
archiwalny, autor przedstawił działalność
kupca Francesca Mollo i poczmistrza Cas-
para Richtera, trudniących się - pierwszy
w Niderlandach, drugi w Gdańsku - dostar-
czaniem dzieł sztuki dla króla. Wśród wielu
cytowanych przez Kandta źródeł znalazł
się niepublikowany dotąd list Agostina
Locciego z 6 grudnia 1678, zawierający
szkic stiuków na stropie galerii w Wilano-
wie30; uwagę zwracają także rozważania
autora o możliwej roli Richtera w budowie
gdańskiej Kaplicy Królewskiej.

Ciekawe obserwacje na temat relacji
pomiędzy polskimi klientami a rodzącym
się w XVIII-wiecznych Niemczech rynkiem
sztuki przedstawiła w swym referacie Anna
Oleńska31. Punktem wyjścia rozważań au-
torki jest list hamburskiego handlarza dzie-
łami sztuki, Gerharda Morella, do hetmana
Jana Klemensa Branickiego, zawierający
ofertę sprzedaży kilkudziesięciu obrazów po
okazyjnej cenie. Gromadząc dostępne infor-
macje o działalności Morella i kolekcjoner-
skich gustach Branickiego, Oleńska starała
się zrekonstruować bliższe okoliczności
ewentualnej transakcji (nie wiadomo, czy
w ogóle do niej doszło), której przedmiotem
mogły być prace mistrzów holenderskich.

Zamykający tom artykuł Jolanty Pola-
nowskiej poświęcony jest Stanisławowi Ko-
stce Potockiemu32. Autorka zrelacjonowała
jego niemieckie podróże, w tym zwłaszcza
pobyty w Dreźnie, próbując określić ich
wpływ na późniejszą twórczość pisarską
hrabiego i kształt jego głównego dzieła.
O sztuce u dawnych.

Podsumowując niniejsze omówienie,
trzeba przede wszystkim podkreślić

różnorodność tematów podejmowanych
przez autorów niniejszego zbioru. Niewąt-
pliwie przyczyniła się do tego znaczeniowa
pojemność tytułu konferencji i wiążące się
z nim możliwości wielu interpretacji.
Zróżnicowanie problematyki jest niewątpli-
wie zaletą publikacji, która może do
pewnego stopnia służyć jako przewodnik po
aktualnych kierunkach i metodach badań
nad artystycznymi relacjami Polski i Nie-
miec; jest też z pewnością wizytówką
naukowego potencjału uczonych skupio-
nych w „Grupie roboczej". W tym miejscu
wypada wyrazić zdziwienie, że w prezento-
wanej publikacji tak skromnie reprezento-
wane są badania mediewistyczne (tylko dwa
artykuły!), choć oczywiście trudno za to
winić organizatorów sesji czy redaktorki
tomu. Pozostaje mieć nadzieję, że w następ-
nych zbiorach materiałów „Grupy" uda się
uniknąć tegorodzaju dysproporcji.

Wojciech WALANUS

GABRIELLE DUFOUR-KOWALSKA,
Caspar David Friedrich. U źródeł wyobrażeń
romantycznych, tłum. Maria Rostworowska,
Wyd. Lexis, Kraków 2005, s. 124, il. kol. 25,
fig. 25.

Pod koniec 2005 roku (uroczysta prezen-
tacja miała miejsce w listopadzie w krakow-
skiej siedzibie Instytutu Goethego) na rynku
księgarskim ukazał się przekład z języka
francuskiego książki Gabrielle Dufour-
Kowalskiej wydanej przez Lexis, oficynę
zajmującą się przede wszystkim problema-

30 Tamże, il. 9a-b.
31 A. Oleńska. On a Transaction in Paintings from 1748. Gerhard Moreli 's Acti\'ities as an Ari-Dealer

in the Polish-Lithuanian Commonwealth. s. 379-392.
32 J. Polanowska. Dresdener Inspirationen von Stanisław Kostka Potocki, polnischer Winckelmann

genannt, s. 393^411.
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tyką językową i filozoficzną1. Związana od
lat z uniwersytetem genewskim Autorka
ma w swoim dorobku publikacje poświę-
cone nowożytnej i nowoczesnej filozofii
europejskiej. Szczególnym powodzeniem,
ale też i poważaniem cieszą się jej analizy
i opracowania dotyczące niedawno (w 2002
r.) zmarłego filozofa fenomenologa Michela
Henry'ego, postaci mało znanej środowisku
polskich filozofów, a tym bardziej szersze-
mu kręgowi odbiorców2. Dufour-Kowalska
(a właściwie Dufour-Wierusz Kowalska) na
ten temat pisała wiele. Jej ostatnie prace to
między innymi próba spojrzenia na dyskusję
o sztuce i filozofii od końca XVIII w. po
czasy współczesne (I' art et la sensibilite,
de Kant d Michel Henry, Paris 1996) oraz
filozoficzna biografia Henry'ego (Michel
Henry, passion et magnificence de la me,
Paris 2003). Henry jest uznawany za twórcę
fenomenologii materialnej, nazywanej też
nieintencjonalną lub radykalną fenome-
nologią życia. Henry, polemista i krytyk
Husserlowskiego postrzegania świata,
zaproponował pogląd, zgodnie z którym
postrzeganie rzeczywistości dokonuje się
w tzw. ciele wewnętrznym. Owa dwoistość
prezentacji jest kluczem dla zrozumienia
jego filozofii. Zainteresowania odnośnie
do procesów i fizjologii widzenia wyłożył
Henry w rozprawie o Kandinsky'm (Voir
l'invisible. Sur Kandinsky, Paris 1988); na-
tomiast te dotyczące istoty prezentacji podjął
w kluczowej dla swych poglądów książce
pod takim właśnie tytułem (L 'essence de la
manifestation, 1963). Henry był odkrywcą
(niezależnie od G. Bachelarda) dla literatury
francuskiej twórczości Novalisa, którego
koncepcje również wpłynęły w znaczący
sposób na rozumienie wczesnego romanty-
zmu przez Dufour-Kowalską. Szczególnie

