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ANEKS DO PROJEKTOWANEGO KATALOGU
DZIED PLASTYCZNYCH CYPRIANA NORWIDA
CZYLI SDÓW KILKA O GRAFIKACH ZE ZBIORÓW
MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Punktem wyjOcia niniejszego eseju sV dwa, jak sVdzX, niezmiernie waYne
dla rozwoju bada\ nad fenomenem Norwida-plastyka teksty: Hanny Widackiej Grafika Cypriana Norwida1 oraz Edyty Chlebowskiej Projekt katalogu
dzie7 plastycznych Cypriana Norwida2, pierwszy opublikowany w 1986 r.,
drugi prawie dwadzieOcia lat pófniej – w 2003 r.
Artykug Hanny Widackiej, mimo wzrastajVcego w ostatnich latach zainteresowania spuOciznV plastycznV Norwida, pozostaje ciVgle fundamentalnym tekstem dotyczVcym jego graficznego œuvre. Autorka przedstawiga
w nim uporzVdkowane w kolejnoOci chronologicznej wszystkie znane obecnie graficzne kompozycje artysty. Opieraga siX jednak ggównie na kolekcji
przechowywanej w Bibliotece Narodowej, niekiedy tylko wspominajVc o odbitkach znajdujVcych siX w innych zbiorach publicznych, ggównie zaO w oddziagach Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w Warszawie. Czytelnik
nie odnajdzie w tekOcie Widackiej informacji istotnych dla odtworzenia
praktyki warsztatowej mistrza, czyli chociaYby danych o wielkoOci nakgadu
poszczególnych kompozycji ani teY o cechach indywidualnych kolejnych
odbitek, takich jak niuanse kolorystyczne, rodzaj papieru, na którym zostagy
wykonane, róYnego rodzaju inskrypcjach, takYe autorskich i – co istotne
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H. W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 3-4 : 1985-1986 s. 153-180.
2
E. C h l e b o w s k a. Projekt katalogu dzie7 plastycznych Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 20-21 : 2002-2003 s. 113-161.

68

AGNIESZKA SALAMON-RADECKA

z punktu widzenia bada> nad recepcjB plastyki Norwida – ewentualnych znaków kolekcjonerskich, równieK informacji o proweniencji poszczególnych
zachowanych egzemplarzy. Dlatego teK, zakPadajBc, Ke specyfikB tej dziedziny twórczoQci jest równolegPe funkcjonowanie wielu oryginaPów tej samej kompozycji (którymi sB poszczególne odbitki wykonane z jednej matrycy), konieczne byPoby uzupePnienie tekstu Hanny Widackiej o dokPadne juK
opisy zachowanych odbitek.
Z tego teK wzglVdu, wychodzBc naprzeciw postulatom Edyty Chlebowskiej, wyraKonym w drugim przywoPywanym artykule, a dotyczBcym sporzBdzenia katalogu dzieP plastycznych Norwida3, proponujV z caPoQci jego
spuQcizny artystycznej wyodrVbniX czVQX graficznB i potraktowaX jB zgodnie
ze standardami wPaQciwymi dla katalogów obejmujBcych tego rodzaju twórczoQX, opisujBc tym samym wszystkie stany oraz zachowane odbitki konkretnej kompozycji. Pozwoli to, mam nadziejV, w pePni doceniX rangV takKe
tej dziedziny sztuki uprawianej przez Norwida.
Nie roszczBc sobie pretensji do sporzBdzenia takiego katalogu (a juK na
pewno nie w ramach tego artykuPu), chciaPabym przedstawiX odbitki pominiVte przez HannV WidackB, a przechowywane obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu (dalej skrót: MNP)4. W drugiej czVQci tekstu
zaprezentujV wnioski, do jakich doprowadziPy mnie próby wyjaQnienia proweniencji dodatkowych egzemplarzy litografii Norwida znajdujBcych siV
w omawianych zbiorach.
Poszczególne odbitki przedstawione zostanB ze wzglVdu na ich pochodzenie i przynaleKnoQX do kolekcji (takKe zamkniVtych), jakie obecnie przechowywane sB w pozna>skiej placówce.
Ze zbiorów Muzeum Wielkopolskiego (1919-1939), bezpoQredniego poprzednika MNP, pochodzB dwie grafiki zakupione w 1923 r.5 od WPadysPawa
3

Edyta Chlebowska szczVQliwie uko>czyPa opracowywany z ogromnym pietyzmem i zaangaKowaniem katalog. Druk pierwszego z szeQciu tomów zaplanowany jest na jesie> tego roku.
Mimo to mam nadziejV, Ke moje uwagi wyraKone w niniejszym artykule nie stracB na aktualnoQci
i wniosB kilka nowych elementów do refleksji nad dziePem plastycznym Norwida.
4
Ponadto w zasobach Gabinetu Rycin MNP znajduje siV obecnie szeQX rysunków piórkiem
autorstwa Norwida. Cztery z nich.: Satan (1851, MNP Gr 576), Le proprietaire du Grand Cafe de
Caprice (1862, MNP Gr 577), La Confiance (1864, MNP Gr 578) oraz Dwaj kelnerzy z kawiarni
Kaprys (1862, MNP Gr 579) pochodzB z przekazu Centralnego ZarzBdu Muzeów i Ochrony
Zabytków z 1956 r. W 1968 r. zakupiono od osoby prywatnej jeszcze jednB pracV zatytuPowanB
Ko: (1868, MNP Gr 1080). Z kolei rysunkowe Popiersie starca z profilu (1849, MNP Gr 643)
naleKaPo pierwotnie do kolekcji goPuchowskiej.
5
Ksi<ga nabytków Muzeum Wielkopolskiego 1923-1925. Pozna>: Archiwum MNP A 1506.
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Klugera (1879-1953)6 z Krakowa: Modlitwa dziecka 7 (znana teM pod tytuQem
Paraboli o 0wiecy pod korcem) z 1855 r. oraz odbitka drugiego stanu ostatniej Norwidowskiej akwaforty: Dialog zmar6ych. Rembrandt. Phidias8 z 1871 r.
Pierwsza wykonana zostaQa brYzowY farbY (miejscami tonowana na pQycie)
na biaQym, grubym maszynowym papierze bez znaków wodnych. Na rewersie znajduje si^ nierozszyfrowany numer naniesiony fioletowym oQówkiem
kopiowym: XVI.b.2. Druga praca, równieM w tonach brYzowych na biaQym
bardzo grubym papierze maszynowym bez znaków wodnych, opatrzona zostaQa oprócz sygnatury z pQyty takMe piecz^ciY autorskY: CNORWID, odbitY
czarnym tuszem na awersie pod kompozycjY9.
Do nabytków Muzeum Wielkopolskiego naleMY takMe litografie piórkowe
z 1861 r.: Solo (znana równieM pod tytuQem Melancholia)10 i Scherzo 11, wykonane w ParyMu w ZakQadzie Litograficznym Saint Aubin. Zakupione zo6
Lekarz, kolekcjoner i bibliofil, wspóQzaQoMyciel i aktywny czQonek dziaQajYcego od 1922 r.
krakowskiego Towarzystwa MiQobników KsiYMki. W latach 1925-1926 redaktor organu prasowego tegoM towarzystwa, zatytuQowanego „Silva rerum. Miesi^cznik Towarzystwa MiQobników
KsiYMki z Krakowa”. B. S z o r n e l - D Y b r o w s k a. Towarzystwo Mi6o0ników KsiHIki w Krakowie w latach 1922-1939. Kraków: Towarzystwo MiQobników Historii i Zabytków Krakowa 2001
s. 28, 175, 251-254. Edward Chwalewik w swoim fundamentalnym dziele pobwi^conym polskiemu kolekcjonerstwu wspomina, Me WQadysQaw Kluger zbieraQ takMe tzw. nowoczesnY grafik^
polskY i posiadaQ m.in. prace Feliksa Jasiiskiego (1862-1901), Leona WyczóQkowskiego (18521936) oraz Józefa Pankiewicza (1866-1940), poza tym rysunki Jana Matejki (1838-1893), Leona
WyczóQkowskiego i StanisQawa Wyspiaiskiego (1869-1907). Niestety Chwalewik nie pisze, czy
przy okazji artystycznych zainteresowai Klugera w spektrum jego uwagi znajdowaQa si^ takMe
plastyczna spubcizna Norwida. E. C h w a l e w i k. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety,
galerie, muzea i inne zbiory pamiHtek przesz6o0ci w ojczySnie i na obczySnie… T. 1: (A-M).
Warszawa–Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie
1926 s. 251.
7
Akwaforta z ruletkY i suchY igQY, wymiary odcisku pQyty: 15,8!10,3 [cm], karty: 22,3!15,6
[cm], nr inw. MNP G 10110 (por. W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 161).
8
Akwaforta z suchY igQY, wymiary odcisku pQyty: 16,8!12,4 [cm], karty: 36!27,2 [cm], nr
inw. MNP G 10111 (por. W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 174-175).
9
TakY samY piecz^ciY oznaczona jest takMe odbitka przechowywana w Bibliotece Narodowej
(Norwid – artysta. W 125 rocznic[ 0mierci poety. Red. K. Trybub, W. Ratajczak, Z. Dambek.
Poznai: Wydawnictwo Poznaiskiego Towarzystwa PrzyjacióQ Nauk 2008 s. 153). W zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje si^ odbitka tejMe pracy (nr inw. MNW, Gr.Pol.
1727) opatrzona na dole pod kompozycjY suchym tQokiem o analogicznym ksztaQcie i napisie:
C.NORWID (I. J a k i m o w i c z. Pi[\ wieków grafiki polskiej. Warszawa: Muzeum Narodowe
w Warszawie 1997 poz. 382 il. 90).
10
Wymiary kompozycji: 20,2!26,6 [cm], karty: 23,8!29 [cm], nr inw. MNP G 10112 (por.
W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 168-169).
11
Wymiary kompozycji: 20,5!27,7 [cm], karty: 23,2!30,5 [cm], nr inw. MNP G 10113 (por.
W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 167) .
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sta5y od nieznanego oferenta w 1927 r. wraz z innymi, dziewiGcioma, niestety niezidentyfikowanymi pracami, zapisanymi w Ksi#dze nabytków Muzeum Wielkopolskiego jako: „zbiór sztychów i reprodukcji nieokreRlonych
polskich artystów, razem jedenaRcie obiektów”12. Uzupe5nia ten zespó5 trzecia litografia – L’Écho des Ruines 13 niewiadomego pochodzenia14. Wszystkie
trzy prace wykonano na cienkim, g5adkim maszynowym papierze bez znaków wodnych, bia5ym, w zimnym, zielonkawym tonie.
Jedyny powojenny zakup do MNP to litografowane przez Norwida, jak
zak5ada Widacka, plansze wydane w 1857 r. w Pary^u pod wspólnym tytu5em ?apigrosz. Szkice obyczajowe 15, nabyte 25 maja 1950 r. od in^yniera
Mogilnickiego z Poznania16.
Z kolekcji go5uchowskiej, stworzonej przez IzG Czartorysk`-Dzia5yask`
(1830-1899), pochodz` trzy tzw. paryskie akwaforty: dwie datowane na
1850 r.: Dwi#ty Józef cieGla 17 i Nie byIo dla nich miejsca w gospodzie18 oraz
Wskrzeszenie ?azarza 19 z 1852 r. Pierwsza z nich opatrzona zosta5a pod
kompozycj` odautorsk` dedykacj` dla kolekcjonerki, wykonan` zbr`zowia5ym ju^ atramentem, o nastGpuj`cej treRci: Dw Józef CieGla – prac r#cznych
patron/X. Izabelli Czartoryskiej 20. Wszystkie trzy prace odbite zosta5y na
takim samym szarym, kaszerowanym papierze, co – bior`c pod uwagG wspo-

