liczą obecnie blisko 68 tys. fotografii: odbitek (około 45 tys.), 
szklanych diapozytywów (około 10 tys.), negatywów formatu 13×18 cm (oko-
ło 3600 szt.), 6×6 cm (około 5 tys. klatek) i 35 mm (około 3,5 tys. klatek), nie 
licząc ponad 10 tysięcy pocztówek i reprodukcji fotomechanicznych.

W pomnażaniu kolekcji – zwłaszcza w pierwszym półwieczu jej istnienia 
– kluczową rolę odgrywały dary osób prywatnych12. Z punktu widzenia badań 
nad spuściznami polskich uczonych, niektóre z tych darów zasługują na szcze-
gólną uwagę13.

Jednym z pierwszych dobroczyńców Gabinetu Historii Sztuki UJ był jego 
twórca – Marian Sokołowski (1839–1911)14. Fotografie pochodzące z jego 
prywatnego archiwum można zidentyfikować dzięki wpisom w zachowanych 
inwentarzach Gabinetu15. Wynika z nich, że w latach 1887–1910 Sokołowski 
podarował do jego zbiorów co najmniej 691 odbitek, a w latach 1912–1923 
spadkobiercy uczonego przekazali kolejne 206 sztuk. Trudno stwierdzić, czy 
były to wszystkie fotografie z prywatnego archiwum Sokołowskiego. Pod 
względem tematycznym przeważa wśród nich sztuka Italii, zwłaszcza wcze-
snochrześcijańska i renesansowa; drugą najliczniejszą grupę stanowią wi-
doki zabytków polskich, najczęściej tych, którymi Sokołowski zajmował 

11 A. Bochnak, Historia sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Studia do dziejów 
Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, Kraków 1967 (= „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”, CXXXIX, Prace Historyczne, z. 16), s. 263; T. Żychiewicz, Kalendarium, [w:] 
Stulecie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1882–1982). Materiały sesji 
naukowej odbytej w dniu 27 maja 1983, red. L. Kalinowski, Kraków 1990 (= „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, CMXXX, Prace z Historii Sztuki, z. 19), s. 174–175.

12 W. Walanus, Dzieje zbiorów...
13 W niniejszym artykule skupiłem się na spuściznach historyków sztuki lub innych uczonych 

czynnie zajmujących się tą dziedziną, pominąłem zatem liczne fotografie ofiarowane Gabinetowi 
Historii Sztuki w latach 1883–1912 przez Karola Lanckorońskiego, wielkiego mecenasa kultury 
i kolekcjonera, oraz cenny legat (ponad 1200 odbitek) krakowskiego prawnika Bolesława 
Wołodkowicza, zmarłego w r. 1897; zob. Walanus, Dzieje zbiorów…

14 O życiu i działalności Sokołowskiego zob. przede wszystkim L. Kalinowski, Marian 
Sokołowski, [w:] Stulecie…, s. 11–35; idem, Sokołowski Marian, [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. 40, Warszawa–Kraków 2000–2001, s. 161–165; M. Kunińska, Historia sztuki Mariana 
Sokołowskiego, Kraków 2014 (= Ars Vetus et Nova, 40).

15 Inwentarz Gabinetu historyi sztuki z lat 1881–1892, rkps w Muzeum UJ; Inwentarz 
Gabinetu Zakładu Historyi Sztuki. Dział Fotografij i rycin, t. 2 [poz. 1659–4344, lata 1897–
1904], rkps w Fototece Instytutu Historii Sztuki UJ; Inwentarz Gabinetu Zakładu Historyi Sztuki. 
Dział Fotografii, t. 3 [poz. 4345–8089, lata 1905–1930]. Tom 1 inwentarza fotografii, obejmują-
cy nabytki z lat 1893–1896, niestety zaginął. Zob. W. Walanus, Pieczęcie, inwentarze, inskrypcje. 
Uwagi o poznawaniu archiwum fotograficznego na przykładzie Fototeki Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego. Archeologia – 
etnografia – historia sztuki, red. E. Manikowska, I. Kopania, t. 1, Warszawa 2014, s. 179–183.
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się w swych pracach naukowych. Jako przykład wymienić można dwa zdję-
cia obrazów Trójcy Świętej o trzech twarzach ze zbiorów Pawlikowskich we 
Lwowie, które uczony wykorzystał w artykule poświęconym temu typowi iko-
nograficznemu (il. 1)16. Wiele odbitek zostało własnoręcznie opisanych przez 
właściciela (miejsce, tytuł, autor dzieła), niekiedy bardzo szczegółowo, jak np. 
dużych rozmiarów reprodukcja Szkoły ateńskiej Rafaela, którą Sokołowski 
opatrzył podpisami identyfikującymi przedstawione na fresku postacie, a także 
wskazówkami bibliograficznymi (il. 2)17.

