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Recenzja pracy doktorskiei Jal.1|ba Maciejervsheeo Malo'eanie ii'iatenl Prohlem

rcpto.tukcji i kteacji aflJsl)'cztrqi w potskiej estetyce fotografi przelonu \7X i )Kwieku

Praca Jaknba Maciejewskiego stanowi dobq analizg podstawowych problem6w estetyki

fotogafiki (czyli fotografii arq.stycznej) na obszarze Polski w pielwszej polowie )C( $ iekl w
koniek-scie 6wczesnej s)tuacji w fotog.afice Swiatowej W Polsce dyskusja tych problem6w zostaia

zdominowana bez reszly przez monumentaln4 dla polskiej sznrki fotograficmej postai Jana Bulhaka,

fotografikajak i autora licznych dziel podwigconyn tej dziedzinie, co majduje i odzwierciedlenie w

rczpnwie autom. Zasadniczy problem czyli lelacj a migdzy fotogafiq i sztulq, a wigc pltanie: ,'Czy

fotografia mo2e byi sztuk4?" nadaljest aldualny, nadal *1"woluje dlslcrsje i kontowersje Z qT n

$,iqze sig inne pltanie: ,,Czy sznrk4 i na i1e, mo2e by6 technologiq?" 54 to tez zasadnicze tematy

pracy. OczywiScie wspolczesny kontekst tych pytan po qT nbolicmej dacie 2004 roLll L16ra zwykla

ozBcza6 koniec prlmatu fotografii analogowej na rzecz fotograft c}&owej, j est odmiemy (ak sig

,o:rylo, ze w tlm sam)'m roku zmarlo fzech wielkich mGtrzlw fotografii: Carlier-Bresson, fuchard

Avedon i HeLnut Newton. Zmianajest tak zasadnicza, 2e wielu fotografik6w, teoretyk6w fotogafii

uwa2a wrqcz, ze fotog?fia qdowajest tak zupelnie odmiennq technik+ 2e pierwszy czlon naz$'y

(slowo ,,fotografia-') nie powinien byi ogole w odniesieniu do niej uiwany)

Na wstqpie nalezy tez zauwazyi, Ze temat fotografii juz dawno pzestal by' marginalnlm

tematem w obrEbie estetyki jak i samej filozofLi, takjak i sama fotografka niejest ubocznyn

traktowan)4n po macoszemu dzialem sztuki, ale nalezy do jej gl6wnego nurtu Wlstarczy wymienii

nazwiska takich artlst6w-celebrJ46w j ak Cindy Shennan czy Christian Boltanski, arttst6w

intenslmie wykorzlstuj4cy to mediun. Wystarczy tez wlanieni6 choiby kilka nazwisk zranych

mydlicieli zajmuiqcych siqlTn wlaSnie mediun:Roland Barth, Jacques Denid4 Jean Baudrillard

Susan Sontag. Trzeba zaGm to podkeslii, Ze temat pracy nie jest tematem marginalnlan - Tematem

pracyjest estetyka fotogafii, ale tzeba zwrocii uwagg, 2e sama problenatyka estetycznaJest tez

g.lgboko zanurzona w samej filozofii. Wezny choiby przyklad ksipki , lt6ra ukazala sil ostatnio po

polsknt Historia itriatla. tdea./btografit . Artto*a. Junko Theresa Mikuriya, przedstawia tL^'i4cy

w metafizyce Zachodu problem widzialnodci. Wi4ze sig on zplatohskqide4phoragogia cryli

,,chlonigcia (wiatla". ,fl otographein" odslaria okruchy absolutu , kryjqce sig rv Vaktyce photagogii'

Fotogafia dla autodd staje sig projektem filozoficzlan istniejqc)T n od zarania &iej6w w fi1ozofii

europejskej uprzedzajqcyrn narodziny samego medium, stajqcyn sig jej uciele6nieniem- Dzielo

autorki smnowi tw6rcze rcaninigcie slawnej tezy Denidy - ,JGzda fotogmfia przedstawia Sloi1ce".

Rozwazania te bliskie s4 estetyce Jana Bulhakq kt6ry sam4 szhrkQ fotogafij naz)4va po prostu

,,malowaniem iwiathm". Piszg o gan na wstgpie, by pokazai, 2e problemy zawarte i analizowane w

pracy nie stanowiq polajakieS rnarginalnej i historyczrie przebrmrialej problematyki, ale czgsto

stawiaj4 nas w centnun wspolczesnych dysLusji, filozoficzrych i estetycznych.

Czy i w jaki spos6b fotografia moze stai sig sztukq (fotografikq)? Jest to zasadnicze

pole rczwazari Bulhakajak i samego autora. Bulhak reprezentuje stanowisko pikfo.ializmu
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Piktoriali6ci dq2yli do wyjScia poza zobiektywizowany zapis fotogmficzny i do osi4gmQcra

za pomocq foiografii takiej intensFvnosci estetycznej i emocjonalnej, jakq zwykle

przlpisyrvano malarstwu. Tw6rcy s)tuuj4cy sig w b'rn nurcie fotografii poslugiwali sig

wyrafinowanymi rozwi4zaniami technologicznymi, a takze dopuszczali r6znego rodzaju

manipulacje na obrazie fotograficzllm. Dzigki temu fotograficzna odbitka, stanowiqca

finalny w)4w6r artystyczny piktorialist6w, czgsto w znacz4cy spos6b odbiegala od prostego

zapisu obrazu na negaqwie. Pojawia siq on wpierw we Francji w 1892 rol:u, kiedy

Br,'tyjczyk Alfred Maskell przedstawia swq koncepcjq nieostrosci zdjQi, zapoczqtkowujAc

najbardziej znacz4cq i 6wiecQc4 najwigksze triumfy koncepcjg w dziedzinie fotografiki pvez

nastQpne pigidziesi4t lat, koncepcjg, kt6ra zdominowala saukg fotograficzn4 w Europie i

Ameryce P6lnocnej. Jest to swoisty paradoks koncepcji, kt6ra brcni4c sztuki usuwa na bok jej

wyrniar fotograficzny. Malarstwo ma umozliwii legitymizacjq sznrki fotogmficznej i

odr62nienie jej od fotografii komercyjnej, uzltkowej, stanowi dla niej punlt odniesienia i

pomaga osiqgu4ijej autonomig. Mimo 2e fotognfowie komercjalni nie pomijaj4 kwestii

formalnych (kadrowanie, kompozycja, swiatlo itp ), to obrMy podporzqdkowane s4

przedmiotowi i okreSlonemu odbiorcy, a wigc modelowi i ryntowi, odwrotnie do fotografiki,

gdzie forma staje sig istotniejsza od przedmiotu i 4'nku'

W ol<resie wkaczania Bulhaka na pole sznrki fotogaficmej aqdci fotografbwie byli zb)'t

mocno przesi4kniqci kulturq malank4, wnrki pigkne tak mocno zawladngly widzeniern obrazu, 2e

przlszloSi sauki wi4zano ze Scisl]T n przestzeganiem tradycji malarstwa i praw klasycmej estet/<i'

Dqzono do polqczenia sztuki fotogafii z malarstwem. Pmltyka fotogafii affstyczrej podEzala

dladern malarstwa ijego wafio5ci. Piktorializn broni pamdokalnie fotografii poprzez rozmyciejej w

malantwie. Srodkiem prowadz4c)4n do tego j est retusz, naldada tu sig praca ryto$nika i fot'ogafa'

retusz staje si9 artystycznlm uzupelnieniem fotografii. Sp6r dob'czy glanic szhrki fotograficznE' czy

da sig ona oke6lii za pomocq fotografii czy za pomoc4 polqczenie fotogafii i rysunku Tendenc1e te

s4 widoczne w tw6rczoici Bulhaka, unika technik, dostarczaj4cych zbtni4 obfitogi szczegol6w' a

wigc staje po stronie np. kaloq?ii, k6ra dzilk migkkim i subtelnl'm formom jest blizsza klasyczrej

fomie malarskiej. Autor pracy niestety nie wnika glgbiej w to, co zraczy i oznacza malanko(6 dla