12

Ksi#ga nabytków Muzeum Wielkopolskiego 1926-1927. Poznaa: Archiwum MNP A 1508.
Wymiary kompozycji: 12,5!19,4 [cm], karty: 25,1!32,3 [cm], nr inw. MNP G 10114 (por.
W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 167).
14
W inwentarzu muzealnym, sporz`dzanym sukcesywnie od 1950 r., w rubryce „pochodzenie” istnieje jedyny zapis: „zastane w muzeum”, co Rwiadczy jedynie o tym, ^e grafika ta trafi5a
do zbiorów muzealnych przed 1945 r., niestety w nieustalonych do dzisiaj okolicznoRciach.
15
MNP G 22177.
16
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zakupów Muzeum Wielkopolskiego z dnia 18.XI.1949 r.
Komisja Zakupów. ZaIatwione 20.12.1948 – 18.08.1951. Poznaa: Archiwum MNP A 1/102
k. 210-211. Niestety nie uda5o mi siG ustalig niczego wiGcej na temat sprzedaj`cego.
17
MiGkki werniks, wymiary odcisku p5yty: 18,2!11,5 [cm], karty: 36,4!25,6 [cm], nr inw.
MNP G5 2385, dawny numer: R 5138 (por. W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 158-159).
18
Akwaforta, wymiary odcisku p5yty: 21,5!27,3 [cm], karty: 25,5!36,8 [cm], nr inw. MNP
G5 2384, dawny numer: R 5137 (por. W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 157-158).
19
Akwaforta, wymiary odcisku p5yty: 21!5,7 [cm], karty: 43,4!30,8 [cm], nr inw. MNP G5
2386, dawny numer: R 5139 (por. W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 159-160).
20
Dedykacja podobnej treRci: „Pani Kohmian, patrona robót rGcznych, poRwiGcam. 1850”
znajdowa5a siG tak^e na odbitce, jak` Norwid podarowa5 Zofii Kohmianowej (1824-1853), obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie (C. N o r w i d. Pisma wszystkie. Zebra5, tekst
ustali5, wstGpem i uwagami krytycznymi opatrzy5 J.W. Gomulicki. T. VIII: Listy 1839-1861.
Warszawa: PIW 1971 s. 494; Cyprian Norwid. Wystawa w 125 rocznic# urodzin. Warszawa:
Muzeum Narodowe w Warszawie 1946 poz. 520).
13
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mnian< dedykacjC – wskazywaH moJe na to, Je wykonane zostaMy z pierwotnym przeznaczeniem na podarunek dla ksiCJniczki Czartoryskiej, mniej wiCcej w tym samym czasie (po 1852 r.?). Pó[niejsza hrabina DziaMy^ska cieszyMa siC szczególnymi wzglCdami artysty, czego dowodzi fragment jego
listu z poMowy grudnia 1861 r., skierowanego do ksiCcia WMadysMawa Czartoryskiego (1828-1894), w którym poeta pisaM: „Dostojna Siostra KsiCcia pani
hr. DziaMy^ska sama rysuje, a utwory moje maj< tC smutn< stronC dot<d, iJ
tylko dla dotykaj<cych siC sztuki bywaj< dostCpne” 21. Wspomniane prace
trafiMy do Muzeum Wielkopolskiego wraz z czChci< kolekcji graficznej przekazanej do pozna^skiej placówki jako depozyt w maju 1934 r. na skutek
zabiegów ówczesnego dyrektora Nikodema Pajzderskiego (1882-1940)22.
Status depozytu ma równieJ przywieziony do muzeum przez Niemców
podczas ostatniej wojny zbiór graficzny Pozna^skiego Towarzystwa PrzyjacióM Nauk (dalej skrót: PTPN). NaleJy do niego staloryt wykonany przez
Józefa Bogdana Dzieko^skiego (1816-1855) wedMug rysunku Norwida23,
przeznaczony na okMadkC Lirenki – tomiku poetyckiego Teofila Lenartowicza (1822-1893), wydanego w 1855 r. w Poznaniu nakMadem Jana Konstantego lupa^skiego (1804-1883). Dwie inne grafiki zwi<zane z nazwiskiem
Norwida, a znajduj<ce siC jeszcze w latach trzydziestych XX wieku w kolekcji PTPN-u, zaginCMy podczas ostatniej wojny. ByMy to: drzeworyt Obrona
Jasnej Góry 24, wykonany na podstawie rysunku Norwida przez Jeana Lacoste’a (1809-1866) w ParyJu w 1852 r., wpisany pod pozycj< 3903 w ocalaMym Katalogu rzeczowym zbioru graficznego Towarzystwa Przyjació=
Nauk25, oraz litografia Scherzo 26, nosz<ca numer 3906.
21