W roku 1905 do Gabinetu Historii Sztuki trafiło ponad 1300 odbitek nale-
żących pierwotnie do Juliana Klaczki (1825–1906), poety, publicysty, krytyka 
literackiego, znawcy kultury i sztuki włoskiej18. Nie były to wszystkie należące 
do niego zdjęcia – w testamencie z dnia 13 stycznia 1900 roku Klaczko zapisał 
bowiem zbiorom uniwersyteckim jedynie te „sztychy, ryciny i fotografie”, któ-
re znajdowały się w jego domu „w gabinecie o jednym oknie od strony ulicy 
Smoleńsk” (pozostałe miał otrzymać Stanisław Tarnowski)19. Można jednak 

16 Obraz Trójcy Świętej o trzech twarzach, fot. J. Eder, sygn. IHSUJ P 017714 odbitka 
albuminowa, 24,5×30,3 cm, na kartonie 27,7×37,2 cm (il. 1); obraz Trójcy Świętej o trzech twa-
rzach, fot. J. Eder (?), sygn. IHSUJ P 017715, odbitka albuminowa, 18,9×28,6 cm, na kartonie 
27,7×37,2 cm; Inwentarz Gabinetu Zakładu…, t. 1, poz. 7284, 7285. Zob. M. Sokołowski, 
Przedstawienia Trójcy o trzech twarzach na jednej głowie w cerkiewkach na Rusi, „Sprawozda-
nia Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, t. 1, 1879, s. 43–50, il. 1–2 (zreprodukowano 
tu rysunki wykonane na podstawie tych fotografii).

17 Rafael, Szkoła ateńska, fot. Fratelli Alinari, 1860–1870, b. sygn., odbitka albuminowa, 
40,2×30,4 cm, na kartonie 43,7×53,6 cm; Inwentarz Gabinetu historyi sztuki…, poz. 247. 
W zbiorach Fototeki zachowały się także cztery podobnego formatu odbitki z atelier Alinarich, 
przedstawiające inne watykańskie dzieła Rafaela i jego szkoły: Dysputę o Najświętszym Sakra-
mencie, Parnas, Bitwę Konstantyna z Maksencjuszem i Pożar Borgo, również opatrzone pod-
pisami i notatkami Sokołowskiego. Na ten temat zob. także W. Walanus, Fotografia w rękach 
historyka sztuki. Kilka przykładów ze zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, [w:] Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, red. M. Ziętkiewicz, 
M. Biernacka, Warszawa [2016] (= Źródła do historii fotografii polskiej XIX wieku, 1), s. 170–
172.

18 H. Wereszycki, Klaczko Julian [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 12, Wrocław–War-
szawa–Kraków 1966–1967, s. 531–536; Z. Baran, Itaka Juliana Klaczki, Kraków 1998; Julian 
Klaczko (1825–1906). Krytyk literacki – pisarz polityczny – badacz sztuki (członek Akademii 
Umiejętności od 1872), red. J. Maślanka, Kraków 2007. O tym, że zbiór fotografii Klaczki trafił 
do Gabinetu jeszcze za jego życia, świadczą listy Sokołowskiego do Karola Lanckorońskiego 
z 24 i 28 czerwca 1905, ANPANiPAU, sygn. KIII150/55.

19 Zob. testament Klaczki z 13 stycznia 1900, ANK, sygn. SPCKr 98, A XI 314/6. Aktem tym 
Klaczko zmieniał częściowo postanowienia swego testamentu z 10 lipca 1895, zgodnie z którym 
legat dla Gabinetu Historii Sztuki miał obejmować „wszelkie sztychy i ryciny oraz cały zbiór 
fotografii”, zob. ANK, sygn. Not. Muczkowski 55, l. r. 39147. Zamiar ofiarowania Gabinetowi 
swej kolekcji fotografii powziął Klaczko zresztą już wcześniej, o czym świadczy treść pisma 
wklejonego pod datą 1906 do Inwentarza Gabinetu Zakładu…, t. 3, arkusz 118: „Uzupełniając 
rozporządzenie ostatniej mej woli, które pod d. 9 Września 1890 r. do L. R. 31567 w aktach nota-
ryusza p. Stefana Muczkowskiego w Krakowie złożyłem, dodaję że: Cały zbiór Fotografij dzieł 
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1. Ikona Trójcy Świętej, Lwów, zbiory Pawlikowskich; fot. J. Eder, przed 1879.
Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów M. Sokołowskiego)

2. Rafael, Szkoła ateńska; fot. Fratelli Alinari, 1860–1870 (fragment).
Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów M. Sokołowskiego)
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3a. Neapol, kościół S. Angelo a Nilo, nagrobek kardynała Brancaccio;
fot. G. Sommer. Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów J. Klaczki)

3b. Pieczęcie na kartonie odbitki
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przypuszczać, że na własność katedry historii sztuki UJ przeszła zdecydowana 
większość archiwum fotograficznego Klaczki, a w każdym razie ta jego część, 
która służyła mu do pracy naukowej20. Inaczej niż w przypadku składanych 
„na raty” darów Sokołowskiego, legat Klaczki został upamiętniony nie tylko 
poprzez wpis do inwentarza, lecz także za pomocą owalnej pieczęci z napisem: 
Z DARU JULIANA KLACZKI, którą ostemplowano wszystkie odbitki (il. 3ab). 
Zgodnie z upodobaniami estetycznymi i zainteresowaniami autora Wieczorów 
florenckich, wśród odbitek tych zdecydowanie dominuje sztuka, a ściślej 
malarstwo włoskiego renesansu21; nieco mniej liczne były fotografie rzeźb 
z tej epoki, a także dzieł sztuki antycznej. Jeżeli, jak przypuszczam, kolejność 
wpisów w inwentarzu Gabinetu powtarza układ nadany kolekcji przez same-
go Klaczkę22, to kolekcja ta była uporządkowana generalnie według gatunków 
sztuki oraz epok. I tak, fotografie dotyczące malarstwa włoskiego uszerego-
wane były zasadniczo chronologicznie (od Cimabuego do Vasariego), a w ra-
mach poszczególnych stuleci pogrupowane w szkoły regionalne; analogiczną 
zasadę przyjęto dla rzeźby. Osobne „działy” stanowiły mozaiki z Rawenny, 
malarstwo starożytne, rzeźba starożytna i architektura grecka. Sześćdziesiąt je-
den odbitek (w większości reprodukcji rysunków wielkich mistrzów) było 
oprawionych w ramy i pierwotnie zdobiło wnętrza willi Klaczki w Krakowie23. 

