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E d y t a  C h l e b o w s k a, �IPSE IPSUM�. O AUTOPORTRETACH CYPRIANA
NORWIDA. (Recenzenci: Lechos³aw Lameñski, Waldemar Okoñ. Indeksy: Edyta Chle-
bowska). Lublin (2004). Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ss. 284. �Studia i Monografie�. Pod redakcj¹ Stefana Sawickiego, Józefa Ferta, Piotra Chle-
bowskiego. [T.] 10. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Za-
k³ad Badañ nad Twórczo�ci¹ Cypriana Norwida KUL.

W Uwagach wstêpnych Edyta Chlebowska prezentuje refleksje dotycz¹ce interpreta-
cji autoportretu, wa¿ne z punktu widzenia dalszego toku rozwa¿añ, zapowiada cele pracy
i obja�nia metody, jakie bêd¹ s³u¿y³y analizie i interpretacji. Kolejne trzy rozdzia³y s¹ po-
�wiêcone wizerunkom w³asnym autora Vade mecum: �w ogólno�ci�, �ipse ipsum� oraz
�obrazom siebie�. I wreszcie w rozdziale IV badaczka przedstawia � jako kontekst dla
tych dzie³ � wybór autoportretów Aleksandra Or³owskiego i Artura Grottgera. Dope³nia
ksi¹¿kê Katalog � reprodukcje 20 autoportretowych rysunków Norwida z komentarzami �
oraz osobna czê�æ ilustracyjna: 19 innych rysunków Norwida, kilka jego portretów cudze-
go autorstwa i 32 ilustracje, dobrze dobrane, ukazuj¹ce wspomniane wizerunki w³asne
Or³owskiego i Grottgera.

Podstawowym celem badañ ma byæ �gruntowne opracowanie� autoportretów Norwi-
da. Otwiera je przedstawienie metody s³u¿¹cej weryfikacji listy autoportretów oraz ich
analizie. Punktem wyj�cia sta³y siê rozwa¿ania najwybitniejszego polskiego znawcy przed-
miotu, Mieczys³awa Wallisa. Rozwijaj¹c jego tezy, Chlebowska omawia wskazówki wpro-
wadzane �wiadomie przez twórcê, informacje uzyskane metod¹ porównawcz¹ oraz ³atwe
do zauwa¿enia cechy wyodrêbniaj¹ce wizerunki w³asne na tle portretów cudzego pêdzla.
Szczególnie mocno akcentuje identyfikacyjne walory techniki rysunkowej Norwida, wie-
le miejsca po�wiêca rozwa¿aniom dotycz¹cym kszta³tów kreski i jej znacz¹cej ewolucji
w miarê twórczego dojrzewania artysty.

Analizy, przeprowadzane na podstawie tych za³o¿eñ wstêpnych, pozwoli³y podwa¿yæ
ustalenia dotycz¹ce czasu powstania poszczególnych wizerunków. Autorka przekonuj¹co
dowodzi, ¿e niektóre stawiane przy nich daty okaza³y siê w¹tpliwe � zbyt mocno by³y
wspierane intuicj¹ badaczy. Dotyczy to np. rysunku okre�lanego jako Pierwszy autopor-
tret paryski. Juliusz Wiktor Gomulicki s¹dzi³, ¿e pochodzi on z r. 1849; Chlebowska wska-
zuje, ¿e brak argumentów potwierdzaj¹cych tê hipotezê i ¿e równie dobrze móg³ powstaæ
o dwa lata wcze�niej; szkoda, ¿e wymieni³a ten tylko przyk³ad oraz ¿e w³asnych w¹tpli-
wo�ci nie zaznaczy³a w odpowiednich miejscach  Katalogu.