istotne jest przejęcie przez Dufour-Kowalską
pomysłów Henry'ego dotyczących dąże-
nia do symbolicznego abstrahowania oraz
dwoistości ciała (chair - w odróżnieniu od
corps), czego konsekwencjąjest przypisanie
zasadniczej roli fenomenologicznej materii
ciała. W konsekwencji przenosi się to na
rozumienie objawiania się niewidocznego
życia w czysto fenomenologicznej materii,
przy czym ciało jest rozumiane na podobień-
stwo Janowego „i słowo stało się ciałem"
(Jan 1,14), idealistycznie (abstrakcyjnie)
i jednocześnie nad wyraz realnie. Dla Hen-
ry'ego bowiem ciało (chair) jest pierwotną
możliwością, która uobecnia się zamiast
procesu subiektywnego, dzięki czemu każdy
cielesny podmiot w świecie może doznawać
transcendencji. Tym samym ciało jest miej-
scem afektywnego autoobjawiania się abso-
lutu życia. Doświadczenie inkamacyjne jest
określane przez Henry'ego w nawiązaniu do
św. Pawła jako „mistyczne ciało Chrystusa".
To za sprawą ciała (chair) będącego najbar-
dziej wymownym spełnieniem się patycznej
(termin rozumiany jako przeciwieństwo
apatyczności) autodonacji życia czysto feno-
menologicznego dokonuje się akt połączenia
we wspólnocie. Biorą w nim udział wszyscy
żywi dzięki wspólnemu doświadczeniu
patosu życia. Dla Henry'ego sztuka (filozof
zajmuje się głównie malarstwem) jest próbą
wyrażenia sensualności, ale nie chodzi tu
ojej materialny aspekt. Malarstwo intere-
suje go ze względu na to, że dzięki niemu
ujawnia się życie wewnętrzne (prawdziwe).
Idąc za Kandinsky'm wyjaśnia, że wszystkie
wizualne formy malarstwa mają możność
wzbudzania w nas abstrakcyjnej realności,
nie będącej reprodukowaniem świata, lecz
zgodnej z dążeniem do wyrażenia tego, co
niewidoczne, a co przecież istnieje. Z tych

' Caspar David Friedrich. Aux sources de 1'imaginaire romantiąue, Lausanne 1992; zob. recenzja
W. Bałusa. Caspar DavidFriedrich i wyobraźnia romantyczna, „Znak" 458. 1993. s. 182-187.

2 Jedyna znana mi pozycja w j. polskim, w której jest bliżej wyłożona koncepcja ciała M. Henry'ego,
to: M. Drwięga. Ciało człowieka: studium z antropologiifdozoficznej, Kraków 2005 (pierwsze wyd. 2002).
Najlepszym opracowaniem filozofii tego francuskiego myśliciela jest książka R. Kuhna, Leiblichkeit ais
Lebendigkeit. Michel Henrys Lebensphdnomenologie absoluter Subjektivitdt ais Affektivitat, Freiburg-Miin-
chen 1991.
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rozważań wynika też próba sformułowania
koncepcji sztuki realizującej się w wymiarze
kosmicznym, w którym zostają zniesione po-
działy, a efektem tego procesu jest jedność3.
Rzecz ciekawa, w zakresie sztuki poglądy
tego głęboko religijnego filozofa chrze-
ścijańskiego są bliskie koncepcji Martina
Bubera, który twierdził, że sztuka jest przed-
miotem relacji człowieka ze światem, a nie
kreacją i reprodukowaniem rzeczywistości.
Dla obydwu myślicieli obraz jest tym, co
staje na drodze między malarzem a widzem.

Właśnie Henry'ego Dufour-Kowalska
nazywa ,.najbardziej głębokim z filozofów
współczesnych" (s. 37). Od niego przejmuje
koncepcję niewidzialnego, ściśle powiązaną
z ideą oka wewnętrznego. Upraszczając
oznacza to, że dzięki wniknięciu w pierwszy
byt dochodzimy do ejdetycznej pierwotno-
ści, do istoty, do jądra. W swoim omówie-
niu twórczości Caspara Davida Friedricha
Dufour-Kowalska zajmuje się zagadnieniem
wizji, imaginacji tego romantyka. Jednak
w większym stopniu interesuje ją strona
werbalna, tj. teksty artysty, jego znajomych
i postaci z epoki, w mniejszym - wizualna,
a zatem jego obrazy. Odnosi się wrażenie, że
rozważania są nałożone na system filozo-
ficzny, a nie, że dzieła wyzwalają określoną
dyskusję. Już sama koncepcja obrazów zre-
dukowanych zdaje się pochodną postulatów
fenomenologicznych: „Wszystkie (...) waria-
cje na jeden temat mnożą tylko obraz prze-
strzeni wewnętrznej, w której bierze swój
początek wizjonerskie spojrzenie i zaciera
się świat widzialny" (s. 55). ,,0 malarstwie
Friedricha można powiedzieć, że «dąży do
minimalnego»" (s. 70). Podobnie ma się

rzecz z drugim istotnym wątkiem książki,
zagadnieniem pejzażu wewnętrznego, nie-
widzialnego, prowadzącego do deprecjacji
rzeczywistości, a tym samym jej walorów re-
produkcyjnych na rzecz ejdetycznej istotno-
ści; „przedmiotem ich kontemplacji nie jest
widowisko Natury, tylko pejzaż wewnętrzny,
ten, o którym malarz mówił, że powinien
być «naszą modlitwą, naszym skupieniem»"
(s. 54). Obrazy Friedricha są „ujęte w więzy
symbolicznej geometrii i podporządkowane
liryzmowi kolorów, poddane schematom
wyobrażenia niewidzialnego" (s. 74).

Dla zrozumienia malarstwa Friedricha,
które staje się jednocześnie wprowadzeniem
do rozważań o romantyzmie, Dufour-Ko-
walska proponuje wyjście od rekonstrukcji
pracowni malarskiej drezdeńskiego artysty.
Puste atelier, znane z sepii z Albertiny oraz
opisywane we wspomnieniach przyjaciół
i odwiedzających, staje się dla autorki miej-
scem, w którym powstaje sztuka, gdzie prze-
taczają się dyskusje. To puste pomieszczenie
niesie w sobie również wymiar filozoficzny,
jest potwierdzeniem malowania pozawi-
dzialnego, otwieraniem się na świat zorga-
nizowany wedle innego porządku. „Dzieła
Friedricha są w pewnym sensie inicjacją do
kontemplacji bez obrazu (...) malarz pozwala
nam wyobrażać sobie (...) to. czego nigdy
zobaczyć się nie da i co nigdy na tym świe-
cie się nie ukazuje, co pozostaje we wnętrzu
tajemnicy życia duszy" (s. 109). To właśnie
antynaturalizm Friedricha stanowi o jego
wyjątkowości, a kulminacyjnym dziełem,
które oddaje pełnię Friedrichowych dążeń,
jest Mnich nad morzem (BS. 168)4. W twór-
czości tego malarza jest to pierwowzór,

3 M. Henry. Radikale Lebensphdnomenologie. Ausgewahlte Studien zur Phanomenologie. Mit einem
Vonvortvon J.-L. Marion, tłum. R. Kiihn. Freiburg-Munchen 1992; tenże. Affekt und Subjektivitdt. Leben-
sphdnomenologische Beitrage zur Psychologie des Menschen, tłum. i oprać. R. Kiihn, Freiburg-Miinchen
2005,140-162.

4 W polskim wydaniu Dufour-Kowalskiej zostały wprowadzone tytuły odmienne od tych. które w odnie-
sieniu do malarstwa CD. Friedricha stosuje się w naszej literaturze przedmiotu. W niniejszej recenzji używam
tytułów powszechnie przyjętych. Poza tym dla ułatwienie przywołuję stosowaną numerację katalogową
jego dzieł wg BS. (H. Bórsch-Supan, K.W. Jahnig. Caspar Darid Friedrich, Gemalde, Druckgraphik wid
bildmafiige Zeichnungen. Miinchen 1973) oraz skrót BS.-J. - w przypadku odwołania się do tekstu z tego
podstawowego opracowania katalogowego.
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obraz-matka. Ściśle geometryczna kompo-
zycja przekraczająca w swym dążeniu do
abstrakcji granice natural i stycznej rozpozna-
walności oddaje przyrodę, w jej pierwotnym,
przedwidzialnym aspekcie, a więc taką,
zanim zostanie zobaczona okiem zewnętrz-
nym. Opinię o niezwykłości berlińskiego
obrazu wspiera Dufour-Kowalska cytatami
ze słynnej recenzji Kleista-Brentano-Amima
z 1810 roku.