sztuki, w tekach znajdujący się, przeznaczam dla Gabinetu historyi sztuki przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, i kodycyl ten składam na ręce profesora Dra P. Maryana Sokołow-
skiego, Dyrektora tegoż Gabinetu. Wyraźnie te Teki fotografij wyłączam z Obrazów i Rycin, 
które w rzeczonym Testamencie komu innemu przeznaczyłem i przeznaczam, a które na ścia-
nach mego mieszkania są w ramach zawieszone. Kraków d. 6 Czerwca 1891 Roku. Cały kodycyl 
własnoręcznym podpisem zaświadczam. Julian Klaczko.” Por. Baran, op. cit., s. 52.

20 Baran, op. cit., s. 52, stwierdza, że Klaczko zapisał Tarnowskiemu większość swych zbio-
rów, na co nie ma jednak dowodów.

21 O działalności Klaczki na polu historii sztuki i jego poglądach estetycznych ostatnio 
A. Małkiewicz, Julian Klaczko – krytyk i historyk sztuki, [w:] Julian Klaczko…, s. 63–71.

22 Alternatywne założenie, że fotografie Klaczki zostały uporządkowane dopiero po przyjęciu 
do Gabinetu Historii Sztuki, a następnie wciągnięte do inwentarza, jest mało prawdopodobne. 
O tym, że nabywane jednorazowo, liczniejsze zespoły fotografii zapisywano według zastanej 
kolejności, bez próby nadawania im jednolitego układu, świadczy analogiczny rejestr legatu 
Bolesława Wołodkowicza, liczącego ponad 1200 odbitek, zob. Inwentarz Gabinetu Zakładu…, 
t. 1, poz. 1659–2795. Również i tu fotografie pogrupowane są według gatunków sztuk i epok, 
jednak podziały w obrębie tych grup (np. na szkoły regionalne) przeprowadzone są daleko mniej 
konsekwentnie, bez przestrzegania porządku alfabetycznego czy chronologicznego. Można 
natomiast zaobserwować, że stanowiące lwią część legatu, pigmentowe reprodukcje rysunków 
dawnych mistrzów, opatrzone sygnaturami znanego atelier Adolphe’a Brauna, zostały wpisane 
do inwentarza w kolejności odpowiadającej numerom katalogowym, wydrukowanym na firmo-
wych kartonach. Zapewne Wołodkowicz przechowywał je w oryginalnych tekach lub albumach 
i w takim porządku (nadanym przez wydawcę fotografii) trafiły one do Gabinetu.

23 Inwentarz Gabinetu Zakładu…, t. 3, poz. 5478–5537; w rubryce przeznaczonej na uwagi 
określono je jako „oprawione i rozwieszone po ścianach”. Odbitek tych nie udało się odnaleźć 
w zbiorach Fototeki. O tym, że w mieszkaniu Klaczki fotografie były zawieszone na ścianie 
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Znaczną część kolekcji pisarza stanowiły odbitki wielkoformatowe, naklejo-
ne na kartony osiągające niekiedy rozmiary 66×50 cm. Niestety, wskutek 
podziału „Połączonych Zbiorów Sztuki i Archeologii” w 1921 roku zespół zo-
stał pomniejszony o fotografie dzieł sztuki starożytnej24. Jego pierwotny układ 
przetrwał najpóźniej do około roku 1930, kiedy to prawdopodobnie dokonano 
całościowej reorganizacji zbiorów fotograficznych Zakładu Historii Sztuki UJ, 
porządkując odbitki według jednolitych kryteriów tematycznych i zakładając 
nowy inwentarz25.

Zmiany organizacyjne z roku 1921, oprócz niewątpliwych strat, przynio-
sły jednak także pewne korzyści. To dzięki nim bowiem w Fototece znalazła 
się cząstka bogatej spuścizny Józefa Łepkowskiego (1826–1894), pierwszego 
profesora archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim26. Chodzi tu o około 
70 odbitek, opatrzonych numerami inwentarzowymi Gabinetu Archeologicz-
nego UJ oraz pieczęcią z napisem: GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / 
KOLLEKCYA PRZEZDZIECKICH / (Ze zbiorów Prof. Józefa Łepkowskiego)27. 
Treść stempla oddaje zawiłe dzieje prywatnego archiwum Łepkowskiego: 
w roku 1892 zostało ono zakupione przez Konstantego Przezdzieckiego, któ-

świadczą relacje F. Hoesicka, U Juliana Klaczki, [w:] idem, Szkice i opowiadania historyczno-
literackie, Warszawa 1900, s. 465; idem, Julian Klaczko. Rys życia i prac (1825–1904), Kraków 
1904, s. 234; por. Baran, op. cit., s. 47. Z kolei w listach do Konstantego M. Górskiego z 7 VII 
i 3 X 1898, Klaczko pisze o wyjmowaniu z ram i zdejmowaniu ze ściany swego mieszkania 
reprodukcji szkicu grobowca Juliusza II z Galerii Uffizi oraz zdjęcia portretu Michała Anioła 
pędzla Daniela da Volterry, zob. przedruk w: Baran, op. cit., s. 140, 146. Fotografie te figurują 
w Inwentarzu Gabinetu Zakładu…, t. 3, pod poz. 5514, 5536, jednak również ich nie udało się 
odszukać.