Bulhaka. Ptzeciez nie chodzi tu o imp€sjonimr czy postimFesjonimr, tlm bardziej malarstwo

abstrakcyjne, a bardziej o malaNtlvo pojmowane dosi akademicko Archeqpicznq postaciq malarstwa

jest dla pildoralistdw niew4tpliwie malaNtwo reF€zentowane prz ez hv6rc6w z Barbizon

ftarbizonczyk6w) ( Th6odore Rousseau, Daubiginy), malarstwo wyciszone, przedstawiaj4ce naturg'

miejsca z dala od c) ,vilizacji. Ale i przeciez na pojmowanie malarsko6ci musiala glgboko rlpllnqc

jego przyjazl z Ferd)'nandem Ruszczyc€m, tak przeciez szeroko opislwana pzez autora pmcy w
pmcy og6le przydaloby sig ujawie szeNze tlo $'ybor6w estetycmych Bulhakajak i szersze uigcie

ewolucji esteryki fotogmfii, tak 2eby lepiej uchwycid historycaq rolQ pildomliznu w jej dziejach'

Szwankuje to ujpie gl6wnie w zetknigciu sig pogl4d6w estefycmych Bulhaka ze zwalezan4pnez

niego Nane Sachlichkeit, kt6ra Fagnie czystej sztuki fotografii, sztuki, kt6m ma odkryc swo14 moc w

sobie samej, czyli dzigki umiejqtnemu *ykorrystaniu wlasnych technik Chodzi wigc tu o sp6r

fundamentalny o granice fotogafii jako sztuki; czy momaje okTeSlii za pomocE samej fbtogafii' czy

tez poprzezjej odniesienie jednoczesnie do rysunku i fotografii Bulhak widzi w tlm jed)'nie spor

techniczny. Uwa2a, ze obojghe jest czy niepozqdane elementy z planu zdj€cia usunierny zanim l e



zl;obrnty, c4 za pomoc4 retuszu uswLiemy po j ego zrobieniu. A przeciez jest to sp6r o nowa

widzialnoSi.

W centum wspolczesnych dyskusji, fllozoficarych i estetycznych s)'tuuje siQ zasadniczy dla

zozumienia istoty fotografii, tudziez zasadniczy dla sanego Jana Bulhaka problern relacji migdzy

obrazem a rzeczywistosci4. Autor rozprawy doltonkiej z niezwykl4 rmildiwo6ci4 wydobFva i

przedstawia stanowisko Bulhaka. Powszechnq tendencjqjest traklowanie fotografli jako mediun

ulomnego, bez zadnej to2samo3ci i redukowalnego do technologii opatej M camera obscura a\\rQc

renesansowej koncepcji perspektyry lineamej Fotogmfa sqie siq ,namacalnlm produKem

namacalnego urzqdzenia-', jak uj4l to John Tagg. Taki tez byl pieNotny stan rzeczy. Sl)4me haslo

reklanowe Kodaka z 1888 rolo glosi: ,,Wy naciskacie guzik, my zajmujemy sig reszt4!" Firma

shvorzyla maly aparat wlposazony w film umozliwiajqcy wykonanie snr zdj 9i, nie wyrnagaj 4cy

zadnych dzialai ze stoony operatom, apa@t w)sylany do fabryki, kt6ra qwolyrvala flm i robila

odbitki. Amator fotogafii musialjedynie nacisn46 na guzik Fotografii odmawia sig wyj4tkowego

charakteru, zostaje ona zredukowana do swietlnego odcislcl do techniczrego sposobu

funkcjonowania mechariznu rejeshuj4cego, do automaqzmu urz4dzenia. W takim kiermku najdalej

poszla interpretacja Rolanda Barth4 o car,rn Swiadczy szczeg6lniejego o*atniapraca iwiatlo obrazu

Obrazy zgola niewidzialne zawsze sq tu odniesione do zeczy, do ,,tego-co-by1o" (qa-a-itd): fotogafra

najduje si9 pod rz4dami poczw6mej wladzy: rzeczy, przeszlodci (rozumianej jako mmona

terazniejszoji), przedstawiania i subslancji Swiat fotogafii nie fivo1zy osobnego Swiata,jestjedlnie

odciskiern. Fotogafiajednak nvorzy odmienny, imy b]'t, inne dwiaty Mimo zejest odciskiem rzeczy

w formie obfizu, to sam ohmz tworzy, konshuuje no\aq rzeczlwistosi Tych oozliwych prakqk

twozenia innych 6wiat6wjest wiele. Pilloralisci tworzqjednq z nich Autor pracy na dziesi4tkach

slon doskonale pokazuje, ze technilajestjedlaie Srodkiem prowadzqcyrn do atlstycaego celu'

Srodkiem nie neutualnyn. Zwiqzanejest to z gldwnlm przedmiotem zainteresowania piktorialist'ow:

interpretacj Q. Dla Constanta Puyo, najwamiejszego teoletyka piktorializnu, z kl6rym Bulhak

pozostawal w bliskich stosunkach, tematjest nieistohy, a intepl€tacjajest wsz)stkim Mechanic €i'

automatycznej czystosci fotografii nie da sig pogodzii ze szuk4, potrzebna j est tu interwencja i

dzialanie czlowieka, nie niewolnicza imitacja ale interprctacja Wrogiem staje siq ostroi6' prcclzja '
nadmiar szczegoldw. Analirycma i automarycma fotogafia zast4piona zostaje syntetycznq szhrkq

obrazu. Prowa&i do niej wiele dzialan: retusz, techniki wf'rvolywanja zdjEd i samej odbitki WartoSe

artystycala obmz6w wlmaga interwencji i dzialania ludzkiej r9ki Zastanawialem sig, czy ilodi analiz

prccesu technologicaego, ilodi szczegol6w tecbnicznych dotyczqcych tych aspekl6w niejest w pl"cy

doktonkiej za wielka, myil9 jednak zejest to plusem pmcy: pokazanie calej komplikacji procesu'

kt6rego wynikem ma byi dzielo sztuki Nastqpuje tu swoiste zelwanie z rcali-anem w jmig

zbudowania na baz ie fotogafowanego materia:lu tego, co osi4gnie pestiz dziela sztuki i co stanowrb

bgdzie konkurencjE wobec malarstwa i grafiki. My619 jednak, ze do wydobycia systemu

semiotycmego pildodalist6w dobrze byloby wyj(i poza wlpowiedzi Bulhaka i siQgnEd do licalych

art ,kul6w i lGiqzek pzyr6dc6w ruchu (zwlaszcza Constanta Puyo i Roberta Demachy'ego)' jak i

uj4i zalozenia ruchu na tle innych sposob6w odnoszenia siQ fotografii do rzeczlwist'osci, a tym

sam)4n sposob6w lixeowania Fzez material fotogafii sztuki Unozliwilo by to przede wsz,stkun

pehiejszq konfiontacjq pikorializrnu z odrzucan4paeznichtzn\' czy*4fotogafiq (angielskie