Z problemami pracownianymi wiąże się
ściśle rozdział drugi, będący swego rodzaju
wprowadzeniem w zagadnienia wczesnego
romantyzmu, zarówno na poziomie progra-
mowym (teoretycznym), jak i realizacyjnym
(wizualnym). W przypadku pierwszym
Dufour-Kowalska interesuje się problemem
wewnętrznego postrzegania świata i miejsca
sztuki w tej dyskusji. Na poziomie drugim
zajmują ją konkretne typy realizacji Friedri-
cha, które podejmują-jej zdaniem - roz-
strzygające dla dyskusji motywy: wyłom
i odwrócona postać. Aspekt pierwszy zostaje
omówiony przez przywołanie koncepcji
Wilhelma Schellinga, dotyczących roli duszy
w doświadczaniu sztuki niewidzialnej oraz
objawienia (dostrzega przy tym zupełnie
odmienne aniżeli u Friedricha podejście
tego filozofa do pejzażu). Autorka łączy je
niezwykle trafnie z rozważaniami Henry'ego
inspirowanymi Novalisem, twierdząc, że
„Niewidzialne determinuje zasadę imanen-
cji" (s. 38). Wedle autorki u Friedricha kon-
cepcja niewidzialnego była zdecydowanie
bardziej radykalna aniżeli u innych romanty-
ków. Wskazują na to jego pisma teoretyczne
i wypowiedzi w listach. A więc jego sztuka
jest wynikiem wizji, a nie oglądu. Analogie
do postawy Friedricha zauważa Dufour-Ko-
walska u symbolistów i dla przykładu przy-
wołuje Edvarda Muncha (s. 40). Zamykając
rozważania, pisze: „Tak więc, począwszy od
Novalisa i Friedricha, aż po Kandinsky'ego
i Michela Henry'ego, snuje się ta sama nić,
która (...) wiąże (...) myśl tych wszystkich,
którzy w istocie niewidzialnej poszukiwali
owej istoty nazywanej przez Henry'ego
immanencją, przez Kandinsky'ego życiem,

a przez Friedricha duszą lub uczuciem
- prawdziwego początku sztuki" (s. 49).

Problem wyłomu traktuje Dufour-Ko-
walska jako malarską dyskusję o relacji
ramy wobec centrum, granicy w obrazie
i w najogólniejszym wymiarze jako pytanie,
co jest tu, a co jest tam? Wszak wyłom to
prześwit, okno, otwarcie na strefę, „w której
nie ukazuje się nic", tam „nie powstaje i po-
wstać nie może żadne wyobrażenie" (s. 50).

Analogiczną rolę do wyłomu, jednocze-
śnie będącąjego przeciwieństwem, pełni
postać odwrócona. U Friedricha występują
obrazy z postacią w oknie, w wyłomie,
jak Kobiela w oknie (BS. 293) i Kredowe
skafy Rugii (BS. 257), co jeszcze bardziej
podkreśla ambiwalencję tych zabiegów
kompozycyjnych. Abstrakcyjność postaci
odwróconej, „pozbawionej cielesności",
wynika z sylwetowego traktowania. Postacie
są sytuowane na granicy między planem
pierwszym a tłem, między widzialnością
a niewidzialnością (s. 51). „Wszystkie te
wariacje na jeden temat mnożą tylko obraz
przestrzeni wewnętrznej, w której bierze
swój początek wizjonerskie spojrzenie i za-
ciera się świat widzialny" (s. 55).

W rozdziale trzecim Elementy redukują-
ce Autorka usiłuje wykazać, że obrazy Fried-
richa dają się sprowadzić do kilku zasadni-
czych systemów. Sam pomysł nieodparcie
odsyła czytelnika do propozycji husserlow-
skich. Jak pisze Dufour-Kowalska, „w ma-
terii (...) Friedrich natychmiast dostrzega
jej byt elementarny, zaś w jej własnościach
fizycznych ich wartość symboliczną"
(s. 84). Zjawisko to Autorka określa właśnie
„elementami redukującymi". Do kluczowych
elementów redukcji należą mgła, śnieg,
skały. Celem tak prowadzanej prezentacji
jest udowodnienie antykrajobrazowości,
antynaturalności malarstwa Friedricha,
albowiem to, co jest sprowadzone do uni-
wersalnych typów, traci w sposób oczywisty
swą jednostkowość, a więc niewidzialna
uniwersalność wypiera realistyczną zmysło-
wość. W tej części książki Autorka dokonuje
krótkiej, acz zasadniczo trafnej krytyki
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pisarstwa Helmuta Bórsch-Supana, uznawa-
nego powszechnie za największego znawcę
twórczości Friedricha. Chodzi głównie
0 uproszczone, emblematyczne pojmowanie
symboliki obrazów drezdeńskiego mistrza.

Istotę rozważań na temat redukcji niech
odda kilka cytatów: „O ile mgła jest tu
nocnej natury, śnieg, dzięki alchemii malarza
(...)jest natury świetlistej. Światło śniegu
przysłania i odkrywa niewidzialne: uciele-
śnia istotę obrazu symbolicznego, będącą
warunkiem ukazania się niewidzialnego, jest
metaforą świata transcendentnego" (s. 66).
„Friedriechowskie symbole (...) podobnie
jak przestrzeń bez przedmiotów i bez hory-
zontu (...) są(...) symbolami rzeczywistości
oczyszczonej (...) pełni bez skazy i bez
dystansu (...). Pośród tych symboli morze
(...) jest elementem, który przetwarza nicość
mgły i nocy w substancję gęstą, niezmienną
1 niezbadaną - absolum i nieskończoności"
(s. 76). „Skala u Friedricha stanowi punkt
widokowy, będący równocześnie, co należy
natychmiast dodać, miejscem niewidzenia"
(s. 79).

Zamykając rozdział Autorka stwierdza,
że istotą obrazu Friedricha jest pustka, nato-
miast nigdy nie jest nią poddawana oglądowi
przestrzeń, na obraz więc można patrzeć
w oderwaniu od realności (s. 91).