24 Do nielicznych wyjątków, które zapewne przypadkiem umknęły uwadze osób dzielących 
zbiory, należą dwie odbitki wykonane w atelier Giorgio Sommera: reprodukcja malarskiej kopii 
mozaiki, przedstawiającej bitwę pod Issos w Muzeum Archeologicznym w Neapolu oraz foto-
grafia 16 monet greckich z tegoż Muzeum; Inwentarz Gabinetu Zakładu…, poz. 5477, 5768.

25 Inwentarz Zakładu Historii Sztuki U.J. Fotografie [ok. 1930–1950], rkps w Fototece 
Instytutu Historii Sztuki UJ. Z kolejności wpisów w tym inwentarzu wynika, że zbiór podzielony 
był zasadniczo na dwa działy: w jednym znalazły się odbitki z widokami budowli i elementów 
ich wystroju, uporządkowane alfabetycznie według nazw miejscowości, w drugim – reprodukcje 
dzieł sztuki autoryzowanych lub przyporządkowanych określonym „szkołom”, również ułożone 
alfabetycznie, według nazwisk artystów. Zob. Walanus, Pieczęcie..., s. 183–184.

26 C. BąkKoczarska, Łepkowski Józef, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 18, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1973, s. 339–343; J.A. Ostrowski, Profesor Józef Łepkowski (1826–1894) – 
twórca uniwersyteckiego Gabinetu Archeologicznego, [w:] Egipt, Grecja, Italia... Zabytki staro-
żytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Śliwa, 
Kraków 2007, s. 43–48.

27 Gwoli ścisłości trzeba dodać, że fotografie te noszą również pieczęcie Muzeum Uniwersy-
teckiego Sztuki i Archeologii, co oznacza, że zanim trafiły do Zakładu Historii Sztuki, należały 
przez pewien czas do zbiorów tego Muzeum. Zostało ono powołane w r. 1921 w wyniku podzie-
lenia „Połączonych Zbiorów Sztuki i Archeologii”, w r. 1933 przemianowano je na Muzeum 
Sztuki UJ, a rok później – złączono z Zakładem Historii Sztuki UJ, zob. W. Walanus, Pieczęcie..., 
s. 179.
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ry dwa lata później ofiarował je Gabinetowi Archeologicznemu, a konkretnie 
– istniejącej przy nim tzw. Kolekcji Przezdzieckich28. Mimo niewielkiej 
liczby, fotografie ze spuścizny Łepkowskiego są niezwykle cenne, wszystkie 
bowiem powstały na ziemiach polskich, głównie w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XIX wieku, należą więc do najwcześniejszych przykładów 
polskiej fotografii dokumentacyjnej o tematyce historycznoartystycznej. Dość 
powiedzieć, że własnością tego uczonego była jedna z najstarszych polskich 
odbitek, przechowywanych dziś w Fototece: reprodukcja obrazu Saturnina 
Świerzyńskiego, przedstawiającego Salę Rycerską na krakowskiej Wystawie 
Starożytności, wykonana przed 12 kwietnia 1859 roku (il. 4) przez Augusta 
Biasiona29. Do najcenniejszych okazów należy także album Zabytki żółkiewskie 
Teodora Szajnoka z roku 186730. O dużej wartości źródłowej odbitek ze zbio-
rów Łepkowskiego stanowi również to, że większość z nich opatrzona została 
przez właściciela podpisami i objaśnieniami, niekiedy bardzo obszernymi 
i przynoszącymi ciekawe informacje o okolicznościach powstania zdjęć oraz 
ich wykorzystaniu. Przykładem tego może być  najstarsza znana fotografia pły-
ty nagrobnej arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego w katedrze gnieźnieńskiej, 
dzieła Wita Stwosza (il. 5). Z opisu umieszczonego na kartonie dowiadujemy 
się, że fotografia ta została wykonana na polecenie samego Józefa Łepkowskie-
go i posłużyła jego bratu Ludwikowi do namalowania akwareli przedstawiają-
cej nagrobek, zakupionej w roku 1866 przez dyrekcję Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie31.

Ze wszystkich prywatnych archiwów fotograficznych, jakie w całości bądź 
w części przechowywane są dziś w Fototece, największe i najcenniejsze nale-
żało pierwotnie do Jerzego Mycielskiego (1856–1928), historyka i historyka 

28 Walanus, Pieczęcie…, s. 178; por. BąkKoczarska, op. cit., s. 342–343.
29 Zob. A. Bednarek, „Mała pamiąteczka”, czyli o fotografiach obrazów Saturnina Świe-

rzyńskiego ofiarowanych Józefowi Łepkowskiemu, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, t. 16, 2017, 
s. 80, il. 2, 3.