Straight photograPhy) rNow4 Rzeczowo(ci4 Zwlaszcza ta osiatnia odnavr'ia koncepcje sztuki czysto

fotograficmej, kt6rE moma za Eugene Dudeu olse61i6, 2e ,,czerpie swojq prawdziw4 moc z siebie



samej, a wigc z umiejqtnego wykoEystania wla(ciwych dla niej proceduC' Jedna z najwa.ziejszych

postaci tego mchu Albert Renger-Pazsch stwierdza, 2e fotografia posiada 
',swojq 

rvlasnq technikq i
swoje wlasne nazgdzia '. ZdjQcia nie muszq tworzyi efekt6w malankch, ale majq istnlei dzigki

swoim czysto fotograficzSm cechom, bez zapo2yczeri z imych dziedzin sztuki Wartosci czysto

fotograliczrie nie sA przeciwstawre, lecz s4 6rodkami do budowy a1lstyczrej wado6ci dzieta'

Piktorializn interpretowal .zeczyrnstose, Nowa Rzeczowodi dqZyla do odhvotzenia m€ii tej

rzeczyrvistosci przez ostrosi linii, finezjq detali,jasnoSd i pzejrzlstodi, bogactwo szczegol6w'

Naj bardziej banalne przedmioty uwalniaj 4 swoje doqd niezrane aspekty. Piktoialisci ignorowali

nowe sposoby widzialno{ci odslaniane przez fotografig, glol\flie przez trt$'ialnos6 i ptz}zienmosi

obraz6w. Nie miej sce tu na odhtarzade konc€pcji nowej rzeczowoici, ale naleuyj ednak pokaz ac' 2e

lepiqj by bylo dla pehriejszego zrozumienia ewolucji estetyki fotogafii zobielalvizo$ ac

konfiontacjg obu kierunk6w, nD pokazfvai wsz]stko rylko z punku u'idzenia Bulhaka'

Umozliwiloby to lepsze aozumienie d]T ramiki rozwoju sauki fotograficznej' Jak wiadomo ostahrie

tzydzieici lal )O( wieku to niezwykle pou'odzerie neopiktorializnq nowa metamodoza szhrki

fotograficznej przy schyllu fotografii uz)'tkowej Pt"c4 uwazam, moglaby lepiej otwierai na

zozumienie tych proces6w.

Podobny problem mamy z fotografi4 maloobnzkowQ Bulhak wiele miejsca poswigcil

w swoich pisnach fotografii maloobrazkowej, kt6r4 generalnie odzuca Autor doktoratu

pogl4dy te wiemie i wnikliwie pzedstawia. Fotografia pojawia si9 i upowszechnia w polowie

XIx wieku, w czasach nieb$valego rozwoju kapitalizmu, a wraz z nim przemystu'

mechanizacji, w1'niany towarowo-pienigznej Pojawia si9 \\'tedy dobrze sltuowana klasa

prci^iacza, zaczqtekprzyszlych zesz amator6w zachwyconych latwosciq robienia zdj96'

Nastgpuje proces pzejScia od rpku zdjqi wykonywanych przez profesjonalist6w,

wymagajqcych zastosowania dfugich, trudnych procedur do nowego r1'nL-u, rlmku zdj96

wykony'n anych szybko za pomoc4 lekkich aparat6w przeznaczonych dla amator6w' czego

zwiefczeniem bylo wlprodukowanie aparatu maloobrazkowego przez fi1mQ Leica Myslg' 2e

i tutaj nalezaloby odnieSi sig do przedstawianych poglqd6w bardziej krl'tycznie, bardziej

obiekl.rvnie ujq6 pzebieg sporu, przedstawiaj4c argumenty wszystkichjego uczestnik6w'

Oczlavi6cie, nieb)'wale upowszechnienie sig fotografii musialo omaczai spadekjej jako6ci

zar6wno od strony technicmej jak i afiystyczlej Ale przecie2 nowa technika stwazala

zupelnie nowe mo2liwoSci. Lekko6i, migawkowoSt (a wigc eliminacja dlugiego czasu

naswietlania), uwolnienie sig od wielu ograniczeir technicznych lvyzwala nowy potencjal' i \\'

zakesie inwencji i poszukiwan formalnych' zdjqcia zyskuj4 nowy spontaniczny charakter'

Przeciez w koncu uznawany przez wielu za najlepszego fotografika XX wieku Carlier-

Bresson uzyval cale 2ycie apantu Leica. Fotografia wedhg niego to nie proces dlugotfwaly

jak na przyklad malowanie obrazu, w fotogpfii liczy si9 tylko ta chwila, podczas kt6rej

naciskanyjest spust migawki i to tq chwilg trzeba znalei6 w otoczeniu Oko fotogmfa musi

dostrzec w pzestrzeni kompozycjg rozumianq w€dlug zlotego podzialu i musi intuicinie

wiedziei, w kt6rym momencie uwieczni6j4 na zdjqciu, bo je6li sig go przegapl, to moment

ten juZ sig nigdy nie powt6ruY.

Recenzja nie pozrvala na rekonstrukcjq estetyki Jana Bulhaka, kt6rej dokonal w

spos6b nader szczeg6lowy i wnikliwy autor rozprawy. Wyrnagaloby to ul'Ltchomlenla

skomplikowanej siatki pojgciowej i struktur zachodz4cych migdzy nimi zaleznoSct'



Wystarczy ze pozwolg sobie wyliczyi te podstawowe pojQcia, tenjqzyk piktoralizmu: realizm

plastyczny, motlwy rysunkowe (czyli o6wietleniowe), mot' 'vy 
malarskie (czyli

kolorystyczne), zasadajednosci mot)'$'tl. giqtkosd tonalna' perspekt)'rva rysunkowa'

geometryczna i powietrzna,, centr geometryczny i estetyczny' wla(ciwa plastyka bryl' tony

posrednie, zasada konstruktlvnej r6wnowagi, zasadajedno6ci tematu' harmonia walor6w

(czyli r6wnowaznik6w barw), umiejqtna kompozycja, interyretacja, g1a akcent6w' plama'

plama wtdma, relief, r6wnowaga linii i plaszczyzn, by wyliczyi tylko podstawou e omawiane

pojEcia. Zrozumienie tej struktury pojqciowej pozwala odda6 rzeczlnvisto6i' zycie w spos6b

realistyczny plastycznie, s]'ntetyczny i hamonijny Podstaw4 tego jest jednosi mot)'qu:

,,Kompozycja kazdego utworu plastyczn ego j est zbudowana na zasadzie tej jednosci'

poniewa2 sztuka odtw afta stntezq i.ycia' czyli poglgbia tregi zycia wjedno(ci fotmy' tworzqc

syntetyczne skr6ty i uproszczenia, dzialaj4ce silniej wla6nie dziEki swemu zeSrodkowaniu"

(s.47)2. Sztuka zatem niejest nasladowaniem przlrody, ajej syntetyczn)Tn i celowym

pzeksztalceniem, interpretacjq natury w spos6b osobisty i oryginalny Fotografnie d82y do

pokazania rzeczy, lecz dojej symbolicznego ujqcia w postaci mot)'t{'! Bulhakjest

pikto.iuli,t4, bo do""nia piQkna fonn9, piQkno fomalne, ale to mu nie wystarczY' to nie mo2e

ty6 podstaw4 sauki fotografii, bo genezq dziela sztuki sA emocje' sztuka ma wi4zai sig z

zyciem i jego emocjami Sztuka i zycie to jedno, ,,Sztuka to wykzyknienie osobowosci

artysty'(s. 153). S)'ntetyczny obraz przlrody jest stanem duszy Beztego 
"ustaje 

zycie

natury; a zaczyna siqjej spis inwentarzowf'(s 56) Obraz fotograficzny musi byd wiemy'

je6li ma by6 dokumentem, je(li ma byi pigkny musi byi wykladnikiem emocji osobistej'