Wa¿niejszy jeszcze o wiele jest rzeczowo przeprowadzony wywód wykre�laj¹cy z li-
sty zachowanych autoportretów dwa najpó�niejsze, z r. 1880 i 1882. Autorka analizuje
techniki wykonania rysunków, porównuje je z innymi przedstawieniami Norwida, z por-
tretami cudzego pêdzla (lub o³ówka) i fotografi¹. Skrupulatnie przeprowadzone badania
potwierdzaj¹ w¹tpliwo�ci, które powinny nasuwaæ siê ka¿demu przy pobie¿nym nawet
ogl¹dzie tych szkiców. Zauwa¿my jednak, ¿e nie ma tych w¹tpliwo�ci nie tylko historyk
literatury, Juliusz Wiktor Gomulicki, lecz tak¿e historyk sztuki, Mieczys³aw Wallis; mimo
¿e Zenon Przesmycki, publikuj¹c jeden z tych szkiców w �Chimerze�, nie zamie�ci³ ¿ad-
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nego komentarza wyja�niaj¹cego powody, dla których uzna³  rysunek za autoportret. A prze-
cie¿, jak wskazuje badaczka, cechy wizerunku, kszta³t g³owy i rysy twarzy (mo¿na by
dodaæ do tego wyliczenia tak¿e kszta³t ucha, odmiennie uformowanego) zdecydowanie do
wygl¹du Norwida nie pasuj¹. Wprowadzenie tak istotnej poprawki, wykluczenie z listy
dwóch autoportretów nies³usznie przypisywanych poecie, to osi¹gniêcie norwidologiczne
o du¿ej randze naukowej1.

W literaturze przedmiotu dotycz¹cej autoportretów artystów z ró¿nych epok b³¹ka siê
wiele atrybucji hipotetycznych lub w¹tpliwych; s¹ w ksi¹¿ce przyk³adowo wymieniane,
stanowi¹c dobre t³o dla rozwa¿añ o grafice Norwida. Mo¿na wspomnieæ tak¿e pewien fakt
z czasu romantyzmu, dope³niaj¹cy prezentowane tezy: d³ugo toczono spory dotycz¹ce
wizerunku w³asnego Piotra Micha³owskiego (niektórzy upatrywali w nim portret Théodo-
re�a Géricault), rozstrzygn¹³ je dopiero przed paru laty � miejmy nadziejê, ¿e definitywnie
� Jan Krzysztof Ostrowski2.

Kolejnym krokiem na drodze opracowania zbioru autoportretów Norwida, po ustale-
niu jego zawarto�ci, jest uporz¹dkowanie zgromadzonego materia³u. Ró¿norodno�æ Nor-
widowskich wizerunków w³asnych sk³oni³a Chlebowsk¹ do wprowadzenia wstêpnej ich
typologii i klasyfikacji; autorka opar³a j¹ na takich przede wszystkim elementach, jak spo-
sób ujêcia postaci, sposób prezentacji (czasem s¹ pokazane tak¿e inne osoby), charakter
autoportretu, stopieñ wykoñczenia oraz ujawniony w dziele stosunek twórcy do samego
siebie, znajduj¹cy odbicie w przekszta³caniu rysów, w karykaturalnej deformacji lub ide-
alizacji. Odnalezieniu prawid³owo�ci s³u¿y tak¿e komplementarne zestawianie rysunków
w uk³adzie dia- i synchronicznym; jest ich jednak zbyt ma³o, by mo¿na by³o doj�æ do po-
wa¿niejszych uogólnieñ. Te krzy¿uj¹ce siê uk³ady s³u¿¹ wydobyciu elementów powtarza-
j¹cych siê, charakterystycznych dla autoportretów Norwida; u³atwiaj¹ sformu³owanie
wniosków syntetyzuj¹cych.

Wynikaj¹ st¹d interesuj¹ce spostrze¿enia. To m.in., ¿e na wiêkszo�ci autoportretów
Norwid ukazuje siê profilem; poza to dla wizerunku w³asnego nietypowa, gdy¿ utrudnia
korzystanie z lustra, a tak¿e pozbawia modela charakterystycznego kontaktu z widzem,
mo¿liwo�ci patrzenia prosto w jego oczy (acz spotyka siê j¹ czêsto u rysuj¹cych poetów:
kilkadziesi¹t autoportretów z profilu pozostawi³ Puszkin, tê pozê przyjmowali Victor Hugo
i Charles Baudelaire). Edyta Chlebowska zwraca uwagê na fakt, ¿e jest to u Norwida wy-
ra�ny znak refleksyjno�ci, podkre�lanej tak¿e przez spojrzenie w dal i wyizolowanie od
�wiata, jak na portrecie Dolce far niente.