PWsz VIII s. 458. Zachowany w zbiorach MNP jedyny rysunek opatrzony znakiem wMasnohciowym kolekcji goMuchowskiej – Popiersie starca z profilu (domniemany autoportret Norwida)
z 1849 r. – Rysunek piórkiem, br<zowym (zbr<zowiaMym?) tuszem na papierze, sygnowany monogramem wi<zanym: CN i datowany: 1849, wymiary karty: 26,6!20,7 [cm], nr inw. MNP Gr 643 –
hwiadczyH moJe o tym, Je pierwotnie w zbiorach DziaMy^skiej znajdowaMy siC teJ rysunki Norwida.
22
Depozyt ksiDEDt Czartoryskich na Go=uchowie. Pozna^: Archiwum MNP A 1276 k. 11.
A. S a l a m o n - R a d e c k a. Grafiki Józefa Pankiewicza w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, czyli o tym czego i z jakich powodów nie kolekcjonowano w Muzeum Wielkopolskim
1919-1939. W: NowoczesnoNO kolekcji. Red. T.F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, K. Lewandowska. Toru^: Wydawnictwo Naukowe UMK 2010 s. 54-55.
23
Staloryt (partie tMa) i akwaforta (motyw gMówny) na stalowej pMycie na szarym papierze,
wymiary karty: 18,4!11,5 [cm] (odcisk pMyty obciCty), nr inw. TPN 197 (dawny numer TPN
3904) (por. W i d a c k a. Grafika Cypriana Norwida s. 176).
24
Por. TamJe.
25
Katalog rzeczowy zbioru graficznego II Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu. Obejmuje ryciny od
3027-8687. Pozna^: Archiwum MNP A 2974.
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Prawdziw9 niespodziank927 jest liczba zachowanych w zbiorach PTPN-u
odbitek dwu najsIynniejszych chyba litografii Norwida: Solo – 25 egzemplarzy 28, wpisanej do wspomnianego wyRej katalogu29 pod numerem 3907,
oraz L’Écho des Ruines – 26 egzemplarzy30, nosz9ce numer 3905! Niestety
kolejnoXY wpisów w zachowanym tomie nie odzwierciedla chronologii powstawania kolekcji PTPN-u. Nie zawiera on równieR danych dotycz9cych
proweniencji. Zamiast tego odnajdziemy w nim zagadkow9 informacj\
o liczbie dubletów – w zbiorach PTPN-u miaIo si\ znajdowaY po jednym
dublecie dwu pierwszych litografii oraz dwa dodatkowe egzemplarze Solo.
Wspomniane 51 odbitek opatrzonych jest na rewersie okr9gI9, wykonan9
fioletowym tuszem piecz\ci9 Biblioteki PTPN-u. Najprawdopodobniej jednak piecz\Y ta pochodzi z okresu juR powojennego, a litografie zostaIy ni9
oznaczone w trakcie odbywaj9cego si\ w latach pi\Ydziesi9tych spisu31.
Wszystkie odbitki trzech litografii Norwida przechowywane obecnie
w MNP wykonane zostaIy na takim samym papierze maszynowym – cienkim, biaIym w zimnym, zielonkawym tonie, bez znaków wodnych, co moRe
wskazywaY, Re pochodz9 one z jednego nakIadu drukowanego w tym samym
czasie. Na podobnym papierze odbity zostaI jedynie jeden z egzemplarzy
Solo przechowywanych w Bibliotece Narodowej 32. PozostaIe – dwie odbitki
Solo, trzy kompozycji Scherzo oraz jedna L’Écho des Ruines – wykonane
zostaIy juR na innych papierach 33. Przebadanie odbitek zachowanych w róRnych zbiorach publicznych (a jeXliby si\ udaIo, to takRe prywatnych) pod
wzgl\dem wykorzystanego papieru przyniosIoby zapewne kilka kolejnych
26

Por. przypis 11.
W tym miejscu chciaIabym bardzo serdecznie podzi\kowaY Pani Annie Marii Wolibskiej,
której zainteresowanie poznabskimi litografiami Norwida staIo si\ inspiracj9 moich poszukiwab,
które doprowadziIy ostatecznie do powstania tego artykuIu.
28
Por. przypis 10. Nr inw. TPN 3726, kolejne egzemplarze maj9 numery od TPN 5634 do
TPN 5657, pierwotnie zapisane byIy pod jednym numerem inwentarzowym jako dublety!
29
Katalog rzeczowy zbioru graficznego.
30
Por. przypis 13. Nr inw. TPN 3727, kolejne numery: TPN 5658-5682, wczeXniej – podobnie jak odbitki Solo – takRe zapisane pod jednym numerem inwentarzowym.
31
Informacja uzyskana od Pani Katarzyny Nowackiej-Gieszczybskiej z Gabinetu Rycin MNP
oraz Pani Joanny Pietrowicz z Biblioteki PTPN-u.
32
Nr inw. G. 4419.
33
Scherzo: G.4422, G.4423 – papier maszynowy w odcieniu kremowym, bez znaków wodnych (G.4425 – taki sam, zdublowany na cienki karton); Solo – G.4420 – papier maszynowy,
biaIy w ciepIym, kremowym tonie, bez znaków wodnych, G.4421 – odbitka kolorowana akwarel9, bez adresu zakIadu litograficznego (avant la lettre) papier maszynowy – kremowy; L’Écho
des Ruines – G.4418 – papier maszynowy, biaIy, bez znaków wodnych. Za informacje na temat
litografii ze zbiorów Bibliotek Narodowej bardzo dzi\kuj\ Pani Agacie Pietrzak.
27
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wniosków pozwalajDcych, byJ moLe, na odtworzenie historii caQego nakQadu,
jak i oszacowanie jego wielkoTci.
JednakLe juL tak duLa liczba znanych odbitek wskazuje na wyjDtkowe miejsce litografii w œuvre Norwida, szczególnie jeTli pamiXtamy, Le inne swoje
grafiki artysta odbijaQ w znacznie mniejszych, liczDcych czasem tylko kilka
egzemplarzy nakQadach34. Pytanie o pochodzenie poznaZskiego zespoQu litografii Norwida, o drogX, jakD przebyJ musiaQy z paryskiego zakQadu St. Aubin
do stolicy Wielkopolski, staQo siX pretekstem do bliLszego zajXcia siX wspomnianymi kompozycjami. Niestety jak dotDd nie udaQo siX znale[J odpowiedzi
na to, wydawaQoby siX, zasadnicze i w sumie proste pytanie. Podejmowane przy
tej okazji róLnorakie tropy, prowadzDce w ostatecznym efekcie donikDd, pozwoliQy jednak poczyniJ parX ciekawych spostrzeLeZ na temat Norwidowskich
litografii, którymi chciaQabym siX teraz podzieliJ, dokQadajDc swojD cegieQkX do
bogatej literatury poTwiXconej wspomnianym pracom (zob. Bibliografia).
Przede wszystkim warto zwróciJ uwagX na specyficzny status litografii
jako techniki graficznej okoQo poQowy XIX wieku. Wynaleziona pod koniec
XVIII wieku, w latach szeTJdziesiDtych XIX stulecia uchodziQa ciDgle jeszcze, mimo rozpowszechniania siX juL fotograficznych metod, za caQkiem niezQD technikX reprodukcyjnD. DecydowaQa o tym zarówno QatwoTJ opracowania matrycy, jakD stanowiQ odpowiednio przygotowany kamieZ litograficzny,
na którym moLna byQo bezpoTrednio narysowaJ majDcD ulec zwielokrotnieniu kompozycjX, równieL moLliwoTJ wykonania w zasadzie nieograniczonej liczby tej samej jakoTci odbitek. Zasadniczo jednak odmawiano litografii
walorów artystycznych i wykorzystywano jD do masowych (w pojXciu dziewiXtnastowiecznym oczywiTcie) publikacji. Na poczDtku lat szeTJdziesiDtych
XIX wieku, kiedy to Norwid wykonaQ swoje prace, pisano m.in.: „Litografia,
ten handlowy Trodek reprodukcji dzieQ sztuki, nigdy nie potrafi zastDpiJ rytownictwa” 35 czy teL:
Przy tak wysoko posuniXtem jak dzisiejsze drzeworytnictwie i doskonaQoTci fotograficznej, litografia ostaJ siX nie moLe ani powinna; pojmujX jD w zastosowaniu do
biletów wizytowych, zaproszeZ weselnych, pogrzebowych i innych radosnych lub
smutnych okolicznoTci […] ale w sztuce prawdziwej nie ma dla niej dziT miejsca36.
34

Mimo popularnoTci graficznego œuvre Norwida w ciDgu ostatnich lat, nikt z badaczy jak
dotDd nie policzyQ wszystkich zachowanych odbitek jego kompozycji, chociaLby tych znajdujDcych siX w polskich zbiorach publicznych.
35
Chodzi o litograficzne reprodukcje obrazów. L.S. Wystawa obrazów Towarzystwa Sztuk
Pi5knych w Krakowie. „Tygodnik Ilustrowany” 5 : 1862 nr 140 s. 219.
36
M. S z y m a n o w s k i. Listy z Wystawy Paryzkiej. Cz. III. „Tygodnik Ilustrowany” 15:
1867 nr 398 s. 226.