Techniczne Srodki t'fotognfii nie sQ celem, ale 6rodkiem do celu' Jak to okesla sam Bulhakl

,,narzgdzie stalo sig gotowe do pEyjQcia duszl'(s 210) Ale tojeszcze nle ten moment' w

kt6ryr urvidacznia sig oryginalnosi piktorializmu Bulhaka Fotografia musi si9 stai

foto$afiq ojczystq: ,,Nie do(i czui ojczyzng samemu, fzeba jeszcze pokazaij4 innym" (s

255). Fotograha ma odda6 to, co polskie w spos6b realistyczny i watoscio$1' estetycznie'

Fotogafia winna siggn4a do tajnik6w 2ycia narodowego Fotografika ma sta6 si9 czqsciQ

Bilr/ang, og6lnonarodowq Pardeiq, sposobem ksztaltowaria polskodci i miloSci do ojczyzny:

,,Wszir^ pisat (grafein) tzeba nieraz nie tylko literami, pisze Jan Bulhak ale i ksztaltami'

a umiejgtno66 pisania Swiatlem musi sig kiedy6 stai powszechna ( ) Wigc kazdy umiel4cy

gralei,7 powinien by t ak;ze tmie{fotografein" (s.26I) Fotografik foto$afuje sercem' jego

zadaniemjest poznanie wewngtrznej istoty narodu Stanowi to mocny argument przeciwko

Neue Sachlichkeit, pokazuje ona Swiat czlowieka ,,bez ojczyzny, (lepy tw6r wielkomiej ski o

cechach duchowego komiwoja2era" (s. t 81). Polacy maj4 
',glgbiny 

duszy bogatej i zdrorvej "

(s. 171). Pisze: Polska ,pie stala sig i nigdy nie stanie narodem mieszczaiskim" (s 147) Polak

,,ma wrodzone poczLrcie swobody i przy'vi4zanie do ziemi' ma glgbokie zrozumieniejej

duszy, a zycie wyobraza sobie w sielskim przestworzu, a nie w miejskiej skzynce" (s 172)'

Nie odm6wig sobiejeszcze tego c)4atu: ,,My mamy wrodzone prz)'wi4zanie do tej naszej

nacierzy, mamy glgbokie zrozumienie jej ,polskiej", a wiEc ,,polnej" duszy, a 2ycie

pojmujemy swobodnie, szeroko i przestrzennie Prctest i wstrqt w nas budzi - zdaniem -
zaciednienie 2ycia do rupieciami rzeczowej i kupieckiej, a w mieScie popzez sufity i

sklepienia umiemy dociera6 do nieba z blgkiten, chmurami i slo/tcem" (s 147)'

I C),t!rj9 wedlug stum pracy dokorski€j, a nie prac Bulhaka.



Aby osiqgnqi cel artystyczny potrzebnajest technika. Trudno przedstawii estetykQ

fotografii bezjej narzgdzi technicznych. Prowadzq do tego techniki szlachetne: brom, oJe1,

bromolej, guma. Autor pracy przedstawiaje niezwykle dokladnie, detalicznie Cz)lelnik

moze mied az w4tpliwos6 wlrazonq juz wczeSniej, czy niejest tego za duzo

Kolejnyrn niezwykle istotnym obszarem estetyki Jana Bulhaka odslanianym przez

autora, i zwiqzaIrym z technik4 fotografowania, sq studia nad Swiatlem Fologratlka

pojmowana j ako malowanie iwiatlem zarysowuje pewn4 fenomenologig i ontologig

fotogtafowania, fenomenologiQ procesu tw6rczego Bulhak chce ,,wyl(Ia6i tajemnice

Swiatlocienia". Ociem sig wrqcz o metafizykQ Sloica. Pisze: ,,Trzeba stai si9 precyzyjnie

czulym narzqdziem psychicznym, w kt6rym wszystkie stany uczuciowe, rado66 i smutek,

tgsknota i nadzieja, zalezq od Sloica; tworem osobliu)'m maj4c''rn w Sloicu zr6dlo tl.\n'ania'

do19 i niedolg, koniec i poczqtek" (s 222). Recepcja fotogafii czamo-bialej wymaga od

odbiorcy zaangaZowania, swego rodzaju wspdlpracy z autorem obrazu, gry z odbiorcq,

otwafiogci i pEestrzeni wyobra2eniowej (od razu namy tu skojarzenia z miejscaml

ni€dopelnienia z estetyki lngaidena) Autor pracy dobrze wydob)ava t4 ptoblematykg Ona

powinna stanowid centralnq oS pracy, bo sam4 estetykq pojmuje Bulhakjako swolstq

fenomenologiE procesu tw6rczego, kl6ry sam w sobiejest obcowaniem ze sztukq i zyciem'

obcowaniem, kt6re wyczuwa i przyswaja sposoby i drogi tw6rczo6ci artystycznej'

Je6li chodzi o uklad pracy, to pzedstawia ona diachronicznie rozw6j i uguntowarue

sig estetyki fotografiki Jana Bulhaka. Owocuje to bogactwem wielu ciekawych analiz'

przybli2a do doglgbnego zrozumienia warsztatu fotografika-piktografa, jednak mozna tu mlec

w4tpliwo6ci, czy nie owocniejsze byloby ujgcie synchroniczne' niew4tpliwie sprzyjaloby ono

usystematyzowaniu problem6vr', pozwolilo na ujqcie analizowanej problematyki w szerszym

kontekscie teoretycznlT n, sklonilo do wigkszej selekcji materialu Zr6dlowego' byi mo2e

kosztem bogactwa fakt6w i bardziej szczeg6lowych analiz Preferowalbym sugerowan4 drug4

strategiQ, ale kMda ma swoje plusy i minusy.

Koleina uwaga. Klasycme ksiqzki poswigcone fotogafii, jak Susan Sornag(O faogralifi'

And€ Rouille (Fologrdfa Mi9d4 dok mentefi a szhtl<;1tt'sp6lczesnq)'Larrbefia Wiesinga

(Szhezna obecnoit. Stu.lia z filozoli obrazi pozbawione s4 ilustracji R6wniez rczprawa

Maciejewskiego. Widocalie tak mo2na. Ale tu tez qsuje si9 w4tpliwoft Cry same fotog?fie nie

mogly by byi pomocne w analiie stanowiska Bulhak4 nie tylko zilustrowai, ale i rozszezyi ujqcie

p.oll..6* A wtedy moma by pomie(cii i zdj gcia irnych polskich piktorialistow, takichjak

Tadzusz Wansk,ld6rzy nie oddawali sig refleksji nad sdukq

Skoncentrowalem sig w recen4i raczej na kr1'tycaych wobec niej uwagach Autorowi

zabraldo trochg smialodci w ferowaniu wlasnych ocen, w ujmowaniu zagadnieil w szersz)4n

horlzoncie teoretlcmlm Gdybl, n sam mial napisa6 rozpmwq o estetyce fotogafii Jana Bulhaka

zapewne mialaby ona irmy ksztal! ale napisalbym j 4 posiadajqc t4 wiedzq j akq osi4gn4lem dzigk

wnikliw),m badaniom dqz4cyrn do ods:lonigcia tejze estet}4<i wjej caloksztalcie dokonaq'm pzez

JakubaMaciejewskiego.KtosmusialaobiitqrobotQ.Dobze,zeUniwersl,tetTorunski,spadkobierca

wilenskiej AIma Mater, miejsca pmcy Jana Bulhaka, staje sig miejscem obrrny tego doktomtu'