Pouczaj¹ce i zamkniête zabawnym fina³em s¹ uwagi dotycz¹ce interpretacji rysunku
Norwid en face (s. 100�103). Polemizuj¹c z tezami Aleksandry Melbechowskiej-Luty3,
formu³owanymi w zwi¹zku z ga³¹zk¹ bluszczu, trzyman¹ ponoæ przez artystê, Chlebow-
ska stwierdza na koniec, ¿e takiej ga³¹zki na rysunku w ogóle nie ma. Czy rzeczywi�cie?
Czy s¹ to guziki z pêtelkami (na innych autoportretach nie ujawnianymi), czy te pseudopê-
telki s¹ jednak nó¿kami li�ci? Obie badaczki przekonuj¹co prezentuj¹ swoje tezy.

S¹ w tej ksi¹¿ce omówione tak¿e autoportrety domniemane oraz konterfekty innych
postaci, którym Norwid prawdopodobnie u¿yczy³ w³asnych rysów (rozdzia³ III); badacze
czêsto odkrywaj¹ takie podobieñstwa. Chlebowska s³usznie wskazuje, ¿e trudno tu o wia-
rogodne ustalenia, ¿e nie istniej¹ argumenty pozwalaj¹ce odró¿niæ �wiadome obdarzanie
przez artystê postaci portretowanych cechami w³asnego wygl¹du od blisko�ci przypadko-

1 Niepotrzebnie autorka pomniejsza swe odkrycie przez sta³e wprowadzanie liczby mnogiej,
gdy pisze tylko o sobie; np. na s. 100 nawi¹zuj¹c do tych odkryæ nazywa je �naszymi ustaleniami�,
co sugeruje istnienie jakich� wspó³odkrywców.

2 Zob. Piotr Micha³owski. 1800�1805. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krako-
wie, 2000, s. 69�70.

3 A. M e l b e c h o w s k a - L u t y, Sztukmistrz. Twórczo�æ artystyczna i my�l o sztuce Cypria-
na Norwida. Warszawa 2001.
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wej. Warto jednak takie poszukiwania prowadziæ, umie�ciæ równie¿ te rysunki w obszarze
analizy, i to nie tylko dlatego, ¿e stanowi¹ odmienny, szerszy kontekst dla podjêtego tema-
tu. Niektóre spo�ród nich wydaj¹ siê bowiem nie �domniemane�, maj¹ wiele cech po-
twierdzaj¹cych autentyczno�æ. Ró¿ni badacze w ró¿nych rysunkach odnajduj¹ wizerunki
w³asne; ostatnio, przed paru laty � o czym pisze Chlebowska � Hanna Widacka wprowa-
dzi³a do tego zbioru autoportretów domniemanych Muzyka niepotrzebnego.

Do ciekawszych i najbardziej rozbudowanych w omawianej ksi¹¿ce interpretacji na-
le¿¹ stronice po�wiêcone dowodzeniu, i¿ takim nie odkrytym dotychczas autoportretem
jest znajduj¹cy siê w sandomierskim Muzeum Diecezjalnym [Wiêzieñ]. Chlebowska dla
potwierdzenia swej tezy wydobywa rozmaite argumenty, od techniki rysunku po symboli-
kê obrazu i porównanie jej z zapisami w utworach literackich. Wywód przekonuj¹cy. Je�li
mimo to mam w¹tpliwo�ci co do s³uszno�ci tych wniosków, to g³ównie dlatego, ¿e ukaza-
ny wiêzieñ jest do pasa obna¿ony, co raczej nie pasuje do stylu innych wizerunków w³a-
snych Norwida; nie wymaga³a tego tak¿e konwencja ukazywania wiê�niów przykutych do
�ciany czy w metalowej obro¿y; wielu jest ubranych, choæby na rysunku Tarasa Szew-
czenki z zes³ania czy na znanej podobiznie Szymona Konarskiego. Na autoportretach Nor-
wida ubiór zawsze statecznie zakrywa te czê�ci cia³a, których publicznie siê nie eksponu-
je. Identyfikacja jest dyskusyjna, lecz styl jej przeprowadzania pouczaj¹cy, a efekt stanowi
cenne uzupe³nienie tematu. Podobnie jak wywody dotycz¹ce kilku innych rysunków. W¹t-
pliwo�ci mog¹ pozostaæ � i jest to zgodne z tokiem my�li autorki: Norwid równie chêtnie
utrwala³ swój wizerunek, jak �nadawa³ niektórym z przedstawianych przez siebie w pra-
cach rysunkowo-malarskich postaci cechy w³asnej powierzchowno�ci� (s. 123).