30 Sztuka na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Fotografie z XIX wieku, red. 
W. Walanus, Kraków 2013 (= Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, 2), nr kat. 48a–e.

31 Sygn. IHSUJ P 001755, odbitka albuminowa, 9,4×15,7 cm, na kartonie 22,9×31,5 cm; 
recto kartonu adnotacja: „Gniezno. Marmurowy nagrobek Arcybiskupa Prymasa Zbigniewa 
Oleśnickiego – w katedrze gnieźnieńskiej – dzieło Wita Stwosza, z monogramem jego. Z pomocą 
tej fotografii robił brat mój Ludwik akwarelę zakupioną w r. 1866 przez Dyrekcyą Krak. Tow. 
przyjaciół szt. piękn. Fotografia ta wykonaną była w tym jedynym nieudanym exemplarzu, 
z mego polecenia. Czytaj moją xiążkę: O zabytkach Kruszwicy Gniezna, Krakowa etc. Kraków 
1866 str. 50. także broszurę moją: Gniezno i Trzemeszno Kraków 1863 r. (str. 15) – Mittheilun-
gen der K. k. Centr. Comiss. Vien XIII Jahrg. str. LI i XII Jahrg str. LXXXIV”. Verso kartonu 
nr inw. [Gabinetu Archeologicznego] 12003 oraz pieczęć MUZEUM UNIW. SZTUKI I ARCHE-
OLOGII W KRAKOWIE z odręcznie wpisanym nr. inw. 162. Wspomniana akwarela znajduje się 
obecnie w Muzeum UJ (nr inw. 2139 II 27). Widnieje na niej data 1865, co stanowi terminus ad 
quem powstania fotografii.
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4. Saturnin Świerzyński, Wystawa Starożytności w Krakowie.
Sala II zwana Rycerską, fot. A. Biasion, 1859.

Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów J. Łepkowskiego)

5. Wit Stwosz, nagrobek Zbigniewa Oleśnickiego w katedrze gnieźnieńskiej;
fot. około 1866. Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów J. Łepkowskiego)
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7. Photographic View Album of Cambridge, okładka, fot. i wyd. Valentine & Sons. 
Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów J. Mycielskiego)

6. Florencja, Palazzo Vecchio; fot. Fratelli Alinari, około 1852 (odbitka około 1857). 
Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów J. Mycielskiego)
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sztuki, drugiego po Sokołowskim profesora tej dyscypliny w Krakowie32. 
W 1929 roku, w wyniku porozumienia władz uniwersytetu ze spadkobiercami 
Mycielskiego, własnością Zakładu Historii Sztuki stało się ponad 3000 fotogra-
fii (odbitek) oraz kilka tysięcy pocztówek33. Niewątpliwie już wtedy zdawano 
sobie sprawę z wartości jego kolekcji, znacznie bogatszej i bardziej różnorodnej 
niż legat Klaczki. Można przypuszczać, że Mycielski nabywał fotografie pod-
czas swych licznych podróży po Europie, przede wszystkim do Włoch (gdzie 
był, jak sam zapewniał, aż dziesięć razy), a także do Francji, Niemiec, Anglii, 
Szkocji i Dalmacji34. Zgromadzony przez niego zbiór obejmował swą tematyką 
wszystkie gatunki sztuki europejskiej od antyku do współczesności, z wyraź-
ną przewagą malarstwa włoskiego (reprodukcje dzieł sztuki polskiej stanowią 
margines). Zdecydowaną większość fotografii datować można na wiek XIX; 
najstarszą z nich (a zarazem najstarszą w Fototece) jest widok Palazzo Vecchio 
we Florencji, zdjęty przez braci Alinarich około roku 1852 (odbitka prawdopo-
dobnie powstała około roku 1857; il. 6)35. Do spuścizny Mycielskiego należy 
także znaczna liczba reprodukcji fotomechanicznych, w tym rozmaite albumy 
krajoznawcze, m.in. z Cambridge (il. 7), Pompejów i Reims36, a także wiele 

32 A. Bochnak, Mycielski Jerzy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 332–334; J. Ostrowski, Jerzy Mycielski jako historyk sztuki, [w:] 
Stulecie…, s. 37–50.

33 Por. Bochnak, Mycielski…, s. 334; Ostrowski, op. cit., s. 47–48 i przyp. 55 na s. 48.  
Mycielski nie zostawił pisemnych dyspozycji w sprawie swego archiwum fotograficznego. Jak 
wynika z listu notariusza Stanisława Steina do rektora UJ z 24 października 1928, testamentem 
z dnia 30 czerwca 1927 Mycielski zapisał Uniwersytetowi „znajdujące się w jego bibliotece 
dzieła dotyczące historji sztuki (z wyłączeniem dubletów) oraz wszystkie swoje ryciny polskie 
i zagraniczne, bez dubletów”, z przeznaczeniem dla Zakładu Historii Sztuki. Według notariusza 
„dublety” oznaczały podwójne egzemplarze książek lub rycin w zbiorach Mycielskiego, jednak 
ówczesny dyrektor Zakładu, prof. Julian Pagaczewski, powołując się na złożoną przed śmiercią 
ustną deklarację darczyńcy, w piśmie do Senatu UJ z 1 grudnia 1927 wyjaśnił, że miał on na 
myśli egzemplarze już posiadane przez Zakład Historii Sztuki. Poinformował także Senat, że 
rodzina zmarłego zamierza w zamian za wspomniane dublety ofiarować Zakładowi kolekcję fo-
tografii i kilka tysięcy „kart korespondencyjnych”, co uznał za niezwykle korzystną pro pozycję. 
14 grudnia 1928 Rada Wydziału Filozoficznego poparła stanowisko Pagaczewskiego i wystą-
piła o Senatu o zgodę na wydanie „dubletów książek rodzinie Zmarłego razem z dubletami rycin, 
w zamian za zbiór fotografij, liczący z górą 3000 sztuk”. Decyzję tę Senat zatwierdził uchwałą 
z dnia 29 stycznia tego roku. Zob. dokumenty w Archiwum UJ, sygn. S II 619 (teczka osobowa 
Jerzego Mycielskiego), sygn. S II 1183 oraz sygn. WF II 147.