Pmca ta moze i winnabyi uananazapodstawq do uzyskania stopnia dollorskiego przezlel

autom.
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ReceMja pracy doktorskiej Jakuba Maciejewsl<tego Molowanie iwiallem Problem

reptodukcji i beacji arEsy'catei w pokkiei estevcefotografi pnelomu XIX i \Xwieku

L lf-Mitsrjy4. 1zl,r/orta.(tti\tk ldea fotasclii'ut1\et'i\as' K8k6w 2018'

I

haca Jakuba Maciejewskiego stanowi dobla analizq podstawowych problem6w estetyki

fotognfiki (czyli fotografi altystycznej) na obszaze Polski w pieNvej polowie )G wieku, w

konteKcie 6wczesnej s)tuacji w fotografice Swiatowej. W Polsce dyskusja tych problem6w zostala

zdominowana bez reszty przez monumentaL'q dla polskiej sznrki fotograficznej postai Jana Bulhak4

fotografikajak i autora licznych &iel poSwigcon)'m tej dziedzinie' co atajduje i odzwierciedlenie w

rozprawie auto.a. Zasadniczy problen czyli relacja migdzy fotogafi4 i szhrk4 a wigc p)4flie: "Czy
fotografia mo2e byi sauk4?" nadaljest altualny, nadal wyvoluje dlshsje i konhowersje Z qxn

witl2e siE ime p)tanie: ,,Czy sztukq i na ile, mo2e byi technologiQ?" Sq t'o te2 zasadnicze tematy

pl"cy oczywi6cie wspolczesny kontelct O/ch pltail po s)'rnbolicznej dacie 2004 roku' kt6ra z*t'kla

ozraczac koniec pryanatu fotogafii analogowej na rzecz lbtogmfii c1&owej,jest odmiemy (tak sig

ztoilo, ze vr' qan samlan roku zrnarlo trzech wielkich misnz6w fotografii: Cadier-Bresson' Richard

Avedon i Helnut Newton. Zmianajest tak zasa&icza, 2e wielu fotogafik6w, teoreq'k6w fotogmfii

uwaza wrcc4 2e fotografia c)&owajest tak zupelnie odmiennq t€chnik+ ze pierwszy czlon nazwy

(slowo ,,fotografia') nie powinien byi og6le w odniesieniu do niej uzywany)

Na wstqpie nalezy tez zauwazyi, ze temat fotografii ju2 dawno przestal by6 marginalll'n

tematem w obrybie €sGt'kijak i samej filozofii, takjak i sama fotogafika niej est ubocznlm

trakowan)4n po macoszemu dzialem sruki, ale nalezy do jej gl6wnego nultu Wystarczy \qmienii

nazwiska takich artlst6w-celebry6w jak Cindy Shernan czy Christian Boltaffki' artyst6w

intensywnie r14<orzystuj4cy to medium. Wystarczy tez qanienii choiby kilka nazrvisk znanych

my3licieli zajrnui4cych sig qT n wlainie medium: Roland Barth' Jacques Derrida' Jean Baudrillard

Susan Sontag. Trzebazatem to podkeslii, ze temat pracy nie jest tematem marginah]'m Tematem

Facyjest estetyka fotogafii, ale trzeba zwmcii uwagQ, 2e sama prcblematyka €stetycznajest tez

!4boko,-urzonu *,amej filozofii Weiny choiby prz/dad ksi4zk ' 
Id6m ukazala sig ostakro po

iolsloa: Hi"torio i.iala. Ideafongraftt . ll.rttoi<a. Junko Theresa Mikuriva' przedstawia tkwiqcy

w metafizyce Zachodu problem widzialnosciWiQze sig on zplatohsk4kleqphotagogia c4h

,ptrtoniqcia Swiatla". ,Pl? ongtaphein" odslar'ia ol<nrchy absolutu , kryjqce si9 w Val<tyce photagogii'

Fotogafia dla autorki staje sig projektan filozoficzryn istiejqc)'n od zaunia dziej6w w fi1ozofii

europejskiej uprzedzajqcyrn narodziny samego medium, sQ4cym siqjej ucieleinieniem Dzielo

autorki stanowi tw6rcze rczwiniQcie slaunej tezy Denidy - ,J<a2da fotogafia prz€dstawia Sloice"

Rozwazania te bliskie sq esteryce Jana Bulhaka, 1d6ry samq sztukg fotogafii nazlva po prosttl

,,malowaniem swiatlem". Piszq o qAn na wstqpie, by pokaza6, 2e problemy zawarte i analizo$'ane w

placy nie stanowi4 polajakie( marginalnej i historyczrie przebrzrnialej problematyki' ale czgsto

stawiajq nas w ca'ttrum wspolczesnych dlsk rsji, filozoficznlch i e$erycznych'

Czy i w jaki spos6b fotografia moze sta6 siQ sauk4 (fotograhk4)? Jest to zasadnicze

pole,or*uzaii Bulhakajak i samego autora Bulhak reprezentuje stanowisko pjktodalizmu'



Piktoriali6ci dq2yli do wiscia poza zobiekt)4vizowany zapis fotograficzny i do osiqgniqcia

za pomocq fotografli takiej intens) inosci estetycznej i emocjonalnej 
' 
jak4 zwykle

przlpisF,vano malarstwu. Tw6rcy sltuuj4cy sig w t]'ln nurcie fotografii poslugiwali sig

*1"ufinorrruny-i ,or*iqzaniami technologicznl, ni, a takze dopuszczali r62nego rodzaju

manipulacje na obrazie foto$aficzn)'rn DziSki temu fotograficzna odbitka' stanot\ i4ca

finalny w)tw6r afiystyczny piktorialist6w' cz9sto w znaczqcy spos6b odbiegala od prostego

zapisu obrazu na negat)'wie. Pojawia siq on wpierw we Francji w 1892 roku, kiedy

Bryticzyk Alfred Maskell przedstawia sw4 koncepcjQ nieostro6ci zdjQi, zapocz4tkowujqc

najbardziej zraczqcq i 5wiec4c4 najwiqksze triumfy koncepcjq w dziedzinie fotografiki przez

nastgpne pigidziesiqt lat, koncepcjg, kt6ra zdominowala sztukq fotograficzn4 $ Europie i

Ameryce P6lnocnej. Jest to swoisty paradoks koncepcji, kt6ra broni4c sztuki usuwa na bok jej

wyniar fotograficzny. Malarstwo ma umo2liwi6 legitymizacjQ sztuki fotograficznej i

odr62nieniejej od fotografii komercyjnej, uz)'tkowej, stanowi dla niej punkt odniesienia i

pomaga osi4gn4ijej auionomig Mimo ze fotografowie komercjalni nie pomijaj4lovestii

formalnych (kadrowanie, kompozycja, swiatlo itp ), to obmzy podpozqdkowane sa

przedmiotowi i okeslonemu odbiorcy, a wigc modelowi i rynkowi, odwrotnie do fotografiki'

gdzie forma staje sig istotniejsza od przedmiotu j rlarku'

W okesie wkraczania Bulhaka na pole szhlki fotograflcznej arlyici fotografowie byli zby

mocno pzesi4knigci kultru? malank4, sztuki piqkne tak mocno zawladnqly widzeniem ohazu' 2e

pzyszlose sztukl wiqzano ze 6cisl)an przestzeganiem tradycji malaNhva i praw klasycmei estetykl

DzyZono do pol4czenia sznrki fotografii z malarstwem Praktyka fotogafii arq'styczrej podq2ala