Styl interpretacji jest zwi¹zany z dokumentacyjnym charakterem ksi¹¿ki. Przedstawia-
j¹c przyjêt¹ metodê, autorka zapowiada rezygnacjê z analizy psychologicznej na rzecz ana-
litycznego ogl¹du dzie³, a jako zamierzenie �historyczno-porównawcze� okre�la wpisanie
rysunków Norwida w kontekst polskiego autoportretu romantycznego. Wystrzega siê skazy
subiektywizmu; nawi¹zuje do prezentowanego przez Wallisa nurtu biograficznego, czyli
rozpatruje wizerunki w³asne Norwida przede wszystkim jako �wiadectwo biegu ¿ycia,
odbicie � wedle s³ów badacza � �niewymownie bolesnego i tragicznego ¿ywotu�4 artysty.
Spo�ród zabiegów stylizacyjnych Chlebowsk¹ zajmuje przede wszystkim idealizacja, do-
skonalenie przez artystê w³asnego wizerunku, przejawiaj¹ce siê g³ównie w sposobie ryso-
wania, przekszta³cania kreski, pocz¹tkowo mocnej i prostej, potem zmiêkczanej lini¹ fali-
st¹, koreluj¹c¹ z emocjonaln¹, nastrojow¹ transformacj¹ portretu. Autorka wspomina tak-
¿e o nurcie autokreacyjnym, lecz pojmuje go w do�æ w¹skim sensie, za Sztukmistrzem
Aleksandry Melbechowskiej-Luty, i nie rozwija prowadz¹cych w tym kierunku rozwa¿añ.

Chlebowska te dwa nurty interpretacji traktuje roz³¹cznie, jakby nie zauwa¿aj¹c, ¿e
w ��wiadectwie� te¿ kryj¹ siê elementy autostylizacji, ¿e jest ona nieod³¹cznym elemen-
tem ka¿dego autoportretu.

Wydaje siê jednak, ¿e chodzi tu o co� wiêcej ni¿ o metody interpretacji. Spór z Mar-
kiem Adamcem, z tezami jego ksi¹¿ki Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczo�ci Cy-
priana Norwida w latach 1840�1883, toczy siê wokó³ problematyki autokreacji, lecz w isto-
cie dotyczy kwestii postawy interpretatora wobec przedmiotu jego badañ, w tym przypad-
ku � wobec usakryfikowanego tradycj¹ wizerunku i obrazu ¿ycia Norwida.

Dalszy wywód wskazuje, ¿e pojêcie autostylizacji autorka zdaje siê traktowaæ jako
zaprzeczenie �prawdy� i os¹d deprecjonuj¹cy dzie³o; a czynnik autokreacyjny (tak w au-
toportrecie malarskim jak literackim) jest przecie¿ najwa¿niejsz¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ auto-
portret od odbicia fotograficznego i najciekawszym �wiadectwem próby wp³ywania na
oceny w³asnej osoby formu³owane przez wspó³czesnych. To z my�l¹ o nich powstawa³y

4 M. Wa l l i s, Autoportrety artystów polskich. Warszawa 1966, s. 125. Cyt. za recenzowan¹
ksi¹¿k¹ (s. 45).
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liczne autoportrety Norwida � co potwierdza czêste przesy³anie ich w darze. Darowywane
by³y tym nawet, którym w³asnych rysów twórca nie musia³ przypominaæ � lecz zechcia³ je
interpretowaæ.