74

AGNIESZKA SALAMON-RADECKA

Przy 6atwo;ci powielania i moCliwo;ci osiEgniGcia, jak juC wspomniano,
nieograniczonej liczby tej samej jako;ci odbitek, litografia mog6a byO stosowana do rozpowszechniania wszelkiego rodzaju druków popularnych i propagandowych. RozpatrujEc miejsce litografii w spu;ciSnie graficznej Norwida, od razu naleCy zaznaczyO, Ce jest to miejsce szczególne – nie sE to
takie same prace, jak niskonak6adowe kompozycje opracowane w szlachetnych, metalowych technikach. SE to raczej, uCywajEc s6ów samego Norwida
zaczerpniGtych z jego Autobiografii, „publikowane rysunki”37, operujEce
odmiennymi – bardziej charakterystycznymi dla jego rysunków – ;rodkami
formalnymi 38. CharakteryzujE je bowiem szkicowo;O, nerwowo;O kreski oddajEca z powodzeniem temperament rysownika, brak niuansów tonalnych –
jedynie kontrast czerni kreski i bieli t6a, ale teC, co ciekawe, wprowadzenie
barwnych plam w zachowanych odbitkach kolorowanych akwarelE. Zastosowana przez autora technika graficzna nie mia6a stanowiO o walorach artystycznych tych prac, wrGcz przeciwnie – by6a przede wszystkim najlepszym
sposobem na ich multiplikowanie. Ale teC cel powstania wysokonak6adowych litografii musia6 byO zasadniczo odmienny niC cel unikatowych odbitek akwafortowych.
SzukajEc odpowiedzi na pytanie o ów cel, bGdEce zarazem pytaniem o strategiG obranE przez Norwida, trzeba przypomnieO historiG zwiEzanE z chyba
najs6awniejszE jego grafikE – litografiE Solo. Jak skEdinEd wiadomo, paczkG
zawierajEcE prace przes6a6 Norwid oko6o 23 listopada 1861 r. do mieszkajEcego w Warszawie swego m6odszego brata, Ksawerego (1825-1864). JuC
30 listopada Ksawery donosi6 Cyprianowi, Ce zawarto;O przesy6ki zatrzymana zosta6a przez carskE cenzurG. Szczególne zaniepokojenie wzbudzi6o
za; Solo, którego:
nie chcE […] wydaO z Cenzury, jak chyba ze z6oCeniem deklaracji, pod najsurowszE osobistE odpowiedzialno;ciE, Ce dla siebie go zatrzymam i rysunku tego
sprzedawaO ani rozdawaO nie bGdG39.

37
Nieznana autobiografia Cypryana Norwida. Oprac. F. Kopera. „Wiadomo;ci Numizmatyczno-Archeologiczne” 3 : 1897 nr 4 szp. 357. Oryginalne, piórkowe szkice stanowiEce wzór dla
litografii nie zachowa6y siG. Bardzo moCliwe wiGc, Ce Norwid wykona6 je bezpo;rednio na kamieniu litograficznym.
38
O zastosowanej w przypadku litografii „techniki rysunku […] charakterystycznej dla dojrza6ej twórczo;ci plastycznej Norwida” pisa6a juC E. Chlebowska w artykule „Echo ruin”,
„Scherzo”, „Solo” – wanitatywny „tryptyk” Norwida. W: Symbol w dziele Cypriana Norwida.
Red. W. Rzoica. Warszawa: Wydzia6 Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego s. 236.
39
PWsz VIII s. 575.
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Sam poeta w par@ dni póEniej komentowaH caHe zdarzenie w liLcie do
Mariana SokoHowskiego z 7 grudnia 1861 r.:
Cenzura warszawska zaaresztowaHa paki zawierajVce mojV rycin@ Solo – i pod
najsurowszymi karami odpowiedzialnoLci osobistej zakazane jest nie tylko rycin@
t@ publicznie sprzedawaZ, ale nawet prywatnie rozpowszechniaZ40.

OkoHo poHowy grudnia ofiarowaH zaL na went@ polskV organizowanV przez
Czartoryskich w Pary`u sto egzemplarzy Solo, wspominajVc przy tej okazji
perturbacje zwiVzane z carskV cenzurV sprzed paru tygodni41. Nie wiadomo,
co ostatecznie staHo si@ z wysHanymi do Warszawy litografiami. Czy wróciHy
do Pary`a, a cz@LZ z nich pojawiHa si@ na wspomnianej wencie czy na dobre
utkn@Hy w cenzurze? A mo`e odebraH je Ksawery, wstrzymujVc si@ z dystrybucjV do bardziej sprzyjajVcych czasów? Opis caHego zajLcia, z podaniem
dokHadnej liczby przesHanych do Warszawy prac, pojawiH si@ tak`e w „Dzienniku Poznadskim”. W numerze datowanym na 11 grudnia 1861 anonimowy
korespondent donosiH:
w tych dniach w Warszawie zabrano pak@ sztychów Cypriana Norwida i pod najsurowszemi kary takowe sprzedawaZ zabroniono. Sztychy te sV egzemplarzami
ryciny w Pary`u odbitej, a której pierwsze egzemplarze w ministerium francuskiem zHo`one zostaHy do bibliotek i zastrzegHy przeto autorowi wHasnoLZ we
wszystkich ucywilizowanych krajach. Jak dalece zaL cenzura jest dziwacznV, to
z samej treLci ryciny tak straszliwie wzbronionej, widaZ. Rycina ta bowiem
przedstawia postaZ niewieLciV. Instrumenta muzyczne caHej orkiestry otaczajV jV
i uciszone sV w spoczynku. Grupy tych instrumentów w mroku pos@pnym, sHabo
ksi@`ycem oLwiecone, HVczV si@ z falami morza. Z dala widaZ krajobraz i powalone
drzewa. Jest to fantazja; jest to jakoby sonata Bethowenowskiego stylu. Artysta
nazwaH jV S o l o. Sto pi@ZdziesiVt egzemplarzy tej ryciny cenzura warszawska
pochwyciwszy, pod groEnemi karami zastrzegHa, aby nikt nie wa`yH si@ podobnego
42
utworu sprzedawaZ, ani nawet prywatnie podarowaZ .

JednoczeLnie jest to jedyny „oficjalny” przekaz dotyczVcy wysokoLci
przesHanego do Warszawy nakHadu Solo43. ReasumujVc mo`na by uznaZ
hipotetycznie, `e ze 150 odbitek litografii, wysHanych do Warszawy w listo40

Tam`e.
PWsz VIII s. 458.
42
„Dziennik Poznadski” 3:1861 nr 284 s. 2.
43
W tekstach EródHowych wymieniana jest za ka`dym razem jedynie Solo. Poznadski fragment wi@kszego nakHadu L’Écho des Ruines mo`e wskazywaZ jednak, `e artysta wysHaH do Warszawy tak`e wi@kszV liczb@ odbitek i tej litografii, nic nie wiadomo natomiast o ewentualnym
nakHadzie Scherza.
41

76

AGNIESZKA SALAMON-RADECKA

padzie 1861 r., 100 wróciAo niebawem do ParyHa i zostaAo podarowanych
przez autora na wentM organizowanO przez Czartoryskich, natomiast reszta –
50 egzemplarzy – pozostaAa w dalszym ciOgu w Warszawie albo teH „rozeszAa siM” i czMWciowo trafiAa takHe do Poznania44.
PróbujOc rozwikAa[ tajemnicM litografii, trzeba zwróci[ uwagM na kilka
okolicznoWci. Przede wszystkim naleHy pamiMta[, He Norwid wysAaA je do
Warszawy w momencie doW[ specyficznym. Po Wmierci cara MikoAaja I
(1796-1855) i, w rok pó_niej, namiestnika Paskiewicza (1782-1856) nastOpiA
niedAugi, jak siM miaAo wkrótce okaza[, okres liberalizacji Hycia w Królestwie Polskim. OgAoszono amnestiM, co spowodowaAo powrót zesAaaców
syberyjskich i dostMp szerszych mas spoAecznych do szczegóAów ka_ni i Hycia na Syberii45. ZelHaAa takHe cenzura carska, chociaH – jak to okreWlaA
Ludwik Jenike (1818-1903), redaktor „Tygodnika Ilustrowanego”:
Pomimo […] swobodniejszego tchnienia, które od marca 1861 r. w prasie warszawskiej powiaAo, niepodobna byAo nawet zamarzy[ o wystMpowaniu z odsAoniMtO
przyAbicO; musiano ucieka[ siM do aluzji, alegoryi, omawiaa46.