(ladem malarslra ijego wado6ci. Piktorializm broni paradoksalnie fotogafii poprzez roznycie jej w

malarstwie. Srodkiem prowadz4qn do tego jest retusz naklada tu sig praca rltownika i fotogafa'

rctuv staje sig alt]stycal)m uzupelnieniem fotografii. Sp6r dotyczy granic sztuki fotograficznej' czy

da siq ona ot reslid za pomoc4 fotografii czy za pomocq polqczenie fotografii i rysunku Tendencje te

s4 wrdoczne w tw6rczo(ci Bulhak4 unika technilq dostalczajqcych zb,4ni4 obfito6i szczegol6w, a

wigc staje po stronie np. kalotlTii, kt6ra dziQki migkkim i subtelnlm formom jest blizsza klasycaej

formie malarskej. Autor pracy niestety nie rvnika glgbiej w to, co maczy i oaacza malanko66 dla

Bulhaka. hzeciez nie chodzi tu o impresjonian czy postimpresjonizn, t)'m bardziej malantwo

abstrakcyjne, a bardziej o malantwo pojmowane do{6 akademicko Archerypicana postaci4 malaNtwa

jest dla piktoralist6rv niew4tpliwie malarstwo reprezentowane przez tw6rc6w z Ba$izon

(barbizoriczyk6w) ( Theodore Rousseau, Daubiginy), malarstwo wyciszone, przedstawiajqce natur9'

miqjsca z dala od clwilizacji Ale i przecie2 na pojmowanie malankoSci musiala glQboko $plln4'

jego pr4lazr z Fodynandem Ruszczycem, tak przecie2 szeroko opiryTvana przez autom pmcy w

pracy ogole pzydaloby siQ ujawnid szersze tlo wyborow esterycmych Bulhakajak i szersze ujqcie

ewoiucii esteryki fotografii, tak Zeby lepiej uchwycii historycarq ro19 piktoralizmu w j ej dziejach'

Szwankrje to ujgcie gl6wnie w ze*niqciu sig pogl4d6w estetycznych Bulhakaze mtalczan4przez

riego Ne1le Sachlichkeit, kt6ra pragnie czystej sznrki fotografii, sztuki, kt6ra ma odkryd swolq moc w

sobie samej, czyli dzigki umiejqtnemu wykorzystaniu wlasnych technik Chodzi wigc tu o sp6r

fundamentalny o granice fotograhijako sztuki: czy momaje ok'eSlii za pomoc4 samej fotognfii' czy

teZ poprzez jej odniesieniejednoczesnie do rysunku ifotografii Bulhak widzi w q'mjedlnie sp6f

technicay. Uwa2a" ze oboj9he j est czy niepo24dane elementy z planu zdj gcia usuniemy zanim .je



zrobimy, czy za pomoc4 retuszu usuniemy pojego zrobieniu A pzeciezjest to spor o now4

widzialnogi.

W centrum wspolczesnych dyskusji, filozoficznych i esterycznych s)4uuje sig zasadniczy dla

zozrurienia istoty fotogafii, tudzie2 zasadniczy dla samego Jana Bulhaka problem relacji migdzy

obmzem a rzeczywistosci4. Autor rozprawy doktoNkej z niezwykl4 $'nikliwo6ciq wydoblwa i

pzedstawia stanowisko Bulhaka. Powszechn4 tendencjq jest haktowanie fotognfii jako medium

ulomnego, bez zadnej tozsamoSci i redukowalnego do technologii opartej ta camera obscuta a wigc

renesansowej koncepcji perspekywy lineamej. Fotografa sqie sig ,namacalnlan prcduktem

namacalnego utz4dzenia", jak ujql to John Tagg. Taki tez byl pierwomy stan rzeczy Slyme haslo

reklamowe Kodaka z 1888 roku glosi: ,,Wy naciskacie guzik my zajmujemy sig reszt4!" Firma

stworzyla maly apamt w)posazony w film umozliwiaj 4cy rlykonanie stu zdjqi, nie wyragaj qcy

zadnych dzialan ze stony operatora, aparat wyslany do fabryki, kt6ra rqlvol}nvala film i robila

odbitki. Amator fotogafii musialjedyrie nacisnq6 na guzik. Fotografii odmawia sig uyj4tkowego

charakten! zostaje ona zredukowana do (wiettnego odcisku, do technicmego sposobu

funkcjonowania mechaniznu rejestuj4cego, do automatlzmu uzqdzenia W takim kierunlcr najdalej

poszla interFetacja Rolanda Bartha, o czlT n Swiadczy szczeg6lniejego o*attriaptaca Swiatlo obrazu'

bbrazy zgola niewidzidne zawsze s4 tu odniesione do rzeczy, do ,,tego-co'b1lo" (qa-a-ttd): lotognfla

majduje sig pod z4dami poczw6mej wladzy: rzeczy, przeszlo{ci (rozumianqjjako miniona

teraz'iejszo66), pzedstawiania i substancji. Swiat fotogmfii nie twolzy osobnego Swiata' jest j edlalie

odciskiem. Fotognfia jednak tworzy odmierurX inny blt, irrne 6wiaty Mimo ze jest odciskiem zecry

w fomie obmzu, to sam obmz tvr'orzy, konstruuje now4 zeczywistoSi Tych mozliwych praktyk

tworzenia innych Swiat6wjest wiele. Piktoralisci twolz4jedn4 z nich Aut'or pracy na dziesi4tkach

shon doskonale pokMuje, ze technikajestjed)'nie Srodkiem prowadz4cyn do artystycmego celu'

Srodkiem nie neuhaln)4n. Zwi4zanejest to z gl6wn)an przedmiotem zainter€sowania pikorialist6w:

interpretacjg. Dla Constatta Puyo, najwazniejszego teoretyka pildorializmrL z k16lfm Bulhak

poro.tu*ul * blirki"h ,tosunkach, tenatjest nieistotny' a interpretacjajest wszystkim Mechanica, ej'

automafcaej czystodci fotografii nie da sig pogodzii ze szhrkq, potzebnajest tu interwencia i

dzialanie czlowieka, nie niewolnicza imitacja ale interFetacja. wlogiem staje siq oshosi, pfeclzja ,

nadmiar szczegol6w. Analit),czra i automatlczna fotografia zastqpiona zostaje syntefcm4 sztuk4

obrazu. Prowadzi do niej wiele dzialan: retusz, techniki u)"lvolpvania zdj96 i samej odbitki Watto6i

altystycaD obmz6w wlrnaga interwencji i dzialania ludzkiej rgki Zastanawialem sig' czy ilo66 analiz

procesu technologiczrego, ilo6i szczegol6w technicmych dotyczqcych tych aspekt6w nie i est w Facy

dolconkiej za wielka, myslgjednak zejest to plusem pracy: pokazanie calej komplikacji Pocesu

kt6rego wlnikiem ma byi dzielo szhtk| Nastgpuje tu swoist'e zemanie z rcaliznem w imig

zbudowaria na bazie fotografowanego materialu tego, co osi4gnie Festiz dziela sztuln i co stanowlc

bEdzie konkurencjg wobec malarstwa i grafiki MySlg jednak, ze do wydobycia systemu

serniotycznego piktorialist6w dobve byloby wyjsi poza wlpowiedzi Bulhaka i siggn4i do licmych

artykul6w i ksi€ek przyw6dc6w ruchu (zwlaszcza Constania Puyo i Roberta Demachy'ego)' j ak i

ujqi zalo2enia ruchu na tle innych sposob6w odnoszenia sig fotografii do rzeczlvistosci' a tm
samy sposobo* keowania przez materiat fot'ografii sztuki Umozliwilo by to przede ws4s&im

pehiejsz4 konfiontacjg piktoriaiimru z odrzucan4 przez nich Ew cz)at4 fotogaliq (angielskie