34 Archiwum UJ, sygn. S II 619, życiorys Jerzego Mycielskiego.
35 Odbitka albuminowa, 27,4×34,6 cm, na kartonie 42×54,9 cm; recto kartonu pod odbitką 

widnieje odręczny, wykaligrafowany opis: Firenze / Palazzo Vecchio. Zob. Inwentarz Zakładu…, 
poz. 752. Na temat tej fotografii zob. A.C. Quintavalle, Gli Alinari, Firenze 2003, s. 157 oraz 
s. 221 il. 37c.

36 Photographic View Album of Cambridge. Photographed and printed by Valentine & Sons, 
Ltd., Dundee b.d. (20 reprodukcji światłodrukowych, zob. Inwentarz Zakładu…, poz. 99); 
Pompei, wyd. Emilio Prass, Napoli b.d. (60 reprodukcji w technice autotypii według fotografii 
z atelier G. Brogi, zob. Inwentarz Zakładu…, poz. 385); Reims. Album de 65 Vues Phototypiques, 
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luźnych ilustracji z dwunastotomowej serii „Der klassische Bilderschatz”, 
poświęconej malarstwu europejskiemu37. Nic nie wiadomo o pierwotnym ukła-
dzie fotografii z kolekcji Mycielskiego, które, przemieszane z innymi, figurują 
wyłącznie we wspomnianym wyżej, nowym inwentarzu Zakładu Historii Sztu-
ki UJ. Śladem tego układu jest zapewne widniejąca na rewersach większości 
odbitek pieczęć własnościowa: Kolekcya / Prof. Dra J. Mycielskiego / Nr …, 
z wpisanym ołówkiem numerem (il. 8c)38. Po włączeniu do zbiorów uniwer-
syteckich zdjęcia oznaczono pieczęcią Zakładu, nowymi numerami inwenta-
rzowymi oraz specjalnym stemplem z nazwiskiem donatora: Z ZAPISU / Ś.P. 
PROF. Dr. / JERZEGO / MYCIELSKIEGO (il. 8b)39.

Być może jeszcze w okresie międzywojennym Fototeka wzbogaciła się 
także o około 200 fotografii ze zbiorów prof. Tadeusza Szydłowskiego (1883–
1942), w latach 1914–1918 konserwatora krajowego Galicji, później (1920–
1929) konserwatora okręgu krakowskiego, następnie profesora w Zakładzie 
Historii Sztuki UJ i dyrektora Muzeum Uniwersyteckiego40. O okolicznościach 
ich pozyskania do zbiorów Zakładu nic nie wiadomo – fotografie te nie zostały 
wpisane do żadnego inwentarza (nie widać też na nich żadnych numerów 
inwentarzowych ani pierwotnych znaków własnościowych), a rozpoznanie ich 
proweniencji opiera się głównie na porównaniach z ilustracjami w publikacjach 
Szydłowskiego, w których zdjęcia te były reprodukowane. Wiele z nich zosta-
ło zgromadzonych, a najczęściej własnoręcznie wykonanych przez Szydłow-
skiego w okresie, kiedy jako konserwator Galicji zajmował się inwentaryzacją 
zniszczeń spowodowanych przez I wojnę światową i przygotowywał opisującą 
je książkę Ruiny Polski41. Znalazła się tam np. reprodukcja fotografii zrujno
wanego wnętrza kościoła parafialnego w Felsztynie, datowanej na 1915 rok 
(il. 9)42. Inną, zwartą tematycznie grupę stanowią fotografie Ołtarza Mariackie-

wyd. A. Getty, Charleville b.d. (zob. Inwentarz Zakładu…, poz. 439). Ostatni z wymienionych 
albumów został ofiarowany Zakładowi Historii Sztuki UJ jeszcze za życia Mycielskiego, o czym 
świadczy adnotacja na okładce: „Dar Prof. Dra Jerzego Mycielskiego 30. IV 1921”.

37 Der klassische Bilderschatz, red. F. von Reber, A. Bayersdorfer, 12 t., München 1889–1900.
38 Nie wszystkie odbitki ze spuścizny Mycielskiego są oznakowane tą pieczęcią, w przy-

padku niektórych miejsce na numer pozostało puste, a niekiedy widnieje tam wtórnie wpisany 
numer, pod którym w inwentarzu Gabinetu Historii Sztuki zarejestrowano inną fotografię tego 
samego dzieła.