JednakHe na skutek rozruchów zwiOzanych ze zbliHajOcO siM okrOgAO rocznicO wybuchu powstania listopadowego (29 XI) sytuacja powoli zaczynaAa
siM zmienia[ na gorsze – 13 pa_dziernika wprowadzono w Królestwie stan
wojenny i, co naturalne w takim momencie, cenzura carska ponownie siM
zaostrzyAa47. MikoAaj Pawliszczew (1802-1879), sporzOdzajOcy dla cara cotygodniowe raporty o sytuacji w Królestwie Polskim, w sprawozdaniu za
okres od 20 do 27 listopada wspominaA m.in.: „Z okazji 29 listopada tajni
agenci dali o sobie zna[ za pomocO podrzuconego plakatu Do braci, piMknie
o d l i t o g r a f o w a n e g o [podkr. AS-R] na welinowym papierze” 48, by dalej
44

OczywiWcie nie moHna wykluczy[, He poznaaskie litografie pochodzO z zespoAu przekazanego przez Norwida na wentM polskO organizowanO w Hotelu Lambert. Istotne bowiem w kontekWcie omawianych problemów wydajO siM by[ kontakty czAonków PTPN-u z przedstawicielami
paryskich Wrodowisk emigracyjnych, szczególnie zaW przyjacielskie stosunki, jakie AOczyAy
wieloletniego prezesa towarzystwa Augusta Cieszkowskiego (1814-1894) z Zygmuntem Krasiaskim (1812-1859) i samym Norwidem. Niestety, mimo duHego prawdopodobieastwa, brak jakichkolwiek dowodów na to, He litografie trafiAy do Poznania tO drogO.
45
Z. T r o j a n o w i c z o w a. Sybir romantyków. Poznaa: W drodze 1993 s. 51-52.
46
L. J e n i k e. Ze wspomnie4. Cz. 1. Warszawa: Druk Ed. Nicz i S-ka Nowy-lwiat 70 [b.d.] s. 82.
47
B. S z y n d l e r. Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1993 s. 125.
48
M. P a w l i s z c z e w. Tygodnie polskiego buntu. T. 1: Okres manifestacji 1861-1862. PrzekAad i oprac. naukowe A. Zawilski. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona 2003 s. 36.
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stwierdzi?: „Gdzie i kto je wydaje, dotychczas nie sposób wykry?”49. W tej
sytuacji przesSanie przez Norwida 23 listopada – na szeX? dni przed wspomnian[ rocznic[! – wi]kszej liczby litografii bez w[tpienia mogSo wzbudzi?
podejrzenie cenzury. Moana nawet zaSoay?, ae wysSana w takim momencie
praca z wyrabnym zaleceniem rozpowszechniania jej50 musiaSa mie? zwi[zek
ze zbliaaj[c[ si] rocznic[ powstania listopadowego i nie bez przyczyny
wzbudziSa owo zaniepokojenie. Co wi]cej, jak zauwaayS RadosSaw Okulicz-Kozaryn, Norwid „z determinacj[ d[ayS do tego, by obraz przemówiS do
publicznoXci warszawskiej, by pod sieci[ spl[tanych linii i tajemniczych
znaków przekaza? jej myXl doniosS[, a zarazem aktualn[”51. MyXl ta musiaSa
by? na tyle doniosSa i aktualna, ae – jak jua kilkakrotnie wspominano –
spotkaSa si] z jednoznacznym i stanowczym oporem ze strony carskiego
cenzora. Powtórzmy wi]c za Okulicz-Kozarynem cisn[ce si] na usta pytanie:
„jak[ to wywrotow[ ide] mógS carski urz]dnik zobaczy? w Melancholii”52?
Spojrzyjmy jeszcze raz na prac] i … potraktujmy komentarz do niej
autorstwa Ksawerego Norwida –
DopytywaSem si] artystów, twych znajomych, jakie jest znaczenie rysunku tego,
w którym rzeczywiXcie nic przeciwnego miejscowym przepisom dopatrzy? nie moana. Odpowiedziano mi, ae to znaczy SamotnoX?, co zreszt[ wyraz Solo potwierdza53

– jako kamuflaa. Dlaczego bowiem brat artysty miaSby pyta? si] pok[tnych
widzów, co tea autor przedstawiS w swojej pracy, po to tylko aeby podpowiada? mu jej interpretacj]? Czyaby jednak nie po to, by ukry? rzeczy-

49

Tamae s. 37. Na marginesie warto moae odnotowa?, ae Norwid odbiS swoje litografie w nie
mniej tajemniczym ZakSadzie Litograficznym – z jednej strony na pracach widniej[ w zasadzie dwa
adresy: Passage Verdeau 33 na Solo i ten sam Passage, ale nr 30 na L’Écho des Ruines, jeaeli
oczywiXcie nie jest to bS[d w druku. Z drugiej strony jedyn[ informacj] na temat ZakSadu Litograficznego St. Aubin w Paryau znalazSam w Dictionnaire des Femmes Libraires en France (14701870) i dotyczy ona wdowy Józefiny-Estery Saint-Aubin z domu Aimée-Augustine Thorel, prowadz[cej wydawnictwo oraz ksi]garni] pod t[ nazw[, przynajmniej w latach 1862-1878. R. A r b o u r.
Dictionnaire des Femmes Libraires en France (1470-1870). Genève: Droz 2003 s. 677.
50
O czym Xwiadczy wyj[tek z listu brata z 30 listopada 1861: „Zostawiam jednak rycin]
Cenzurze do dalszego rozpatrzenia, bo ni[ w ten sposób rozporz[dza? nie mog], aebym dla siebie
wyS[cznie zatrzymaS, kiedy wola Twoja nie bySa taka” (PWsz VIII s. 575.)
51
R. O k u l i c z - K o z a r y n. O wschodzie czy o zachodzie sDoEca? Solo Norwida. W: Norwid – artysta. W 125 rocznicM Nmierci poety. Red. K. TrybuX, W. Ratajczak, Z. Dambek. Poznap:
Wydawnictwo Poznapskiego Towarzystwa PrzyjacióS Nauk 2008 s. 94.
52
Tamae s. 95.
53
PWsz VIII s. 575.
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wiste jej znaczenie? Tak?e komentarz z Camów „Dziennika PoznaGskiego”54,
przeznaczony nie tylko dla nieQwiadomego czytelnika, zdaje siR wyprowadzaS tropy interpretacyjne na manowce. W pierwszym momencie bowiem
odnieQS mo?na wra?enie, ?e postaS przedstawiona na litografii to raczej nie
kobieta, a mR?czyzna – mCody mR?czyzna o delikatnych, niemal?e anielskich
rysach55. Osamotniony, pogrZ?ony w smutku czy te? melancholii, jak chcZ
inni, mR?czyzna, którego szczupCa postaS skonfrontowana zostaCa z przygniatajZcym, bezkresnym pejza?em. Wzór dla przedstawionego w litografii
Solo pejza?u odnalazC Zenon Przesmycki (1861-1944) w niestety obecnie
zaginionym tzw. Albumie Dybowskiego, autorstwa Norwida. W notatkach
Przesmyckiego przechowywanych w zbiorach Biblioteki Narodowej zachowaC siR opis pierwowzoru kompozycji:
wyciRty z jakiegoQ pisma francuskiego drzeworyt ze zwalonym (wyrwanym z korzenia) w wodzie na brzegu lasu drzewem. W wodzie sterczZ gCazy jeszcze daleko
od lZdu. Nad wodami ulatujZ ptaki. (Drzeworyt ten niewZtpliwie posCu?yC za motyw do górnego planu Sola, ale Norw[id] przez odpowiedniZ stylizacjR niesCychanie podniósC ekspresjR rzeczy i z sentymentowego fait di vers wydobyC symbol
wstrzZsajZcy). […] U góry dokleiC doG Norw[id] kartkR biaCego pap[ieru] […] i na
niej oCówkiem i akwarelZ naszkicowaC ogólnikowo jakieQ zapadanie sCoGca za wód
wielkich horyzontem56.