Straight phongrapby) iNowq Rzeczowo(ci4 Zwlaszcza ta ostatnia odnawia koncepcje sztuki czlsto

fotogaficmejJdorA motna za Eugene Durieu oke6li6, Ze ,,czerpie swoj4 prawdziw4 moc z siebie



samej, a wiqc z umiejgtnego $1'korzlstania wladciwych d1a niej procedur" Jedna z najwamiejszych

postaci tego ruchu Albert Renger-Patzsch stwierdza, 2e fotografia posiada ,,swojq wlasn4 technikq i

swoje wlasne nazgdzia '. Zdjqcia nie muszq twozy6 efell6w malarskich, ale majq istniei dzigki

swoim czysto fotograficzr;'m cechom, bez zap oiczeh zlrnych dziedin sztuki Wartosci czysto

fotograficznie nie s4 przeciwstame, lecz s4 Srodkami do budouy ad]styczlej warto6ci dTiela

Piktorializrn intemretowal rzecz''rtisto6i, Nowa Rzeczowo66 dqiTla do odtworzenia magii tej

rzeczywistosci pizez ostrogi linii, finezjQ detali, jasno66 i przejrzysto3i, bogactwo szczegol6w'

Najbardziej banalne gzedmioty uwalniajA swoje dotqd niearane aspeky Piktoriali6ci ignorou'ali

nowe sposoby widzialnoSci odslaniane przez fotografig, gl6wnie przez qwialnosi i plzlziemnoi'

obraz6w. Nie miejsce tu na odf,varzanie koncepcji nowej zeczowosci, ale nalezyjednak pokazac' 2e

lepiej by bylo dla pehiejszego zrozumienia ewolucji esteryki fotogafii zobiekqmizou ai

konliontacjQ obu kierunk6w, ni2 pokaz) i'ac wszystko rylko z punktu widzenia Bulhaka'

Umo2liwiloby to lepsze zrozunienie dJnamik rozwoju sauki fotograficznej Jak wiadomo ostahie

tzydziesci lai )O( wieku to niezwykle powodzenie neopiktorializmu, nowa metanorloTa sztuki

fotograficmej przy schyllu fotografii uzltkowej Pmc4 uwazam, moglaby lepiej otwierai na

aozumienie tych proces6w.

Podobny problem mamy z fotografi4 maloobrazkow4 Bulhak wiele miejsca po6wigcil

w srvoich pismach fotografii maloobrazkowej, kt6r4 generalnie odsuca Autor doktoratu

pogl4dy te wiemie i wnikliwie przedstawia. Fotograha pojawia sig i upowszechnia w polowie

XIX wieku, w czasach nieblavalego rozwoju kapitalizmu, a wraz z nim przemystu'

mechanizacji, w1,'mia.ny towarowo-pienigznej Pojawia sig wtedy dobze s)tuowana klasa

pt62niacza, zacz4tekprzyszlych zesz amator6w zachwyconych latwoSciq robienia zdjqi'

Nastgpuje proces przej6cia od rlnku zdj96 wykonlwanych przez profesjonalist6$ '

wymalaj4cych zastosowania dlugich, trudnych procedur do nowego rynku' rynku zdj96

wykony'rvanych szybko za pomoc4lekkich aparat6w przeznaczonych dla amator6w' czego

zwieiczeniem bylo w;produkowanie aparatu maloobrazkowego przez firmg Leica My(19' 2e

i tutaj nale2aloby odniesi si9 do przedstawianych pogl4d6w bardziej Iqtycznie' bardziei

obiektlmie uj4i przebieg spom, przedstawiajqc argumenty wszystkich jego uczestnik6w'

Oczywidcie, niebrvale upowszechnienie si9 fotografii musialo omaczai spadekjej jakoSci

zar6wno od strony technicznej jak i artystycznej. Ale przeciez nowa technika stwarzala

zupelnie nowe mo2liwodci. LeLtoSi, migawkowo66 (a wigc eliminacja dlugiego czasu

naSwietlania), uwolnienie sig od wielu ograniczeri technicznych wyzwala no\\y potencjal' i w

zakresie inwencji i poszukiwai formalnych' zdjgcia zyskuj4 nowy spontanlczny charakter'

Przecie2 w korlcu uznawany przez wielu za najlepszego fotogafika XX wieku Caftier-

Br€sson uz),wal cale zycie aparatu Leica Foto$afia wedlug niego to nie proces dlugotrwaly

jak na przyklad malowanie obrazu, w fotografii liczy sig tylko ta chwila' podczas kt6rej

naciskanyjest spust migawki i to tQ chwilQ trzeba ntale2( w otoczeniu Oko fotografa musi

dostrzec w przestzeni kompozycjq rozumianq wedlug zlotego podziafu i musi intuiclnie

wiedziei, w kt6rym momencie uwiecz.ii jq na zdjqciu, bo jeSli sig go pEegapi, to moment

tenjuz sig nigdy nie powtolzy.

Recenzja nie pozwala na rckonstukcj9 estetyki Jana Bulhaka, ktdrej dokonal w

spos6b nader szczeg6lowy i wnikliwy autor rozprawy. Wymagaloby to uruchomlenla

skomplikowanej siatki pojgciowej i struktur zachodz4cych migdzy nimi zalezno(ci'



Wystarczy 2e pozwolg sobie wyliczyi te podstawowe pojQcia, tenjgzyk piktoralizmu: realizm

plastyczny, motlnvy rysunkowe (czyli o6wietleniowe), motlnvy malarskie (czyli

kolorystyczne), zasada jedno{ci mot} i!u, gigtkod6 tonalna' perspekt}'wa rysunkowa'

geometryczna i powietrzna,, centr geometrycmy i estetyczny, wlasciwa plastyka bryl, tony

po{rednie, zasada konstruklvnej r6wnowagi, zasadajednoSci tematu, harmonia walor6w

(czyli r6wnowaznik6w barw), umiejqtna kompozycja, interpretacja, gra akcent6w' plama'

plama wt6ma, relief, r6wnowaga linii i plaszczyzn'by \\ylrczy' lvlko podstawoue oma$iane

pojgcia. Zrozumienie tej struktury pojQciola'ej pozrvala oddai rzeczlvistoSi, zycie w spos6b

realistyczly plastycznie, sFtetyczny i haruonijny Podstaw4 tego j est j ednosd moryalri

,,Kompozycja kazdego utworu plastycznego jest zbudowana na zasadzie tej jednosci'

poniewa2 sztuka odtwaza sttltezl zycia' czyli poglgbia tresi zycia w jedno6ci formy' tworz4c

s),ntetyczne skr6ty i uproszczenia, dzialai4ce silniej wlasnie dzigki swemu ze6rodkowaniu"

(s. 47)2. Sztuka zatem niejest nailadowaniem przyrody' ajej s)altetyczn)m i celowym

pzeksztalceniem, interpretacjq natury w spos6b osobistyi oryginalny Fotografnie dqzy do

pokazania rzeczy,lecz dojej syrnbolicznego ujqcia w postaci motywu Bulhakjest

piktorialist4, bo docenia pigkn4 formg, piEkno fonnalne, ale io mu nie wystarczy' to nie moze

tyi podstawq sztuki fotografii, bo genez4 dziela sztuki s4 emocje, sztuka ma rviqzai sig z

zyciem i jego emocjami sztuka i zycie to jedno' ,,Sztuka to wykzyknienie osobowoscl

artysty'(s. 153). S)4ltetyczny obraz przlrodyj€st stanem dLlszy Bez tego ,'ustale zycle

natury; a zaczyna sigjej spis inwentarzowf'G 56) Obraz fotograficzny musi byc wlemy'

je6li ma byi dokumentem, jesli ma byi piqkny musi byi wykladnikiem emocji osobistej'