W czwartym, podzielonym na cztery
części rozdziale Autorka podnosi problem
matryc kompozycyjnych. O ile elementy re-
dukujące wynikały z podejścia Friedricha do
otaczającej go rzeczywistości, do ujmowania
jej w kategorie żywiołów, których wizual-
nymi ekwiwalentami są noc. morze. mgła.
skala, ruina, o tyle kompozycja jest jako-
ścią obrazową, wynikającą z takiego, a nie
innego podziału. Dla Dufour-Kowalskiej
jest oczywiste, że „zabiegi kompozycyjne
zastosowane w pejzażu Friedricha należy
raczej łączyć z okiem malarza i jego źródłem
wewnętrznym umiejscowionym w duszy,
aniżeli ze stanami ducha (...), redukcja do
stanu elementarnego i funkcja redukująca
zachodzą również tutaj", tj. w modelach
przestrzennych (s. 92). Tu Autorka znowu
wychodzi od - jej zdaniem kluczowego

- malowidła Mnich nad morzem (BS. 168).
w którym „redukcja (...) osiąga (...) najwyż-
szy stopień radykalności" (s. 95), zwracając
uwagę na trzy nakładające się na siebie
warstwy, „które od razu są odbierane raczej
jako plany aniżeli w perspektywie" (s. 93).
Podstawowe dla tego obrazu jest zanie-
chanie podziałów wertykalnych, odejście
od naturalności i propozycja przestrzeni
fikcyjnej. Jednocześnie jednak nie jest to
zabieg mający na celu sprowadzenie obrazu
do elementów geometrycznych, lecz chodzi
0 alternatywną wobec przestrzeni wertykal-
nej (charakterystycznej dla sztuki chrześci-
jańskiej do XIII w.) przestrzeń symboliczną
(s. 94). Pozbawione kształtu morze należy
widzieć w kategoriach apeironu (s. 95).
w którym Friedrich eliminuje „spektakl
malarski", w efekcie czego mamy do czy-
nienie z pejzażem, „w którym nie ma nic do
oglądania" (s. 96).

Po takim wstępie Autorka w kolejnym
podrozdziale przedstawia tzw. kategorie
pejzażowe, wychodząc od tzw. pejzażu
horyzontalnego, czyniąc przy tym uwagę,
że „przestrzeń skonstruowana przez linię
wertykalną połączoną z linią horyzontalną,
jest przestrzenią podstawową obrazu sym-
bolicznego, przestrzenią symboliczną, zatem
odsyłającą nas poza przestrzeń naturalną"
(s. 98). Nieskończoność, owa podstawowa
składowa przestrzeni nie jest ukazywana
na obrazach Friedricha, on ją przedstawia:
„pod postacią symbolu". Wszystkie „dzia-
łania kompozycyjne" przyczyniają się „do
zredukowania (...) jej". U „Friedricha (...)
skończoność przedstawia najlepiej nieskoń-
czoność" (s. 103). W takiej relacji pełnia
1 pustka stają się wzajemnie wymienne.

Ta uzależniona od propozycji filozo-
ficznych prezentacja problemów istotnych
dla sztuki wczesnych romantyków jest
dyskusyjna, ale niewątpliwie wprowadza
wiele ciekawych wątków, choć zasadnicze,
jak zagadnienie religijności, odrealniania,
geometryzacji są w literaturze obecne od
lat. Problem leży jednak gdzie indziej. Praca
zawiera niespotykaną ilość błędów, które
- pomijając gubienie wątków - nie pozwala-
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ją mi polecać jej czytelnikowi, a co więcej,
wszystkich zainteresowanych problematyką
wczesnoromantyczną należałoby przed
jej lekturą usilnie przestrzegać. Literatura
przedmiotu, która została przyswojona przez
Autorkę, daje się właściwie sprowadzić
do kilku pozycji (T. Grutter, J.Ch. Jensen,
W. Schmied, wybór tekstów opracowanych
przez S. Hinz), poza tym są przypadkowe
odwołania do innych tytułów. Niektóre
z nich sprawiają wrażenie czytanych po-
spiesznie, nieuważnie i z założonymi z góry
pomysłami. Czasami miałem wrażenie,
że przywoływane obrazy nie były, wbrew
deklaracjom, oglądane w oryginale, jak np.
tzw. Ołtarz deczyński. Przedstawione poniżej
sprostowania nie wyczerpują wszystkich
dostrzeżonych podczas lektury uchybień.
Tłumaczą jednak wystarczająco, dlaczego
trudno z taką książką polemizować.

W części podawanych informacji
Dufour-Kowalska sama sobie zaprzecza:
„Friedrich (niebywający nigdy w kościele)
nabożnie wyznawał" religię natury (s. 19);
„Myśl Schleiermachera (...) bliższa jest
pobożności Friedricha" (s. 25); ,,U żarliwego
chrześcijanina, jakim był Friedrich, nadzieja
na życie wieczne przekazywana jest poprzez
kontemplację" (s. 52). „Kleist, którego
samobójstwo w roku 1812 dotknęło go
[= Friedricha] głęboko" (s. 31), a w innym
miejscu ,jego samobójstwo w 1811 roku głę-
boko poruszyło malarza" (s. 87). W rzeczy-
wistości ta druga data jest prawdziwa. Brak
też - z tego, co mi wiadomo - informacji
o reakcji Friedricha na śmierć poety.

„W drugiej połowie XIX wieku w żad-
nym z podręczników historii sztuki nie

wymieniano jego [= Friedricha] nazwiska"
(s. 32). Twierdzenie, że Friedrich w końcu
XIX wieku był zapomniany, jest nieuza-
sadnione. Już Sigismund pisał: „Tak więc
Caspar David Friedrich nie został nigdy
zupełnie zapomniany. A więc o zupełnym
odkryciu na nowo... nie może być mowy"3.
W BS.-J. została zestawiona literatura na
temat Friedricha. Od śmierci malarza do lat
90. opublikowano kilkadziesiąt pozycji6.
Wśród nich szkic W. Wegenera oraz artykuł
Th. Pyla7. Historia opowiadana przez A. Au-
berta, którą Dufour-Kowalska przytacza za
W. Schmiedem, nie wydaje się prawdzi-
wa. F. von Boetticher w r. 1891 wymienia
następujące obrazy Friedricha znajdujące
się w Galerii Drezdeńskiej: Dwaj mężczyźni
oglądający księżyc (BS. 261), Odpoczynek
podczas sianokosów (BS. 425). Ponadto
kilka malowideł znajdowało się w kolekcji
tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, między
innymi Megalit jesienią (BS. 271 )8.

Wedle autorki Friedrich „często wracał
(...) do Stralsundu, gdzie mieszkali jego
rodzice" (s. 72). Jednak rodzice Friedricha
mieszkali w Greifswaldzie na ulicy Długiej
28 od ślubu, tj. od r. 1765. Jego ojciec, Adolf
Gottlieb (ur. 1730), pochodzący z Neubran-
denburga, w 1763 roku uzyskał w Greifswal-
dzie prawa miejskie drugiej kategorii. Matka
Friedricha, Sophie Dorothea z domu Bechly,
zmarła w r. 17819.

„Friedrich zamieszkał tam [tzn. An der
Elbe] zaraz po przybyciu do Drezna w roku
1798" (s. 13). Od kiedy Friedrich mieszkał
An der Elbe 26, brak wiadomości. Raczej
mieszkał tam dopiero od jesieni 1803 r. Poza
tym niepełna jest informacja, że: „Istnieją

5 E. Sigismund, Caspar DavidFriedrich. Eine Umrisszeichnung, Dresden 1943, s. 39 (tekst ukończony
w 1909 r.).

6 BS.-J., s. 131-168.
7 W. Wegener, Der Landschaftsmaler Friedrich, „Unterhaltungen am hauslichen Herd", NF, 4, 1 859,

s. 71-77; Th. Pyl, Kunst und Kunstler in Greifswald. Ein Beitrag zur Pommerschen Kunstgeschichte,
w: Beitrage zur Geschichte und Altertumskunde Pommem, Festschhft fur Prof. H. Lemcke, Stettin 1898,
s. 198-200.