Podobny opis krajobrazu znajdujemy we wspomnieniach Agatona Gillera
(1831-1887), a dotyczy on wybrze?y syberyjskiego jeziora BajkaC. Giller
pisaC:

54

„Dziennik PoznaGski” 1861.
W kobiecoQS postaci przedstawionej na litografii Solo powZtpiewaC ju? Dariusz Pniewski
w opracowaniu Mi2dzy obrazem i s6owem. Studia o pogl:dach estetycznych i twórczo?ci literackiej Norwida. Lublin: TN KUL 2005 s. 308. Pani Profesor Bo?ena Stelmaszczyk zwróciCa
ponadto uwagR na to, ?e wCoskie sCowo solo, bRdZce autorskim tytuCem kompozycji, jest rodzaju
mRskiego. Za cennZ uwagR – serdecznie Pani Profesor dziRkujR.
56
Karta XXXIII/3 wedCug Z. P r z e s m y c k i. Z Norwidowskiego archiwum (1) opis „Albumu Dybowskiego”. Oprac. E. i P. Chlebowscy. „Studia Norwidiana” 24-25 : 2006-2007 s. 177.
Wydaje siR, ?e uproszczenie proweniencji kompozycji, jakiego dopuQciC siR, prawdopodobnie
niezamierzenie, Gomulicki, piszZc: „Sam ksztaCt rysunku Norwida (nie biorZc pod uwagR jego
treQci symbolicznej) wywodzi siR z anonimowego rysunku francuskiego, którego reprodukcja
znajdowaCa siR w zaginionym osobistym albumie artystycznym poety, nale?Zcym ongiQ do jego
kuzyna, Aleksandra Dybowskiego” (J.W. G o m u l i c k i. Cyprian Norwid. Przewodnik po Kyciu
i twórczo?ci. Warszawa: PIW 1976 s. 323), spowodowaCo, ?e kolejne próby interpretacji dzieCa
odmawiaCy mu oryginalnoQci pomysCu i kierowaCy w zupeCnie inne, odlegCe od poezji polskiego
romantyzmu rejony.
55
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Ska:y i wysokie góry po:amane i potrzaskane w fantastyczne kszta:ty, ubramowa:y
jezioro. W niektórych miejscach usuwajQ siR w g:Qb pejzaSu i zakreTliwszy :uk
ko:a, tworzQ zielone i weso:e zatoki. Stromo sterczQc, moczQ kamienne stopy […]
w czystych i g:Rbokich falach jeziora […] Nic trudniejszego jak opisywanie
kszta:tów ska:, których linie :amane, proste, krzywe, tworzQ formy, jakich nam nie
przedstawia architektura przez ludzi utworzona. […] Modrzewia, brzozy, sosny
i wierzby zieleniQ siR na wierzcho:kach i na stokach. Mnóstwo drzew powalonych,
TwiadczQ o gwa:townoTci wichrów na jeziorze. Tam sterczy pie[, owdzie korze57
nie; tam siR drzewo nachyli:o nad wodQ, owdzie rozpostar:o baldachim konarów .

Zes:any w grudniu 1853 r. na SyberiR Giller powróci: z zsy:ki w 1860 r.
na mocy amnestii, jakQ po Tmierci ojca, cara Miko:aja I, og:osi: jego nastRpca – Aleksander II (1818-1881). Jeszcze bRdQc na zes:aniu, Giller przesy:a: do „Biblioteki Warszawskiej” listy, które wydano na :amach czasopisma w latach 1856-186358. Opublikowane fragmenty stanowi:y czRTj trzytomowej ca:oTci, która wysz:a drukiem w 1867 r. w Lipsku u Brockhausa
pod wspólnym tytu:em Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi. Trudno juS
dzisiaj stwierdzij na pewno, czy Norwid zna: drukowane w „Bibliotece Warszawskiej” opisy, niemniej, jak zauwaSa Zofia Trojanowiczowa, pisma Agatona Gillera stanowi:y podstawowe kród:o do dziejów Polaków na Syberii59.
Najs:ynniejszym utworem w tamtym czasie podejmujQcym wQtki syberyjskie, do którego Norwid móg: siR odwo:ywaj w swojej kompozycji, by: bez
wQtpienia wydany w 1838 r. w ParySu poemat Anhelli autorstwa Juliusza
S:owackiego (1809-1849). Utwór S:owackiego pozostawa: w bezpoTrednim
zwiQzku z powstaniem listopadowym, opisywa: wszak tragiczne losy zes:anych na SyberiR powsta[ców i ich rodzin. Sam S:owacki tak charakteryzowa: swojego bohatera: „Nazywa siR Anhelli: melancholicznQ i trochR ChrystusowQ ma twarz, wielkQ prostotR w ubiorze i niepodobny jest do niczego”60
– a opis ten moSna z powodzeniem odnieTj do postaci z litografii Norwida.
Cytaty z utworu S:owackiego jednoczeTnie idealnie dopowiadajQ scenR
przedstawionQ na litografii:
57

A. G i l l e r. Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberyi. T. 2. Lipsk: F.A. Brockhaus 1867
s. 264-265.
58
MiRdzy innymi w 1861 r.: Z podró8y po zabajkalskiej krainie w Syberyi przez Agatona
Gillera. T. 1: Cz. I s. 304-313; Cz. II s. 531-547; T. 2: Cz. III s. 51-72, Cz. IV s. 340-359, Cz. V
s. 548-558. Polski S=ownik Biograficzny. T. 7. Red. W. Konopczy[ski. Autor has:a: S. Kieniewicz. Kraków: PAU 1948-1958 s. 469.
59
T r o j a n o w i c z o w a. Sybir romantyków s. 52.
60
Za: J. K l e i n e r. S=owacki. Wyd. V. Wroc:aw–Warszawa–Kraków–Gda[sk: Zak:ad Narodowy im. Ossoli[skich Wydawnictwo 1972 s. 111.
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A oto jednego wieczora przechodzili okoCo cichej i stojEcej wody, nad którE rosCo
kilka wierzb lamentujEcych i maCo sosen61.
A gdy rozmyOlaC Anhelli o tajemnicach przyszCych, zaczerwieniCo siP niebo i wybuchnPCo wspaniale sCoQce; a stanEwszy na krPgu ziemskim, nie podniosCo siP,
czerwone jak ogieQ. KorzystaCy z dnia krótkiego ptaki niebieskie i biaCe mewy,
którym Bóg uciekaT kazaC przed ciemnoOciE, i wielkiemi tCumami leciaCy jPczEc62.

Czy teV: „oto jPzyk mój rodzinny i mowa ludzka zostanie we mnie jak
harfa z porwanemi strunami… do kogóV mówiT bPdP?”63. TakVe przywoCywany przez Przesmyckiego, jakoby drugi nadany przez poetP litografii tytuC
– Melancholia znajduje swoje odzwierciedlenie w poemacie:
A chorob5 zgubn5, mówi9: jest melancholija i zamy<lenie si9 zbytnie o rzeczach
duszy. Dwie s5 bowiem melancholije: jedna jest z mocy, druga ze s?abo<ci;
pierwsza jest skrzyd?ami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topi5cych si9”64.

Jako swoiste uzupe?nienie, zarysowanie dalszych losów Anhellego badacze spu<cizny S?owackiego odczytuj5 takHe jego póIny liryk:
Anio? ognisty – mój anio? lewy
Poruszy? dawn5 mi?o<ci strun9.
Z tob5! o! z tob5 – gdzie bia?e mewy,
Z tob5 – w pod<nieHn5 sybirsk5 trun9,
Gdzie wiatry wyj5 tak jak hyjeny,
Tam, gdzie ty pasasz na grobach reny.
Z grobowca mego rosn5 lilije,
Grób jako bia?a czara prze<liczna,
Pwiat?o po nocy spod wieka bije
I dzwoni cicha dusza – muzyczna.
Ty kaHesz <wiat?om onym zagasn5R,
Muzykom ustaR – duchowi zasn5R...

61

J. S ? o w a c k i. Anhelli. Wst9p i komentarze: S. Makowski. Warszawa: Czytelnik 1987

s. 41.