 Odczytywania autokreacji zawsze nosz¹ piêtno subiektywno�ci, narzucane przez ba-
dacza, i zawsze � je�li autentycznie dr¹¿¹ temat � ods³aniaj¹ mechanizmy i efekty postê-
powania artysty. Nic w tym zdro¿nego � pod warunkiem, ¿e badacz swe opinie prezentuje
jako hipotezy, a nie prawdy obowi¹zuj¹ce. Chlebowska patrzy na autoportrety Norwida
inaczej ni¿ Adamiec i daje wyraz oburzeniu, uwa¿aj¹c tekst autora ksi¹¿ki Oni i Norwid
za profanacjê, za �antynorwidowsk¹ »kampaniê« � w b¹d� co b¹d� ksi¹¿ce jemu [tj. Nor-
widowi] po�wiêconej� (s. 46). Adamiec pisze o �dominacji funkcji autokreacyjnej�5, wpro-
wadza autoportret w porz¹dek polemik Norwida ze wspó³czesno�ci¹, jego walk, czasem
przegrywanych, o w³asn¹ pozycjê i godno�æ. Wszystkie swe tezy dokumentuje, podaje
argumenty; a zarazem sam stale stawia je pod znakiem zapytania � opatruj¹c zastrze¿enia-
mi typu �zdawaæ by siê mog³o�, �je�li przyj¹æ hipotezê�, �nie s¹dzê� itp. Nie zawsze s¹ to
argumenty przekonuj¹ce, lecz ods³aniaj¹ oblicze Norwida zaskakuj¹co odpowiadaj¹ce temu,
co sam o sobie pisa³ � oblicze  cz³owieka pe³nego goryczy, walcz¹cego o sw¹ godno�æ
i pozycjê w spo³eczeñstwie.

G³ównym zarzutem wytaczanym przeciw wywodom Adamca jest to, i¿ �formu³uje
wnioski za pomoc¹ b³êdnych przes³anek� (s. 46) � czego dowodem ma byæ niew³a�ciwe
rozumienie ³aciñskich s³ów. �Zwrot »ipse ipsum« umieszczony na jednym z autoportre-
tów badacz t³umaczy b³êdnie jako: s a m e m u  s o b i e, podczas gdy oznacza on s a m
s i e b i e, w domy�le n a r y s o w a ³ e m� (s. 46). Jedno nie wyklucza drugiego. �Sam sie-
bie�, jak obja�nia autorka, lecz tak¿e �sam dla siebie�, jak bywa u Adamca i jak podaje
Marian Plezia w S³owniku ³aciñsko-polskim6. Zauwa¿my nadto, ¿e zwrot �sam dla siebie�
nie ma absolutnie sensu dyskryminuj¹cego; przeciwnie, mo¿na odnie�æ go do tych wszyst-
kich wizerunków, których celem by³o g³êbsze siebie poznanie � tak powstawa³y pó�ne
obrazy Rembrandta czy �nagi autoportret� Dürera. A zwrot �ipse ipsum� mo¿na do nich
tak¿e odnie�æ.

Zwracam uwagê na te kwestie z dwóch powodów. Po pierwsze, krzywdz¹ce dla Nor-
wida jest traktowanie jego autoportretów jako dzie³ banalnych, tworzonych tylko z my�l¹
o przedstawieniu wizerunku czy nawet o przekazaniu aktualnego stanu swego ducha. W de-
finicji autoportretu mie�ci siê bowiem nie tylko formu³a �jaki jestem�, lecz tak¿e próba
odpowiedzi na pytanie o wiele wa¿niejsze: �kim jestem�, jak chcê i powinienem byæ wi-
dziany.  Trudno nie dostrzec u Norwida (tak¿e w twórczo�ci poetyckiej) tego typu refleksji
oraz chêci narzucenia innym � przyjacio³om i potomnym � wykreowanego przez siebie
w³asnego wizerunku.