8 F. von Boetticher. Malenverke des neunzehnten Jahrhunderts, Dresden 1891, Teil I, s. 348-349.
9 H.D. Schroeder, Caspar DavidFriedrichs Eltemhaus, „Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-

Arndt-Universitat Greifswald. Sonderband", 1974 (= 1. Greifswalder Romantik Konferenz), s. 69-74.
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dwa obrazy przedstawiające pracownię (...),
namalował je (...) Kersting"( s. 10). W rze-
czywistości są trzy. Autorka zapomniała
o obrazie z Kunsthalle w Mannheim. Dato-
wanie, które Dufour-Kowalska przytacza,
nie jest potwierdzone, dwa z nich powstały
najprawdopodobniej w r. 181910.

Mistrzem Friedricha w Kopenhadze nie
był Abbilgard, jak podaje Autorka (s. 16),
choć jego wpływ na wczesne prace jest
zauważalny, lecz CA. Lorentzen".

Coroczne konkursy w Weimarze były
organizowane przez Goethego i Meyera, nie
zaś, jak pisze Dufour-Kowalska, że „konkurs
1805, tym razem został zorganizowany przez
Goethego i H. Meyera" (s. 22)12. Friedrich
nie udał się do Jeny specjalnie na spotkanie
z Goethem w r. 1811 (s. 23), jak by się mo-
gło wydawać po lekturze omawianej książki,
lecz odwiedził Mistrza w czasie podróży od-
bytej wraz z z Kuhnem w góry Harzu. Autor-
ka zdaje się także nie rozróżniać gór Harzu
(Harzgebirge) od Rudaw (Erzgebirge).

Autorka pisze o gronie , jego przyja-
ciół, poetów i malarzy - H. Wackenroder,
Novalis, Ph.O. Runge, do których dołączył
Kleist" (s. 13). Wackenroder nie mógł
być przyjacielem Friedricha, zm. w 1798.
Novalis też nie. Ten ostatni od wiosny 1799
r. był zatrudniony w Solankach Turyngeń-
skich. Przebywał co prawda kilkakrotnie
w Dreźnie, ale w czasie, kiedy Friedrich był

jeszcze nikomu nieznanym artystą. Od lata
1800 r. ciężko chorował i zmarł w r. 1801
w rodowym WeiBenfels. Z kolei Runge był
dla Friedricha jedynie znajomym i krajanem.
Ale niewątpliwie to właśnie dzięki niemu
Friedrich wszedł w kontakt z drezdeńskimi
romantykami, głównie Tieckem (mieszkają-
cym wówczas w Cybince). Runge w Dreźnie
przebywał przez dwa lata (1801-1803).
Podobnie rzecz ma się z Kleistem. Jego zna-
jomość z Friedrichem mimo wszystko trudno
nazwać przyjaźnią, choć przez F. Hartmanna
i G. von Kiigelgena Friedrich był związany
z wydawcami „Phóbusa". Poza tym nazy-
wanie Kleista i Friedricha „dwoma, być
może największymi umysłami niemieckiego
romantyzmu" (s. 14) jest chyba przesadą.

Do grona znajomych należała też „Lo-
uise Seidler (która później, w roku 1839,
namalowała ostatni portret mistrza)" (s. 15).
Z tym zdaniem problem jest inny. Pierwsza
informacja jest prawdziwa, jednak w rze-
czywistości obraz, o którym mowa, obecnie
w Staatliche Galerie w Dessau, jest dziełem
Caroline Bardua.

Choć Autorka pisze: „Dokładnie nie
wiemy, jak wyglądały stosunki malarza
z teologiem [tj. Schleiermacherem]" (s. 25),
to jest na ten temat odpowiednia literatura
przedmiotu. Pisali już o tym W. Wolfradt,
K. Lankheit, G. Eimer, a przede wszystkim
K.-L. Hoch13. Ostatnio - już po opublikowa-

10 Do tego zob. TJ. Żuchowski, Przestrzeń i okno w pracowni Caspara Darida Friedricha, w: Pra-
cownia i dom artysty XIX i XX w. Mitologia i rzeczywistość, red. Andrzej Pieńkos, Warszawa 2002, s. 39^41
(tam literatura).

11 H. Bórsch-Supan. Caspar DavidFriedrich und Phi/ipp Otto Runge in Kopenhagen. „Text & Kontext"
18, 1983, s. 48-49; C.J. Bailey, Caspar David Friedrich. Eine Einfuhrung in Leben und Werk, w: Caspar
David Friedrich og Danmark, red. K. Monard . C.J. Bailey. Statens Museum for Kunst, Kobenhavn 1991.
s. 122-124.

12 Na temat konkursów weimarskich zob. R. Benz. Goethe und die romantische Kunst. Munchen
1940.

13 W. Wolfradt. Caspar David Friedrich und die Landschaft der Rotnantik. Berlin 1924. s. 144:
K. Lankheit, Caspar David Friedrich und der Neuprotestantismus, ..Deutsche Vierteljahrschrift fur Litera-
turwissenschaften und Geistesgeschichte" 24, 1950. s. 129-142: G. Eimer. Zur Dialektik des Glauhens bei
CD. Friedrich. Frankfurt IM 1982, rozdział Schleiermacher und die pommersche Pastoren. s. 22-29; K.-L.
Hoch, Caspar David Friedrichs Frómmigkeit und seine Ehrfrucht vor der Natur - dargestellt in Hinblick
auf die Bergsymbolik der wiedererkannten bóhmischen Bi/der. dysertacja, Karl-Marx-Universitat. Leipzig
1981 i tenże, Friedrich Schleiermacher und Caspar David Friedrich. ..Deutsches Pfarrerblatt" 84, 1984,
s. 167-171 (ta pozycja jest cytowana przez Dufour-Kowalską).
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niu francuskiej wersji recenzowanej książki
- problem ten najpełniej omówił W. Busch
w swej książce Caspar David Friedrich.
Asthetik und Religion, w której przekonywa-
jąco dowodzi, że Friedrich i Schleiermacher
znali się od 1798 roku14.

Autorka wymienia uczniów malarza:
,:J.L.G. Lund. A. Heinrich, CG. Carus,
A. Leypold" (s. 15). a w innym miejscu
pisze: „Nigdy nie był oficjalnym nauczy-
cielem, ale miał wielu uczniów - Cantsa
i Dahla, J. Ledypolda, L. Richtera, G.F.
Kerstinga i A. Heinricha, swojego ulubień-
ca (którego przedstawił na obrazie Dwaj
mężczyźni kontemplujący księżyc"[BS. 261]
(s. 29-30). Z tego, co wiadomo, pierwszym
uczniem był K.W. Lieber, potem A. Hein-
rich. C.W. Gótzloff, E. Oehme, H. Crola,
C.W. Bommer, J.G. Grunewald. Jako swego
mistrza Friedricha traktowali Kersting, Carus
i Dahl. Lund był jego przyjacielem z czasów
studiów w Kopenhadze.