62

TamHe s. 91.
TamHe s. 88-89.
64
TamHe s. 43. Przywo?ywany wielokrotnie w odniesieniu do Solo fragment listu Norwida do
Mariana Soko?owskiego ze stycznia 1865 r. o dwóch typach Melancholii moHe stanowiR swoiste
pendant do zacytowanego fragmentu poematu S?owackiego (PWsz VIII s. 155). W takim kontek<cie moHe uda?oby si9 obroniR ten rzekomo nadany przez autora drugi tytu? litografii – Melancholia.
63
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Ty sama jedna na szafir DwiFty
Modlisz siF gLoDno – a z twego wLosa,
Jedna za drugP – jak dyjamenty
Gwiazdy modlitwy – lecP w niebiosa.

Jakkolwiek nie da siF, byU moVe, obecnie udowodniU, Ve Norwid znaL ów
wiersz, którego oryginaL zapisany byL w Raptularzu poety z lat 1843-184965, to
trudno odmówiU powinowactwa cytowanego tekstu z NorwidowskP kompozycjP.
Na tej podstawie moVna by postawiU hipotezF, Ve litografia Solo stanowiLa swoisty hoLd zLoVony przez Norwida Juliuszowi SLowackiemu, a powstanie jej wpisywaLoby siF w sekwencjF dziaLa` podejmowanych przez
artystF po Dmierci innego, zaprzyjaanionego z nim poety, Zygmunta Krasi`skiego, a poDwiFconych pamiFci zmarLych wieszczów narodowych. Najbardziej znanym tego przejawem byL cykl wykLadów o Juliuszu SLowackim
wygLoszonych w 1860 r.66. Oprócz SLowackiego bohaterami prelekcji byli
takVe dwaj inni polscy poeci – Zygmunt Krasi`ski oraz Adam Mickiewicz
(1798-1855), których autor wLPczyL w szereg istotnych dla niego twórców:
poczPwszy od Horacego i Wergiliusza aV po Byrona. ByLa to jedna z form
upamiFtnienia tych bardzo waVnych dla Norwida postaci, a Ve od Dmierci
Krasi`skiego nosiL siF z takim zamiarem, DwiadczP choUby wyimki z jego
listów. W marcu 1859 r. pisaL do MieczysLawa Pawlikowskiego:
Chcesz, abym wspomnienie Zygmunta daL!... gdzie? Komu? – palcem dotknPU
Vadnego dziennika nie warto.” – by zaraz dodaU – „osobno, mówiF, mógLbym […]
zebraU noty i daU „Trzy medale”, DcisLP legendF ich trzech, bo juV oto z oczu mi
poszli we trzech67.

Jak wiadomo, nic takiego nie powstaLo, ale moVe, uzupeLniajPc wspomniane wykLady, Norwid zapragnPL teV wypowiedzieU siF na temat wieszczów za
65
E. S z c z e g l a c k a - P a w L o w s k a. +a,oba po sobie samym. Anio, ognisty – mój anio,
lewy… jako liryk raptularzowy. W: Juliusz S,owacki – interpretacje i reinterpretacje. Red.
E. Skali`ska, E. Szczeglacka-PawLowska. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2011 s. 107-132;
J. S L o w a c k i. Raptularz 1843-1849. Oprac. M. Troszy`ski. Warszawa: Topos 1996 s. 278 (154v).
66
WykLady Norwida cieszyLy siF takim zainteresowaniem, Ve w ciPgu roku ukazaLy siF drukiem: C. N o r w i d. O Juliuszu S,owackim w szeFciu publicznych posiedzeniach (z dodatkiem
rozbioru „Balladyny”) 1860… ParyV: w drukarni L. Martinet 1861. Warto zaznaczyU przy tej
okazji, Ve wLaDnie w tych wykLadach Norwid szczególnP uwagF zwróciL na Anhellego, uwaVajPc
go za najwaVniejszy utwór SLowackiego, a jeden z istotniejszych polskich romantycznych poematów. Jest wiFc bardzo prawdopodobne, Ve poprzez reminiscencje z Anhellego prelegent zapragnPL oddaU hoLd SLowackiemu.
67
PWsz VIII s. 382.
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po4rednictwem plastyki, wybierajFc formH najIatwiejszF do szerokiego rozpowszechnienia w ówczesnych warunkach. IdFc dalej tym tropem, nalePaIoby
pozostaIe dwie litografie – L’Écho des Ruines i Scherzo – wiFzaR oczywi4cie
z postaciami pozostaIych „wieszczów”, jakkolwiek przynajmniej w przypadku
ostatniego, Scherzo, hipoteza ta jak na razie znajduje najmniejsze uzasadnienie.
W dedykacji Zygmuntowi KrasiVskiemu, jakF Norwid zawarI w przedmowie do swojego poematu zatytuIowanego Quidam, czytamy m.in.: „Ale
Ty, którego 4p. Juliusz SIowacki nazwaI PoetF-Ruin, i który jak nikt nigdzie
umiaIe4 4wiat ruin opiewaR”68. CzyP takiego poetH, wsIuchanego w d\wiHki
pIynFce z ruin, nie przedstawia wIa4nie L’Écho des Ruines? W rysach jej
bohatera z powodzeniem dopatrzyR siH moPna zmienionych chorobF rysów
poety. W li4cie do Bohdana Zaleskiego datowanym na 22 listopada 1850 r.
Norwid opisuje wyglFd przyjaciela w nastHpujFcy sposób: „twarzF starszy od
ciebie, duPo starszy, caIkiem juP posiwiaI, twarz ociFgnHIa siH, zdIuPyIa, nos
wyorlony”69. W grudniu 1858 r., na parH miesiHcy przed 4mierciF KrasiVskiego, tak wspominaI go Julian Klaczko: „AP serce siH 4cina na jego widok;
tak zmieniony, tak zestarzaI i ze szkieletowaI siH” 70. Obecno4R i znaczenie
motywu ruin w twórczo4ci trzeciego wieszcza prze4ledziIa w swojej rozprawie GraPyna Królikiewicz, stwierdzajFca m.in.: „Przekonanie, Pe dziaIalno4R czIowieka w dziejach znaczona jest ruinami, stanowi jeden ze staIych
wFtków twórczo4ci Zygmunta KrasiVskiego”71. A co najwaPniejsze, jak czytamy dalej, upadek i ruiny Rzymu staroPytnego (konkretnie Kolosseum)
w interpretacji KrasiVskiego staIy siH alegoriF wspóIczesno4ci dFPFcej do
upadku72. ByIby wiHc KrasiVski poetF, który pesymistycznF wizjH przyszIo4ci czerpaI z ksztaItu ruin przeszIo4ci. PrzyszIo4R ta obarczona byIa
swoistym fatum, czyli konieczno4ciF spIacenia dIugów i grzechów przeszIo4ci. Tak teP tIumaczyR moPna pojawiajFcy siH w litografii motyw nemezis –
ksztaIt, w jaki ukIadajF siH ruiny na dalszym planie kompozycji.

68

Cyt. za: R. F i e g u t h. Trzy przedmowy. Reakcje S<owackiego i Norwida na „Irydiona”
KrasiCskiego. „SIupskie Prace Filologiczne”. Seria Filologia Polska 8 : 2010 s. 280.
69
Z. S u d o l s k i. KrasiCski. OpowieEF biograficzna. Warszawa: Ludowa SpóIdzielnia Wydawnicza 1983 s. 504.
70
TamPe s. 574. PodobieVstwa miHdzy bohaterem litografii a rysami zmarIego poety dopatrzyR
siH teP moPna, porównujFc grafikH z fotografiF KrasiVskiego na IoPu 4mierci, jakF na zlecenie rodziny wykonaI sIynny paryski fotograf Felix Nadar (1820-1910) (zob. egzemplarz w zbiorach Biblioteki Narodowej, sygn. F.1456 http://www.polona.pl/item/421858/0/ – dostHp 30 marca 2014 r.).
71
G. K r ó l i k i e w i c z. Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny. Kraków:
Universitas 1993 s. 102.
72
TamPe s. 103.
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Trzecia litografia, Scherzo, poEwiGcona byKaby w tej interpretacji trzeciemu poecie – Mickiewiczowi, co do którego stosunek Norwida byK najbardziej skomplikowany. W najwiGkszym stopniu do tej wKaEnie litografii odnosi siG okreElenie samego Norwida zaczerpniGte z jego Autobiografii, opisujWce wspomniane prace jako „rysunki zatrzymujWce siG na granicy powaYnej karykatury”73. GenezG motywu augurów wiWza\ moYna bezpoErednio
z litografiami Honoré Daumier (1808-1879)74. Co zaE zastanawiajWce, francuski tekst pojawiajWcy siG w prawym dolnym rogu kompozycji75 jest cytatem z traktatu zatytuKowanego Dictionnaire Abrégé de la Fable pour l’intelligence des Poëtes, des Tableaux & des Statues, dont les sujets sont tires
de l’Histoire Poëtique. Par M. Chompré… 76 Stosunek Norwida do Mickiewicza nierozKWcznie zwiWzany byK z zaangaYowaniem tego drugiego w ruch
towiagczyków, o którym Norwid nie miaK najlepszego zdania. By\ moYe
litografia ta jest wKaEnie negatywnW opiniW na temat ówczesnych preferencji
politycznych i towarzyskich Mickiewicza 77? JednoczeEnie kpinW z jego wiary
w rozmaite wróYby, znaki przyszKoEci i temu podobne gusKa? A w zdeformowanych rysach augurów dopatrzy\ siG moYna rysów naczelnych towiagczyków?78 Na pewno ten wWtek wymaga jeszcze dodatkowych badag i dociekag.
A moYe i zasKuguje na odrGbne opracowanie.
73