Po drugie, w tym wstêpnym rozdziale autorka przywi¹zuje chyba nadmiern¹ wagê do
podporz¹dkowywania procesu badawczego sztywnym, niegdy� przyjêtym zasadom. Pole-
mizuj¹c z Adamcem zarzuca mu, i¿ �ignoruj¹c ustalon¹ terminologiê i regu³y postêpowa-
nia metodologicznego, nies³usznie uzna³ za autoportrety nie tylko podobizny wykonane
przez samego Norwida, ale równie¿ jego fotografie i portrety bêd¹ce dzie³ami innych arty-
stów [...], uzasadniaj¹c, ¿e wszystkie te wizerunki by³y przez poetê starannie zaaran¿owa-
ne� (s. 45�46). To¿ ka¿dy rozs¹dny autoportrecista narzuca widzom taki portret w³asny,
wed³ug którego maj¹ oni wyobra¿aæ sobie artystê. Chlebowska tak¿e zwraca na to uwagê
� ale nie zgadza siê na wprowadzanie pojêæ, które uwa¿a za dyskryminuj¹ce (takich jak
�aran¿owanie�7). Mo¿na przypomnieæ, ¿e pojêcie �autoportret� od do�æ ju¿ dawna jest

5 M. A d a m i e c, Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczo�ci Cypriana Norwida w latach
1840�1883. Wroc³aw�Warszawa 1991, s. 52.

6 M. P l e z i a, S³ownik ³aciñsko-polski. T. 3. Warszawa 1969, s. 264, pkt 2.
7 M e l b e c h o w s k a - L u t y  (op. cit., s. 203) sk³ania siê do stanowiska bliskiego Adamcowi:

autoportrety Norwida �bywaj¹ czêsto wizerunkami aran¿owanymi, [...] adresowanymi do innych�.
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odnoszone tak¿e do dzie³ literackich � oraz ¿e historycy sztuki równie¿ od do�æ dawna
zwracaj¹ uwagê na elementy autokreacji zawarte w portretach cudzego pêdzla i w fotogra-
fiach. Adamiec za� tych ró¿nych dzie³ n i e  u z n a j e  za  autoportrety � lecz odszukuje
e l e m e n t y  ingerencji modela i wprowadza, starannie uzasadniaj¹c tego potrzebê, pojê-
cie kryptoautoportretu.

Ukoronowaniem badañ i wniosków o charakterze dokumentacyjnym jest Katalog
autoportretów Cypriana Norwida, opatrzony u³o¿onymi wed³ug wspólnego schematu
obja�nieniami. Autorka, postêpuj¹c drog¹ przetart¹ przez Zenona Przesmyckiego i Juliu-
sza Gomulickiego, konsekwentnie wprowadza jednolite zasady opisu, wykorzystuje i uzu-
pe³nia wszelkie dostêpne informacje; szczególnie przydatny wydaje siê pomieszczany przy
ka¿dym rysunku spis wcze�niejszych reprodukcji; spo�ród nich Chlebowska wybiera te,
które zapewne uzna³a za najlepsze, do przedruku w Katalogu. Powsta³o wiarogodne i szcze-
gó³owe kompendium wiedzy o autoportretach autora Vade-mecum.

Technika rysunku, sposób k³adzenia kreski i jej wyrazisto�æ to cechy, stanowi¹ce w tej
ksi¹¿ce wa¿ny element analiz. Czytelnik porównuje wywód autorki z ilustracj¹ � tote¿
nadzwyczaj istotna jest decyzja dotycz¹ca wyboru podstawy przedruku, a tak¿e wierno�æ
reprodukcji wobec wybranego wzorca. Niestety, nie wypada to najlepiej. Przede wszyst-
kim z powodu jako�ci reprodukcji w tej edycji; z regu³y jest ona znacznie ni¿sza ni¿ w naj-
lepszych wcze�niejszych wydaniach. Przy dzisiejszej technice skanowania i druku rysu-
nek mo¿na reprodukowaæ niemal idealnie; trudno zatem zrozumieæ, dlaczego tu czerñ
kreski zmienia siê w szaro�æ, a jej ostro�æ siê rozmywa. Wybór podstawy przedruku w wielu
przypadkach wydaje siê niejasny, nieuzasadniony. Co sk³oni³o Chlebowsk¹ np. do potrak-
towania jako podstawy do przedruku wizerunków Norwida z albumu Konstancji Górskiej
� reprodukcji z ksi¹¿ki Melbechowskiej-Luty, podanych tam za Pismami wszystkimi? Ka¿dy
kolejny przedruk nieco zniekszta³ca. Oba szkice zaginê³y, oba rysowane by³y piórkiem,
a w Pismach wszystkich s¹ ich dobre, wyra�ne reprodukcje.