Informacje o zamówieniu przez Franza
Antona hrabiego Thun-Hohensteina tzw.
Ołtarza deczyńskiego w wersji podanej przez
Dufour-Kowalską są nieprawdziwe (s. 11).
Już od publikacji Reitarovej i Sumowskie-
go wiadomo, że historia była inna, a poza
tym malowidło nigdy nie znajdowało się
w kaplicy deczyńskiej13. Nie wiem, na jakiej
podstawie Autorka pisze: „Krzyż w górach,
który dziś już nas nie zachwyca", „nie
zachwycał nawet w czasach Friedricha"
(s. 19). Znane informacje potwierdzają, że
było przeciwnie. Dlatego przecież namawia-
no Friedricha, żeby obraz wystawił w swo-

im domu. Zresztą, w innym razie Teresia
Maria hrabina Briihl, narzeczona Thuna von
Hohenstein, nie chciałaby go kupić. W liście
do szambelana Milicza z 2 sierpnia 1808 r.
pisała: „Piękny krzyż jest nie do zdobycia!
Dzielny Nord przeznaczył go dla swego
króla"16. „Długa seria artykułów" Ramdohra
na łamach „Zeitschrift fur elegante Welt"
(s. 18), o których pisze Dufour-Kowalska,
to tak naprawdę dwa teksty z 1809 roku (sp.
89-119, 446-456) przedrukowane m.in.
przez Hinz, s. 138-157 i 446-456. Poma-
gający w publikacji odpowiedzi na zarzuty
Ramdohra „drezdeński pisarz F.A. Schulz"
(s. 18) to w rzeczywistości weimarski teolog,
krytyk sztuki i nauczyciel gimnazjalny,
uczeń Schleiermachera, Johannes Karl Har-
twig Schulze17.

Przywołana na ocenę malarstwa Friedri-
cha adnotacja: „list z 8 października 1810
roku, adresowany przez księcia Emila de
Saxe-Gotha Altenberga do żony malarza,
Teresy z Winckelów" (s. 64) zawiera wiele
błędów, a powyższy fragment powinien
brzmieć: „List z 9 października pisany przez
księcia Augusta von Sachsen-Gotha und
Altenburg do młodej malarki, panny Teresy
aus dem Winckel"18.

Dufour-Kowalska pisze, że „Mnich wy-
stawiony u Friedricha w roku 1809 wywołał
skandal" (s. 20), podobna informacja jest
też podana wcześniej (s. 17-18). W rzeczy-
wistości obraz był jedynie oglądany przez
znajomych Friedricha w trakcie malowania
(zob. BS. 168). Nie mógł być wystawiony
w Dreźnie, ponieważ jeszcze przed 24 IX

14 W. Busch Caspar Darid Friedrich. Asthetik und Religion. Miinchen 2003 (chodzi tu o rozdział
Friedrich und Schleiermacher).

15 E. Reitarova, W. Sumowski. Bemerkungen :u Caspar David Friedrichs Tetschner Altai\ „Pantheon"
39, 1977, s. 50-55; K.-L. Hoch. Der Sogenannte Tetschener Altar Caspar David Friedrichs, „Pantheon",
39, 1981, s. 322-326.

16 Cytowany po raz pierwszy: E. Reitarova, Caspar David Friedrich (1774-1840), „Urneni" 24, 1976,
s. 299.

17 Do tego zob. Hoch 1984 (przyp. 13), s. 167-168; K.-L. Hoch, Caspar David Friedrich - unbekannte
Dokumente seines Lebens, Dresden 1985, s. 35-36.

18 Zob. W. von Metzsch-Schilbach, Brief\vechsel zwischen eines deutschen Fiirsten mit einer jungeren
Kunstlerin, Berlin 1893, nr 111; BS.-J., s. 167.
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1810 r. Friedrich wykonywał w nim popraw-
ki, a zaraz potem wysłał na jesienną wysta-
wę w Akademii Berlińskiej, dokąd trafił ok.
10 października, a 13 tegoż miesiąca ukazała
się słynna recenzja Kleista.

Informacja,jakoby: „Wiatach 1810—
1811 obraz zatytułowany Poranek w Karko-
noszach (1811) wraz z Opactwem w dąbro-
wie i Mnichem na brzegu morza znajdował
się w pracowni Friedricha" (s. 60), jest
bardzo nieprecyzyjna. Wedle ustaleń Jahniga
i Borsch-Supana obraz Mnich nad morzem
(BS. 168) i Opactwo w dąbrowie (BS. 169)
zostały wysłane na wystawę berlińską, która
rozpoczynała się w październiku 1810 r. Po
wystawie malowidła nie wróciły do Drezna,
ponieważ zostały zakupione przez króla Prus
za 450 talarów. Natomiast obraz Pora-
nek w górach (BS. 190) Friedrich zaczął
malować po powrocie z Karkonoszy w lipcu
1810. W październiku był gotowy wstępny
zarys kompozycyjny.

Sprostowania wymaga informacja:
„Pastor-poeta [tj. Kosegarten] zamieszkały
na Rugii od 1785, gościł Friedricha u siebie
w Altenkirchen" (s. 82). W rzeczywistości
Kosegarten od 1785 roku mieszkał w Wol-
gast (Wołogoszczy) i do Altenkirchen na
Rugii przeniósł się dopiero w 1792 roku.
Nie jest też prawdą, że: „Podczas pierwszej
wizyty na Rugii w roku 1801 Friedrich
odkrył słynne miny opactwa w Eldenie
(...). Powrócił tam wiosną następnego roku
w towarzystwie Ph.O. Rungego" (s. 82).
Trudno było odkryć na Rugii ruiny opactwa
znajdującego się na wschód od Greifswaldu.
Nieprawdąjest też informacja, że Friedrich
był na Rugii w towarzystwie Rungego. Frie-
drich w ogóle nie podróżował z Rungem.
Trudno też ich nazywać przyjąć i ółmi, co
robi Autorka i o czym była już mowa (s. 16).

Podróż Friedricha na Rugię w 1802 roku od-
była się w dniach 16-19 maja. W tym czasie
Runge był w Dreźnie, co potwierdzają listy
pisane ze stolicy Saksonii (10. 12. 19 maja),
po czym wraz z przyjaciółmi podróżował do
Lipska (umówiony tam na 25 maja), następ-
nie 29 maja wrócił do Drezna i 7 czerwca
wyjechał do Meklemburgii na ślub brata
Jakoba Friedricha i Friederike z domu Per-
tes. Do Drezna powrócił 8 lipca. Friedrich
natomiast powrócił do Drezna przed 28 lipca
wraz z krajanem i przyjacielem Rungego,
malarzem F.A. Klimkowstrómem, o czym
Runge wspomina w liście do brata Daniela19.
Błędne jest twierdzenie, że Runge to „malarz
Pór roku" (s. 17). W rzeczywistości nary-
sował Pory dnia. Namalował jedynie dwie
wersje Poranka.