39 Tą samą pieczęcią oznakowano także książki i ryciny z legatu Mycielskiego, zob. Ostrow-
ski, op. cit., s. 47–48, przyp. 54, 55.

40 J. Gadomski, Tadeusz Szydłowski, [w:] Stulecie…, s. 61–83.
41 T. Szydłowski, Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabyt-

ków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, Warszawa–Kraków 1919. O tym aspekcie 
działalności Szydłowskiego zob. Gadomski, op. cit., s. 63–65; ostatnio E. Manikowska, Polska 
historia sztuki a Wielka Wojna, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 40, 2015, s. 6–12.

42 Sygn. IHSUJ P 016725, odbitka kolodionowa błyszcząca, 11,8×16,7 cm, na kartonie 
19,3×25,8 cm; recto kartonu adnotacja kredką Felsztyn. Wnętrze w r. 1915. Zob. Szydłowski, 
op. cit., il. 76.
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8c. Pieczęć własnościowa J. Mycielskiego na odwrocie odbitki

8a. Perugia, kościół św. Piotra, wnętrze; fot. Edizioni Alinari, początek XX w.
Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów J. Mycielskiego)

8b. Pieczęcie na kartonie odbitki
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9. Felsztyn, kościół parafialny, wnętrze; fot. T. Szydłowski, 1915.
Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów T. Szydłowskiego)
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go Wita Stwosza, zebrane w toku wieloletnich studiów Szydłowskiego nad tym 
arcydziełem43. Wśród nich znalazł się m.in. album (niestety niekompletny), 
zestawiony najprawdopodobniej przez samego uczonego z kilkudziesięciu 
odbitek, ukazujących całość i detale Stwoszowego retabulum, wykonanych 
przez Antoniego Pawlikowskiego przed rokiem 1907 (il. 10)44.

Innym przykładem spuścizny, którą trzeba dopiero zrekonstruować, jest 
około 250 fotografii z archiwum prof. Adama Bochnaka (1899–1974)45. Jedy-
nie pięćdziesiąt osiem z nich zidentyfikować można na podstawie dawnego 
inwentarza: były to pozytywy ofiarowane przez Bochnaka Zakładowi Historii 
Sztuki w latach dwudziestych ubiegłego stulecia, m.in. siedem zdjęć z zakładu 
I. Kriegera, przedstawiających stalle w kościele Mariackim w Krakowie 
(il. 11)46 oraz dziesięć odbitek firmy Alinari, ukazujących freski Andrei Pozza 
w kościele San Ignazio w Rzymie47. Lwią część spuścizny Bochnaka stanowią 
jednak fotografie jego autorstwa, które nie zostały w żaden sposób zarejestro-
wane. Wśród nich wyróżnia się około 160 odbitek dotyczących sztuki na daw-
nych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Niektóre z nich są opisane na 
rewersie nazwiskiem autora, a identyfikację pozostałych można przeprowadzić 
na podstawie kwerendy w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, który przechowuje 
największy zbiór negatywów Bochnaka48, oraz poprzez przeglądanie materiału 
ilustracyjnego w jego pracach naukowych.

Wszystkie omówione wyżej fragmenty spuścizn krakowskich naukowców, 
które przechowywane są dziś w Fototece Instytutu Historii Sztuki UJ, łączy 
sposób, w jaki potraktowano je po nabyciu: wchodzące w ich skład fotografie 
zostały rozmieszczone na różnych półkach lub poukładane w różnych tekach, 
zgodnie z obowiązującym w tym archiwum systemem porządkowania odbitek 
według tematów. Być może jedynie kolekcja Juliana Klaczki zachowała przez 
pewien czas oryginalną strukturę. Przyczyny takiego postępowania były, jak 

43 Gadomski, op. cit., s. 78–79.
44 Na album składa się 13 luźnych kart o wymiarach 35×50,5 cm, do których przyklejone 

są różnej wielkości odbitki na papierze kolodionowym błyszczącym (obecnie jest ich 60, część 
luzem). Wiele z tych fotografii opublikował Feliks Kopera w pracy Wit Stwosz w Krakowie 
(„Rocznik Krakowski”, 1907, t. 10, s. 1–125), podając (ibidem, s. 1), że ich autorem jest Antoni 
Pawlikowski. Zob. także G. GrzechnikCorreale, Krakowskie wariacje w fotografii Antoniego 
Pawlikowskiego i Franciszka Kleina, Kraków 2017, s. 17.

45 A. Małkiewicz, Adam Bochnak, [w:] Stulecie…, s. 97–107; idem, Adam Bochnak. Uczony 
i nauczyciel, [w:] Adam Bochnak. Naświetlanie rzeźby lwowskiej. Wystawa fotografii ze zbiorów 
Instytutu Sztuki PAN, red. P.J. Jamski, A. Betlej, Warszawa 2008, s. 21–35.

46 Sygn. IHSUJ P 013470–013472, IHSUJ P 013475, IHSUJ P 013476, IHSUJ P 013479, 
IHSUJ P 013481. Według Inwentarza Gabinetu Zakładu…, t. 3, poz. 7706, pierwotnie było ich 
osiem.