 To tych rysunków dotyczy uwaga, i¿ cechuje je �odmienny od obserwowanego do-
tychczas charakter kreski, która zyskuje tutaj bardziej swobodny, a przy tym zró¿nicowa-
ny bieg zdeterminowany przemianami mechaniki kre�lenia� (s. 106�107). Brak edytor-
skiej staranno�ci uniemo¿liwia jednak �ledzenie wywodu Chlebowskiej. Oba szkice s¹
niewyra�ne, drugi z nich w edycji lubelskiej (ilustr. XVIII) sprawia wra¿enie rysowanego
nie piórkiem, lecz miêkkim i têpym o³ówkiem. W³osy, formuj¹ce kszta³t g³owy, w edycji
Gomulickiego s¹ zaznaczane czarn¹, cienk¹ kresk¹, wyra�nie rozdzielaj¹c¹ sploty, w ksi¹¿ce
Melbechowskiej linie s¹ ju¿ mniej ostre, tu tworz¹ szary, niemal bezkonturowy rysunek.
A w³a�nie w ksi¹¿ce Chlebowskiej jako�æ ilustracji jest wyj¹tkowo istotna, poniewa¿ � jak
wspomina³am � wa¿nym elementem opisu i nawet interpretacji s¹ w³a�ciwo�ci kreski; jej
ostro�æ lub miêkko�æ i falisto�æ ma �wiadczyæ o postawie emocjonalnej Norwida, kreska
staje siê elementem porównawczym, do jej cech odwo³uje siê autorka � jak tu np.: �Obok
kreski okre�laj¹cej w sposób bezpo�redni przedstawiane kszta³ty pojawi³a siê tam kreska,
która te kszta³ty nie tyle okre�la³a, ile jedynie sugerowa³a� (s. 161) � i dalej prowadzony
jest wywód. Nie wiadomo, czy zawarte w ksi¹¿ce interpretacje rysunków autoportreto-
wych s¹ formu³owane na podstawie odbitek przekopiowanych w ksi¹¿ce Chlebowskiej �
nie wysuwam takiej sugestii, lecz czytelnik tylko z nimi mo¿e konfrontowaæ zawarte w roz-
prawie tezy, co nie jest najszczê�liwsze.

Autorka zaczerpnê³a 12 autoportretów Grottgera z prastarej edycji Bo³oza Antonie-
wicza z r. 19108, w której zdjêcia s¹ nieostre i kreska tak¿e, 6 z publikacji z r. 19289, jeden
z cytowanej ksi¹¿ki Wallisa. Wiele z wybranych autoportretów by³o reprodukowanych

8 J. B o ³ o z  A n t o n i e w i c z, Grottger. Lwów 1910.
9 Arthur i Wanda. Dzieje mi³o�ci Arthura Grottgera i Wandy Monné. Oprac. M. Wo l s k a,

M. P a w l i k o w s k i. Lwów 1928.
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pó�niej, niektóre s¹ dostêpne w polskich zbiorach muzealnych � w Poznaniu, Wroc³awiu
czy Warszawie � i mo¿na by³o tam siêgn¹æ po klisze robione bezpo�rednio z orygina-
³ów. O wiele lepsze reprodukcje ni¿ u Bo³oza s¹ w pó�niejszych publikacjach; technika
reprodukcji znacznie w ostatnim stuleciu post¹pi³a. Np. choæby w opracowanym przez
Piotra £ukaszewicza informatorze do wroc³awskiej wystawy Grottgera (Wroc³aw 1987) �
o wiele wyra�niej s¹ ukazane autoportrety oznaczone w ksi¹¿ce Chlebowskiej numerami:
33 (w informatorze kontury s¹ o wiele mocniejsze), 42 (nie ma na nim plam), 51 (ostry
kontur uwydatnia rangê Grottgera-cienia). Analogiczne zestawienia z innymi edycjami
pozwalaj¹ zauwa¿yæ mo¿liwo�æ znalezienia lepszej podstawy do reprodukcji wielu auto-
portretów. Nadto � mimo ¿e obecnie nie sprawia k³opotu zrobienie doskona³ej reprodukcji
z rysunkowego pierwowzoru, jako�æ niektórych ilustracji jest w edycji lubelskiej gorsza
ni¿ w �ródle, z którego je czerpano; nawet u Bo³oza ilustracja z dziejami choroby (tu: 42)
ukazuje ostre kontury twarzy, wyraziste kreski na spódnicy, ³atwiej odczytaæ napisy; jest to
szkic piórkiem � w edycji lubelskiej sprawia wra¿enie wykonanego o³ówkiem; podobnie
ilustracja 39 � szkic rysowany o³ówkiem, twardym czy ostro zatemperowanym, gdy tu
kontury siê rozp³ywaj¹. Zbli¿one rezultaty daje porównanie �lubelskich� autoportretów
Or³owskiego z ilustracjami w rozprawie Wallisa zamieszczonej w 1955 r. w �Biuletynie
Historii Sztuki�10 (w �Biuletynie� kreska jest ostra i wyra�na).