Mylące też jest zdanie: „Friedrich często
wracał (...) na wyspę Rugię, która przez
całe życie była dla niego natchnieniem do
najpiękniejszych pejzaży (poczynając od
Dwóch kobiet nad brzegiem morza z roku
1818)" (s. 72). Wszak pierwsze motywy
rugijskie u Friedricha pochodzą z 1801 roku,
sepie z 1803, a wielkie kompozycje powsta-
wały od 1807 roku (Megalit nad morzem
- BS. 147; Megalit w śniegu - BS. 162).
Zresztą sama Autorka pisze o pierwszej
wyprawie na Rugię w roku 1801.

„Od pierwszego roku [tj. 1817] ich
znajomości Carus towarzyszył Friedricho-
wi w podróżach na wyspę Rugię" (s. 25).
W rzeczywistości Carus był na Rugii raz,
w roku 1819, ale nie udał się w podróż
ze swym przyjacielem, a jedynie - jak
notuje w swoich wspomnieniach - korzy-
stał z jego wskazówek. Znawczyni sztuki
Carusa M. Prause pisze: „Carus podróżował
w towarzystwie lipskiego nauczyciela Dietza
i drezdeńskiego urzędnika menniczego

19 Zob. Philipp Otto Runge, Brie/e undSchriften, wyd. P. Betthausen, Berlin 1981, s. 83-91; K. Pn-
vat, Philipp Otto Runge. Sein Leben in Selbstzeugnissen, Brie/en und Berichten. Berlin 1942, s. 112-116;
szczegółowe dane z życia Friedricha zawiera tabela w katalogu wystawy Caspar David Friedrich und sein
Kreis, Gemaldegalerie Neue Meister, Dresden 1974. s. 90-97.
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Johanna Goth. Kummera, który już kiedyś
z Friedrichem zwiedził wyspę"20. Carus
wyjechał z Drezna 6 sierpnia, 14 opuścił
Greifswald i popłynął na wyspę, a 21 był
w Stralsundzie, skąd udał się w powrotną
drogę. Do Drezna wrócił po 26 sierpnia.
W tym czasie zona Friedricha była tuż
przed rozwiązaniem. 30 sierpnia urodziła
się malarzowi córka Emma. Podobnie było
z wyjazdem w Karkonosze (Dufuor-Kowal-
ska pisze: „W roku 1820 Carus towarzyszył
Friedrichowi w podróży w Karkonosze",
s. 26), którą wbrew informacjom podanym
przez autorkę odbył bez Friedricha, zapewne
między innymi z tego powodu, że Friedrich
się w lecie - przed 21 sierpnia - 1820 r.
przeprowadzał21.

Autorka informuje niedokładnie, że
„w 1824 Friedrich został adiunktem na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Dreźnie" (s. 29).
W rzeczywistości w r. 1824 został tzw.
profesorem ponadplanowym, co oznaczało,
że nie przyznano mu pracowni malarstwa
pejzażowego, o którą zabiegał.

Przywoływane w książce „groby Hu-
nów" (s. 82, 86) to nieszczęśliwe tłumacze-
nie niemieckiego Hunengrdber, które ozna-
cza megality (Hiine to olbrzym, a nie Hun,
ten w j. niemieckim pisze się bez dyftongu
i przez dwa ,,n"). Wiązanie przez autorkę
Hunów z ideologią germańską jest zwykłym
nadużyciem. Podobnie nieadekwatny jest
zwrot: „dęby gęstolistne z Grobu Hunów nad
brzegiem morza' (s. 100), w innym miejscu
„Skala w Nobbin" (s. 86), gdyż chodzi o ten
sam obraz Megalit nad morzem (BS. 147).
Na obrazie dwa drzewa to buki, a jedno to
dąb, ale raczej nie gęstolistny.

Autorka pisze: „Orzeł w locie, obraz
z roku 1803. po którym zachował się jedynie
rysunek" (s. 107). W rzeczywistości chodzi

o obraz z 1808 r. lub późniejszy (BS. 157).
Obraz nosił tytuł Orzeł nad mgłą, ale nic
nie wiadomo o zachowanym rysunku. Do
czasów wojny w Muzeum Śląskim we Wroc-
ławiu znajdował się obraz G.Ch.J. Giesego,
Rozpadlina skalna z unoszącym się orłem
z 1818, który-jak się przypuszcza - nawią-
zywał do zaginionego dzieła Friedricha.

Wersja Kredowych skal Rugii „z roku
1837" (s. 55), o której myśli Dufour-Kowal-
ska, to zapewne akwarela (BS. 390). Jest
ona zazwyczaj datowana na r. 1826 (filigran
Whatmana z 1825 roku). Poza tym motyw,
który został na niej przedstawiony, acz
podobny do obrazu z Winterthur (BS. 257),
odnosi się do innego fragmentu nabrzeża.

Zdanie, że u Friedricha: „Pejzaże mor-
skie z żaglowcami dają wrażenie nierucho-
mości pomiędzy przypływem i odpływem"
(s. 54) jest niezbyt szczęśliwe, ponieważ
zjawiska takie, jak przypływ i odpływ, na
Bałtyku są prawie niezauważalne.

W tekście jest niezrozumiały zwrot
„pisma pośmiertne" (s. 114. przyp. 4),
zamiast wydania pośmiertne. W tym samym
miejscu Mayumi Ohara zmieniła płeć stając
się mężczyzną. Autorka pisze: „w roku 1906
niejaki Hugo von Tschudi" (s. 48), nie mając
chyba wiedzy, że chodzi o jednego z najbar-
dziej znanych krytyków i historyków sztuki
epoki. „Praca doktorska [H. Bórsch-Supana]
z 1960" (s. 58), w rzeczywistości jest to
praca z 1958, ale wydana dwa lata później.

Są też zwroty zabawne albo zupełnie
niezrozumiałe. Nie wiem. co to znaczy „zbyt
intelektualna perspektywa" u T. Griitter
(s. 78). Mimo prób nie ufało mi się zidenty-
fikować obrazu zatytułowanego w książce
„Więzienie, 1827" (s. 51). Są też poważne
kłopoty z inicjałami przywoływanych osób,

20 M. Prause, Carl Gustem Carus. Leben and Werk, Berlin 1968, s. 26, 79; CG. Carus, Lebenseńnnerungen
and Denkwurdigkeiten, 4 Teile, Leipzig 1865-1866, T. [, informacje na stronach 257-270.

21 Prause (przyp. 20), s. 29. „Tak w 1820 pociągnęło go w Karkonosze. Rysunki i zapisy w dzienniku
pozwalają zrekonstruować odbytą przez niego drogę, która w znaczący sposób zaplanował Friedrich" (tamże,
s. 80). 8 sierpnia opuścił Drezno. 12 był w Żytawie, dokąd powrócił 18, by zawitać w Dreźnie po 22 sierpnia;
zob. też Caspar David Friedrich and sein Kreis (przyp. 19), s. 38-39.
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jak np. „F. Schinkela" (s. 44, 50), a nie K.F.
Schinkla; raz jest A.L. Richter, a raz L. Rich-
ter (s. 26 i 27).