47 Inwentarz Gabinetu Zakładu…, t. 3, poz. 8066.
48 P.J. Jamski, Adama Bochnaka naświetlania rzeźby lwowskiej, [w:] Adam Bochnak…, s. 10; 

Walanus, Sztuka…, s. 308.
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10. Karta albumu z fotografiami Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza;
fot. A. Pawlikowski, przed 1907. Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ

(ze zbiorów T. Szydłowskiego)
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11. Kraków, kościół Mariacki, relief ze stall w prezbiterium; fot. Zakład I. Kriegera,
1894–1897. Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów A. Bochnaka)
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łatwo się domyślić, czysto utylitarne. Dla wielu pokoleń badaczy fotografie te 
były wyłącznie źródłami ikonograficznymi, materiałem ilustracyjnym do prac 
naukowych lub pomocami dydaktycznymi, które powinny być w każdej chwi-
li łatwe do odnalezienia; miały one wartość przede wszystkim jako nośniki 
określonych obrazów, a nie jako materialne obiekty, istniejące w określonym 
kontekście historycznym i społecznym – jak powinniśmy traktować je dziś49. 
Dotychczasowe podejście do zespołów pochodzenia prywatnego w Fototece 
Instytutu Historii Sztuki UJ uległo zmianie dopiero niedawno, w związku 
z dwoma ostatnimi nabytkami.

W roku 2007 od spadkobierców dr. Franciszka Stolota (1937–2006), 
historyka sztuki i muzealnika, wieloletniego kierownika Działu Sztuki Polskiej 
XIII–XVIII wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie50, zakupiono około 
4,5 tys. odbitek (przeważnie formatu 13×18 cm) oraz znaczną liczbę negaty-
wów formatu 6×6 cm (ok. 5000 klatek) i 35 mm (ok. 3300 klatek). Trzonem 
kolekcji są fotografie autorstwa samego Stolota, wykonane głównie w latach 
sześćdziesiątych XX wieku w związku z prowadzonymi przez niego badaniami 
nad siedemnastowiecznym snycerstwem małopolskim (il. 12). Zdjęcia trafiły 
do Fototeki zasadniczo uporządkowane, niezbędne było jedynie przełożenie 
odbitek do nowych pudeł z atestowanej tektury. Większość negatywów umiesz-
czona była (i nadal jest) w wykonanych domowym sposobem, papierowych 
kopertach z przegródkami, precyzyjnie opisanych (istnieje również oddzielny 
spis negatywów).

Z kolei w roku 2012 rodzina prof. Andrzeja M. Olszewskiego (1930–2005), 
historyka sztuki, mediewisty, profesora Politechniki Krakowskiej i Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie51, ofiarowała do zbiorów Fototeki około tysiąca 
należących do niego fotografii (odbitek, negatywów, przezroczy małoobrazko-
wych). Zespół ten nie jest jeszcze dostatecznie rozpoznany; odbitki i negatywy 
zostały jedynie posegregowane tematycznie i umieszczone w odpowiednich 
opakowaniach. Chyba najciekawszą grupę tworzy kilkaset zdjęć z licznych 
wyjazdów zabytkoznawczych i inwentaryzacyjnych na Dolny Śląsk, w których 
w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia uczestniczył Olszewski. Jego foto-
grafie, często ukazujące nie tylko zabytki w poszczególnych miejscowościach, 
ale też zamieszkujących je ludzi, choć dalekie od technicznej doskonałości, 
wydają się bardzo interesującym dokumentem swoich czasów (il. 13).

Spuścizny fotograficzne Franciszka Stolota i Andrzeja Olszewskiego stano-
wią dziś osobne zespoły w strukturze Fototeki Instytutu Sztuki UJ i – podob-

49 Caraffa, From ‘Photo Libraries’…, s. 25, 36.
50 A. Małkiewicz, Franciszek Stolot (1937–2006), „Folia Historiae Artium”, Seria Nowa, 

t. 11, 2007, s. 147–150.
51 S. Gumiński, Andrzej M. Olszewski (1930–2005), „Folia Historiae Artium”, Seria Nowa, 

t. 11, 2007, s. 125–130.
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12. Rudawa, kościół parafialny, tabernakulum ołtarza głównego; fot. F. Stolot, 1966.
Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów F. Stolota)
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13. Ziębice, portal kamienicy przy rynku; fot. A. M. Olszewski, 1957.
Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ (ze zbiorów A. M. Olszewskiego)
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nie jak większość zbiorów tego archiwum – oczekują na szczegółowe opraco
wanie.

W niniejszym artykule starałem się na wybranych przykładach pokazać, 
z jak różnymi problemami można się zetknąć, badając fotografie ze spuścizn, 
bądź spuścizny fotograficzne znajdujące się w archiwach fotograficznych, 
zwłaszcza tych, które podlegały rozmaitym przemianom organizacyjnym. 
Trudności sprawia niekiedy już samo zidentyfikowanie pochodzenia danego 
zespołu, które musi opierać się zarówno na źródłach pisanych (inwentarze, 
testamenty, korespondencja itp.), jak i na analizie samych zdjęć i widniejących 
na nich oznaczeń. Drugim istotnym problemem jest zatarcie oryginalnej struk-
tury prywatnych zbiorów fotograficznych, którą z reguły bardzo trudno jest 
zrekonstruować. A przecież tylko analizując tego rodzaju zbiór jako całość, 
możemy w pełni zrozumieć rolę, jaką fotografie odgrywały w działalności 
naukowej swoich właścicieli.