Drobiazg: to nie �Or³owski � podobnie jak Norwid � przedstawia³ [...]� (s. 145) i to
nie rysunki Or³owskiego �budz¹ wyra�ne skojarzenia z autoportretem Norwida� (s. 147),
ewentualna zale¿no�æ jest odwrotna. Bo gdy Norwid zaczyna³ malowaæ, Or³owskiego nie
by³o ju¿ na �wiecie. Autoportrety Or³owskiego i Grottgera s¹ tak liczne, ¿e tylko niektóre
z nich s¹ tu omawiane; mo¿e warto by dodaæ wyja�nienie, czy jest to wybór reprezenta-
tywny, czy te¿ kierowa³y nim jakie� inne przes³anki, np. wyra�ne analogie z wizerunkami
Norwida.

Szkoda równie¿, ¿e autorka recenzowanej ksi¹¿ki zrezygnowa³a ca³kowicie z komen-
tarza opisowego do ilustracji. Poprzesta³a na odwo³aniu siê do opisów Bo³oza, które s¹
rzeczywi�cie gruntowne, ale trudno dostêpne. Brak obja�nieñ sprawia, ¿e nikn¹ informa-
cje wa¿ne, np. ilustracja 38 jest okre�lona tylko jako �autoportret humorystyczny�, a warto
by zaznaczyæ (za trudno dzi� dostêpnym Bo³ozem), ¿e jest to tak¿e autoportret podwójny,
na którym Grottger-orze³ atakuje szponami Grottgera-¿ó³wia.

Wymienione tu w¹tpliwo�ci nie zmieniaj¹ faktu, ¿e ksi¹¿ka Edyty Chlebowskiej �Ipse
ipsum� pobudza do my�lenia, zawiera wiele wa¿nych spostrze¿eñ interpretacyjnych i przede
wszystkim dobrze realizuje cele sformu³owane przez autorkê: jest gruntownym opracowa-
niem autoportretów Norwida.

Alina Kowalczykowa

10 M. Wa l l i s, Autoportrety Or³owskiego. �Biuletyn Historii Sztuki� 1955, nr 3.

A d a m  D z i a d e k, OBRAZY I WIERSZE. Z ZAGADNIEÑ INTERFERENCJI
SZTUK W POLSKIEJ POEZJI WSPÓ£CZESNEJ. (Recenzenci: W³odzimierz Bolecki,
Ryszard Nycz). Katowice 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu �l¹skiego, ss. 246 + 10 wklejek
ilustr. �Prace Naukowe Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach�. Nr 2258.

Próbê nowego jêzyka refleksji badawczej nad relacj¹: poezja � sztuki wizualne, przy-
nosz¹ Obrazy i wiersze Adama Dziadka. Starannie wydana ksi¹¿ka (twarda ok³adka, ob-
woluta, 10 barwnych tablic z reprodukcjami obrazów, przejrzysty uk³ad graficzny) za-
opatrzona zosta³a w podtytu³ Z zagadnieñ interferencji sztuk w polskiej poezji wspó³czes-
nej. Mo¿na by w nim upatrywaæ precyzuj¹cych wskazówek co do przedmiotu opisu na-