Nieznana autobiografia Cypryana Norwida. 1897 szp. 357.
Co zauwaYyKy juY Aneta Grodecka (Ekfrazy Norwida. W: Norwid – artysta s. 132) oraz
Edyta Chlebowska (Projekt katalogu dzieN plastycznych Cypriana Norwida s. 240).
75
„Augure, sorte de divination par l’inspection du vol des oiseaux, par leur chant & par la
maniere dont ils mangeoient”.
76
Neuvième Édition. Paris: Chez Desaint & Saillant 1764. s. 65. Wydawnictwo to cieszyKo
siG ogromnW popularnoEciW, doczekaKo siG teY, co ciekawe, polskiego przekKadu, jakiego dokonaK
ks. Dominik Szybigski (1730-1799) w drugiej poKowie XVIII wieku: M.P. C h o m p r é. Historia
bogów bajeczna przez alfabet zebrana, czyli dykcjonarzyk mitologiczny dla zrozumienia wierszopisów, rytmów, konceptów, sztuk malarskich i snycerskich... przeNoPony z francuskiego napisanego od... na ojczysty jQzyk przez... Warszawa: NakKadem MichaKa Grela Komisarza Nadwornego
y Bibliopoli J.K. M\i 1769, wydanie drugie w 1784.
77
G. G ö m ö r i. Norwid o Mickiewiczu – spojrzenie poromantyczne. „Studia Norwidiana” 1 :
1983 s. 71-80.
78
Niestety nie udaKo mi siG „rozszyfrowa\” pierwowzorów wszystkich szeEciu augurów, wydaje siG jednak ponad wszelkW wWtpliwoE\, Ye pierwsza z lewej strony kompozycji – ukazana
z profilu mGska posta\ z piórem gGsim wetkniGtym za uchem – to Seweryn Goszczygski (18011876), pisarz, a jednoczeEnie jeden z gKównych wyznawców idei Towiagskiego. Rysy kolejnej
postaci, unoszWcej lewW rGkG w znaczWcym, wskazujWcym na siebie geEcie, prawW natomiast siGgajWcej do zawieszonego u pasa mieszka, wykazuje znaczne podobiegstwo do rysów samego
Andrzeja Towiagskiego (1799-1878). Wydaje siG teY, Ye wEród przedstawionych mGYczyzn nie
ma Mickiewicza.
74
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Proponowana interpretacja litografii Norwida jako swoistego hoEdu zEoHonego trzem zmarEym wieszczom polskim poprzez próbM stworzenie plastycznego ekwiwalentu zarówno istoty ich twórczoNci, a takHe jako komentarz
do ich wyborów i postaw artystycznych oraz politycznych, wydaje siM spinaP,
jak klamrQ, kilka wczeNniejszych prób interpretacyjnych podejmowanych
przez innych badaczy. Mam tu na myNli przede wszystkim koncepcje wyraHone przez Dariusza Pniewskiego, uwaHajQcego opisywane litografie za wypowiedS Norwida na temat sztuki i kondycji artysty79, oraz Edyty Chlebowskiej, która interpretuje je w kontekNcie wyraHonej w pracach idei vanitas80.
Przedstawiony wywód nie wyczerpuje, jak sQdzM, tematu, przede wszystkim nie udaEo siM wyjaNniP proweniencji poznaWskich odbitek. W tym celu
naleHaEoby jeszcze przeprowadziP szereg badaW, takHe archiwalnych. PrzeNledziP zachowane raporty cenzury carskiej, kontakty redaktorów „Dziennika PoznaWskiego” z warszawskim Nrodowiskiem81 brata poety, zwiQzki
czEonków PTPN-u ze Nrodowiskiem polskiej emigracji w ParyHu, czy choPby
samym Norwidem. ByP moHe tak szeroko zakrojone badania pozwoliEyby
rozwiQzaP tM jeszcze jednQ zagadkM twórczoNci genialnego mistrza.
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Komisja Zakupów. Zadatwione 20.12.1948 – 18.08.1951. PoznaU: Archiwum MNP A 1/102.
ANEKS DO PROJEKTOWANEGO KATALOGU
DZIEl PLASTYCZNYCH CYPRIANA NORWIDA, CZYLI SlÓW KILKA
O GRAFIKACH ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU
Streszczenie
Tekst po_wiWcony jest odbitkom graficznym Cypriana Norwida w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Znajduje siW tam dziewiW` kompozycji artysty, z czego dwie litografie: Solo
oraz L’Écho des Ruines, obecne w znacznej liczbie odbitek (odpowiednio: 26 i 27). Prac z poznaUskiego muzeum nie uwzglWdniad fundamentalny pod wzglWdem badaU nad spu_ciznX graficznX Norwida artykud Hanny Widackiej z 1988 r. Niedawno wspomniano jedynie o nich w kilku
opracowaniach dotyczXcych twórczo_ci artysty, dlatego wydaje siW, ie te dzieda Norwida zasdugujX na pogdWbionX refleksjW. O wysokiej warto_ci tych grafik _wiadczX zarówno ich unika-
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towe cechy (dedykacje, stemple autorskie, papier itp.), jak i ciekawe pochodzenie (kolekcja
goQuchowska, kolekcja PoznaRskiego Towarzystwa PrzyjacióQ Nauk oraz zakupy dla Muzeum
Wielkopolskiego w 1923 r.).
Próba odczytania znaczenia tego zespoQu litografii Norwida na podstawie badania ich proweniencji w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu stanowi\ mo]e skromny, acz istotny
wkQad w stan badaR nad tym rodzajem twórczo^ci artystycznej Norwida. Interesuj_c_ kwesti_ wydaje si` tak]e wyja^nienie obecno^ci tak du]ej liczby odbitek litografii, uchodz_cych obecnie za
unikatowe.
Stre$ci'a Agnieszka Salamon-Radecka

S"owa kluczowe: cenzura carska, odbitki graficzne, litografie, L’Écho des Ruines, Scherzo, Solo,
Muzeum Narodowe w Poznaniu.

APPENDIX TO THE PLANNED CATALOGUE
OF ARTISTIC WORKS OF CYPRIAN NORWID,
OR A FEW WORDS ABOUT THE GRAPHIC WORKS
FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM IN POZNAd
Summary
The article is dedicated to THE graphic impressions of Cyprian Norwid from the collection of
the National Museum in PoznaR. They are there nine compositions of artist, whereof two
lithographs: The Solo and The L’Écho des Ruines, of those presence in a lot of impressions (in
sequence: 26 and 27). About the graphic works from the Museum in PoznaR doesn’t included the
fundamental article of Hanna Widacka from 1988, which provided basic researches under the
graphical legacy of Norwid. Recently there were only notices about it in a few studies respecting
the creation of artist, therefore, how it seems, thes works of Norwid deserving on the deepened
reflection. About the high value of thes graphics certifying unique qualities (dedications, author
impressions, paper etc.) both, and interested provenance (The GoQuchów collection, collection of
the PoznaRskie Towarzystwo PrzyjacióQ Nauk, and purchases for the collection of the Museum of
Wielkopolska in 1923).
An attempt at read the sense of this group the Norwid’s lithographs, being based the research
of its provenance in the collection of the National Museum in PoznaR, to constitute the modest
contribution, but essential in state of the research on this kind of the artistic creation of Norwid.
Interesting issue seems also the explication of the presence a lot of impressions of the lithograph,
regarded currently as unique.
Translated by Gerard Radecki

Key words: Tzarist censorship, graphic impressions, lithographs, L’Écho des Ruines, Scherzo,
Solo, National Museum in PoznaR.