Osobnym problemem są liczne po-
tknięcia tłumacza, które zaskakują, wszak
Rostworowska (jeśli to jest ta sama osoba,
która tłumaczyła m.in. Lustigera i Historię
życia prywatnego) uchodzi za bardzo dobre-
go translatora. Część błędów to po prostu
niewłaściwe podawanie nazw własnych. Tłu-
macz powinien sięgać do polskich tłumaczeń
(m.in. Schellinga), do polskich przekładów
tytułów przywoływanych obrazów. Poniżej
zestawiam krótką corrigenda:

Jest Elba (s. 13. 29, 30, 35, 85 i passim)
- zamiast Łaba; „W czasie wycieczek (...)
do Bohemii" (s. 27),,,kamień wulkaniczny
w Bohemii" (s. 78), zamiast Czechy; „kura-
cja w Cieplicach" (s. 31)- chodzi o Teplice
(Cieplice czeskie); w tytule Ruiny nad Oybin
- chodzi o Ruiny na Ołbinie (s. 91), jest też
mylące określenie Przedmieście Pirna (s. 12,
14, 17, 24 i passim), zamiast Przedmieście
Pirneńskie. Wskazania na „piaskowcowe
formacje skalne Elbsand" (s. 78), „Wąwóz
w Elbsandstein" (s. 80) oraz „Elbsandstein-
gebirge" (s. 87) dotyczą tzw. Piaskowców
Łabskich, części Szwajcarii Saksońskiej
i Czeskiej.

Tłumacz ze szkodą dla polskiego języka
utrzymuje germanizmy „Friedrich zerwał
z romantycznąSchwarmereF (s. 20),
„racjonalizm Aufklarungu" (s. 94) oraz
romanizmy: ,JL'Uttewalder Grund' (s. 50),
„La Bardua" (s. 19) - zamiast panna Bardua,
„Agrigente" (s. 62), zamiast Agrygent,
„Harz, ojczyzna księcia de Cherusąues"
(s. 88 [na s. 27 jest Hartz]) - chodzi oczy-
wiście o Hermanna, księcia Cherusków. Na
dodatek tego wszystkiego są dwie wersje
zapisu imienia Friedricha: David i Dawid
(s. 25).

Niektóre terminy są nieprecyzyjne: obraz
tytułowany Pierwszy śnieg (s. 65) powinien
się nazywać po polsku Ponowa albo Świeżo
spadły śnieg (Friihschnee), a „dziki kamień"
(s. 86) to kamień polny.

Tłumacz bezrefleksyjnie przekłada:
„Podróż statkiem na obrazie Na żaglowcu
(1818-1819)" (s. 54), kiedy chodzi ewident-
nie o żaglówkę. Poza tym stosuje też dziwne
terminy „rysunki sepiowe" (s. 56 i passim),
„nisz sepiowy" (m.in. s. 62). Czasami język
jest nad wyraz nieporadny: „W serii obrazów
Godziny dnia, z lat 1820-1821" (s. 61),
zamiast Pory dnia, czy słowo „maleńkość",
jest też „obraz weselny" (s. 83), a powinno
być ślubny.

Pojawiają się dziwne tytuły ,Jaskinia
i pomnik nagrobny" (s. 80) (Grób Arminiu-
sza lub Dolina skalna, BS. 206); „Myśliwy
w lesie (1813), ubrany w mundur francuskie-
go żołnierza" (s. 87) - chodzi o malowidło,
które w literaturze często występuje jako
Szaser w lesie (BS. 208), obraz, którego tytuł
tłumaczony jest jako „Cmentarz klasztorny
pod śniegiem" (I818-.I819) [s. 67], frak-
cjonuje w literaturze polskiej jako Cmentarz
klasztorny w śniegu (BS. 254), w przypadku
obrazu Wędrowiec przed morzem mgieł
(s. 53, 60, 79) lub Wędrowiec przed mo-
rzem mgły (m.in. s. 107) - chodzi o dzieło,
które w literaturze polskiej występuje jako
Wędrowiec nad morzem mgieł (BS. 250). Są
też drobniejsze uchybienia, np. jest Szkielet
w grocie (s. 81), a powinno być Szkielety
w grocie (BS. 433).

Są też błędy wynikające z różnych
sposobów zapisywania tytułów i oficjalnych
stanowisk. I tak. jest „Karol August - książę
Saksonii i Weimaru" (s. 220 zamiast książę
Saksonii z linii weimarskiej, a „kanclerz
F.W.B Ramdohr" (s. 111) - miast poprawnie
szambelan F.W.B Ramdohr.

Niektóre wydawnictwa (np. Rebis) odda-
ją tekst tłumaczony do dodatkowej recenzji,
wprowadzając czasami poważne poprawki
lub uzupełnienia w tekście. W tym przy-
padku „Lexis" się nie spisało. Co więcej,
z informacji na okładce czytelnik dowiaduje
się, że „książka jest pierwszym opracowa-
niem poświęconym wyłącznie Casparowi
Davidowi Friedrichowi, jakie powstało w ję-
zyku francuskim, jak również pierwszą tego
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rodzaju pracą w języku polskim". Uwaga ta
zaskakuje, wszak Autorka w przytaczanej
literaturze podaje pozycje francuskie na te-
mat malarstwa Friedricha i co więcej się do
nich odwołuje. Chodzi o książkę Ch.-M. de
P ryb ram Gladony, Caspar Darid Friedrich,
Paris 1942 oraz H. Borsch-Supana, Caspar
David Friedrich, Paris 1989 (ten sam autor
opracował też Tout l 'ouerre peint de Caspar
David Friedrich, Paris 1982). Należałoby też
wspomnieć o M. Guillaud. CD. Friedrich,
Paysage au temps de l 'oubli. Paris-New
York 1991 oraz katalogu Caspar David
Friedrich. - Le Tracę et la Transparence,
catalogue de Pexposition (sous la direction
de Jacąueline et Maurice Guillaud, superbe
maąuette de Maurice Guillaud) du Centrę
culturel du Marais, Paris 1984. Pomijam tu
fakt, że pomiędzy francuską edycją książ-

ki Dufour-Kowalskiej (1992). a polskim
przekładem ukazały się monografie Ch.
Sali, Caspar David Friedrich et La Peinture
Romantiąue, Paris 1993 oraz C. Lepront,
Caspar David Friedrich: Des Paysages Les
Yeux Fermes, Paris 1995.

Również i w Polsce miały miejsce
edycje książek o tym malarzu: T.J. Żuchow-
ski. Między naturą a historią. Malarstwo
Caspara Davida Friedricha, Szczecin 1993;
tom serii Geniusze malarstwa: Caspar David
Friedrich, Warszawa 2002 z tekstem R.
Russo i N. Wolfa; Caspar David Friedrich,
w wydawnictwie Taschen (2004). Może te
ostatnie dwie pozycje mają mało ambitne
teksty, ale niewątpliwe są pozbawione wielu
przykrych niespodzianek, które cechują
książkę Dufour-Kowalskiej.

Tadeusz J. ŻUCHOWSKI
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