Techniczne srodki w fotografii nie sA celem' ale Srodkiem do celu Jak to ol<Iesla sam Bulhak:

,,narzQdzie stalo sig gotowe do przyjgcia duszy" (s 210) Ale to leszcze rue ten moment' w

kt64,rn uwidacznia sig oryginalnosi piktorializnu Bulhaka Fotografia musi si9 stac

fotografi4 ojczyst4: ,Nie dosi czui ojczyznq samemu, trzeba jeszcze pokazaij4 innym" (s

zss). Fotografia ma oddai to, co polskie w spos6b realistyczny i wartosciowy estetycznie'

Fotografia winna siggn4i do tajnik6w 2ycia narcdowego FotogGfika ma sta6 siq czlsci4

Bildang, og6lnonarodow4 Pairiei4, sposobem ksztaltowania polskosci i miloSci do ojczyzny:

,,N szal pisat (grafeirt) tzeba nieraz nie tylko literami, pisze Jan Bulhak ale i ksztaltami'

a umiejgtnosi pisania Swiatlem musi sil kiedy6 sta6 powszechna ( ) Wigc kazdy umiej4cy

grafin powinien by tak2e \miea.fotografei," (s' 261) Foto$afik fotografuje sercem'lego

zadaniem j est poztanie \a'ewnqtrznej istoty narodu Stanowi to mocny argument przeclwKo

Neue Sachlichkeit, pokazuje ona Swiat czlowieka,,bez ojczyzny, Slepy tw6r wielkomiejski o

cechach duchowego komiwojazera" (s. 181). Polacy majq ,,glqbiny duszy bogatej i zdrowej"

(s. 171). Pisze: Polska ,,nie stala siE i nigdy nie stanie narodem mieszczanskim" (s 147) Polak

,,ma wrodzone poczucie swobody i przl'lviqzanie do ziemi, ma glEbokie zrozumienie jej

duszy, a zycie wyobra2a sobie w sielskim przestworzu, a nie w miejskiej skzl'nce" (s' 172)'

Nie odm6wig sobiejeszcze tego cltatu: "My 
mamy wrodzone przyviqzanie do tej naszej

maciezy, mamy glqbokie zrozumienie j ej ,,polskiej", a wigc ,,polnej" duszy' a 2ycie

pojmujemy swobodnig, szeroko i przestrzennie Prctest i wstrqt w nas budzi zdaniem -
zacie6nienie 2ycia do rupieciami rzeczowej i kupieckiej, a w mie(cie poprzez sufity i

sklepienia umiemy docierai do nieba z blgkitem, chmurami i sloilcem" (s' 147)'

I q,tlLje wedlug stron pncy dokbrskiej, a nie prac Bulhaka



Aby osiqgn4i cel artystyczny potrzebnajest technika Trudno przedstawii estetyk9

fotografii bezjej narzgdzi technicznych. Prowadzq do tego techniki szlachetne: brom' olej'

bromolej, guma. Autor pracy przedstawiaje niezwykle dokladnie, detalicznie Czl4elnik

mo2e miei a2 w4tpliwos6 w)T azonqjuz wczesniej, czy nie jest tego za duzo

Kolejnym niezwykle istotnym obszarem estetyki Jana Bulhaka odslanian]T n przez

autora, i zwi4zanym z technik4 fotografowania, sq studia nad Swiatlem Fotografika

pojmowanajako malowanie Swiatlem zarysowuje pelvnq fenomenologig i ontologig

fotografowania, fenonenologig procesu tw6rczego Bulhak chce ,'lvykasi tajemnice

Swiatlocienia". Ociera siq wrgcz o metafizykE Slonca Pisze: ,,Trzeba stai siE precyzyjnie

czulym narzgdziem psychicznym, rv kt6rym wszystkie stany uczuciowe, rado(i i smutek'

tgsknota i nadzieja, zalez4 od Slonca; tworem osobliw)'n majqclm w Sloncu Zrodlo tnvania'

dolg i niedolg, koniec i pocz4tek" (s. 222) Recepcja fotografii cza ro-bialej wymaga od

odbiorcy zaanga2owania, swego rodzaju wsp6lpmcy z autorem obrazu, gry z odbiorc4,

ot\\anoici iprzes(rzeni $)obra./eniowej lod razu maml tu skojar'/enia z Iniejscami

niedopelnienia z estetyki lngardena) Autor pracy dobze wydoblva t4 problematykg Ona

powinna stanowii centralnq oS pracy, bo sam4 estetykq pojmuje Bulhakjako swoistq

fenomenologig prccesu tw6rczego, kt6ry sam w sobiejest obcowaniem ze sztukQ I zyclem'

obcowaniem, kt6re wyczuwa i przyswaja sposoby i drogi tw6rczogci adystycznej

Je6li chodzi o uklad pracy, to przedstawia ona diachronicznie rozw6j i ugruntowanle

si9 estetyki fotografiki Jana Bulhaka Owocuje to bogactwem wielu ciekawych analiz'

przybli2a do doglgbnego zrozumienia \{arsztatu fotogafika-pikto$afa, jednak mozna tu mrec

wqtpliwosci, czy nie owocniejsze byloby ujQcie synchronicme, niew4tpliwie sprzyjaloby ono

usystematyzowaniu problem6w, pozwolilo na ujqcie analizowanej problematyki t szerszyrn

kontekscie teoretycznlnn, sklonilo do wigkszej selekcji materialu zr6dlowego, bye moze

kosztem bogactwa fak16w i bardziej szczeg6lowych analiz Preferowalbym sugerowan4 drug4

strategiq. ale kazda rna swoje pluqy i minus)

Koleina uwaga. Klasycme ksiqzki podwiqcone fotografii, j ak Susan Sofiae (O JbtogruJi,'

Andrd Rouill6 (Fotograla Midy dokumentem a sztukq wsprilczerr4), I-ambetla Wiesinga

(Sztucata obecnoii. Snrtia zfitozofi obrau) pozbawione sq ilushacji R6wniez rczprawa

Maciejewskiego. Widoczde tak mo2na. Ale tu tez rysuje si9 w4tpliwodi Czy same fotog?fie nie

mogly by by6 pornocne w analizie stanowiska Bulhaka, nie tylko zilustrowai, ale i rozszerzyi ujqcie

problem6w. A wtedy moma by pomiescid i zljqcia irnlch polskich piktoialist6w, takichjak

Tadeusz Wanski, kt6rzy nie oddawali si9 rcfleksji nad sztuk4

Skoncelttrowalem sig w recenzji mczej na krytycnych wobec niej uwagach Autorowi

zabnklo trochg (mialoici w ferowaniu wlasnych ocen, w ujmowaniu zagadnieli w szesz)T n

horyzoncie teoretycmyn. Gdyblnn sam mial napisai rozprawg o estefyce tbtografii Jana Bulhaka,

zapewne mialaby ona inny ksztah ale napisalb)T n j 4 posiadaj4c tq wiedzq jak4 osi4gn4lem dzigki

wnikli$1an badaniom dtp4clm do odslonigcia tejze estetyki w jej calohztalcie dokonanlan prz€z

Jahrba Maciqjewskiego. KtoS musial zrobii t4 robotg Dohze, ze Unilve$)tet Tonulski, spadkobierca

wilerskiej Alma Mater, miejsca pracy Jana Bulhak4 staje sig miejscem obrony tego doktoratu



Praca ta moze i wirDa byi uznana za podstaw9 do uzyskania stopnia doklo$kiego psezjej

aulom.
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