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OŚWIECENIOWE „LABORATORIUM NATURY”.  
W POSZUKIWANIU MEDIÓW POZNANIA

Jean-Pierre-Laurent Hoüel wydaje się nie należeć do historii sztuki. Jego twórczość pojawia się jako 
dodatek do galerii widoków sporządzanych we Włoszech w ostatnich dekadach XVIII w. przez rozma-
itych „małych mistrzów”. A przecież jego przedstawienia sycylijskich i liparyjskich pejzaży i zabytków 
ukształtowały w dużej mierze widzenie tej krainy przez poznających ją dopiero wówczas nowoczesnych 
Europejczyków. W tym Johanna Wolfganga Goethego, który nań się powoływał1. Tyle że nienależące do 
obszaru właściwej sztuki akwaforty znakomitego francuskiego malarza (jego akwarele i gwasze nie były 
wówczas prawie znane) kształtowały to widzenie jako przekaz o charakterze dokumentarnym. Hoüel 
właściwie nie tworzył malarstwa, pozostawał malującym, rytującym (i piszącym) aktywnym widzem nie-
rozdzielnego spektaklu natury i historii, podobnie jak Goethe niesegregującym poznania wedle mediów, 
którymi się posługiwał. Dzisiaj jest traktowany przede wszystkim jako artysta, jeden z małych mistrzów 
nowoczesnego pejzażu francuskiego2, w której to kwalifikacji należy widzieć ułomność naszej dyscypliny. 
Honorowe miejsce przyznane Hoüelowi na wystawie hamburskiej „Expedition Kunst” w 2003 r. przy-
czyniło się do uznania jego rangi, ale również pozwala przesunąć jego miejsce w kulturze oświecenia, 
jako nie tylko malarza i grafika3.

„Proszę, aby nie stracić z pola widzenia faktu, że Hoüel podróżuje jako malarz obserwator, podróżuje 
na swoje własne konto, pragnąc zanotować wszystko, co napotka godnego uwagi pod każdym wzglę-
dem, pragnąc opowiedzieć najniezwyklejsze przygody, jakie mu się przydarzą, po to, by dopełnić naszą 
znajomość tego kraju, ale i po to, by nadać urozmaicenie swemu przekazowi [...]” – pisał sam twórca 
we wstępie do dziennika podróży po południowych Włoszech, którą odbył – już jako drugą – w latach 
1776–17794. Hoüel, jeśli w ogóle się o nim dzisiaj pamięta, pozostaje autorem jednego dzieła, publikacji 
powstałej właśnie w wyniku tej podróży.

Jako pejzażysta kryje się jednak nadal w cieniu brytyjskich akwarelistów Grand Tour, a także Abra-
hama-Louisa Ducrosa czy Caspara Wolfa, których w ostatnich dekadach przywrócono pamięci. A prze-
cież, podobnie jak jego rówieśnicy, na przykład Jean Huber w Genewie czy George Stubbs w Londynie, 
był badaczem przyrody nie tylko jako malarz i podróżnik. Prowadził studia geologiczne i zoologiczne 

1 Goethe und die Kunst. Katalog wystawy, hrsg. S. Schulze, Kunsthalle Schirn, Frankfurt am Main 1994, s. 422, 431.
2 Por. zdawkowe omówienie w zarysie J. d e  C a y e u x, Le Paysage en France de 1750 à 1815, Paris 1997, s. 54–55.
3 S.B. K e l l e r, Expedition Kunst. Die Entdeckung der Natur von C.D. Friedrich bis Humboldt. Katalog wystawy, hrsg. J. Howoldt, 

U. Schneede, Hamburg 2003, s. 164, widzi słusznie miejsce Hoüela w zawieszeniu między nauką i sztuką. 
4 Cyt. za M. P i n a u l t  S o e r e n s e n, Le voyage de Hoüel en Sicile, [w:] Le paysage en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, 

actes du colloque du Louvre, red. C. Legrand, J.F. Méjanès, E. Starcky, Paris 1994, s. 121 (przytoczone w artykule cytaty, jeśli nie 
zostało podane inaczej, w przekładzie A. Pieńkosa). Autorka szczegółowo omawia tam Journal Hoüela, składający się z 10 zeszytów 
(z pierwotnych 19), zaczynający się zapisem o wyjeździe z Paryża 16 marca 1776 r.
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(wprawdzie trudno stwierdzić, w jakim stopniu regularne), zgromadził również własną kolekcję mine-
rałów5. Pod koniec życia opublikował dwa dziełka, stanowiące wynik jego prac w Jardin des Plantes, 
pt. Histoire naturelle des deux éléphants du Museum de Paris oraz Histoire des éléphants de la ménagerie 
nationale. Na stronie tytułowej tej ostatniej publikacji określił się między innymi jako „naturalista”. Był 
czynnym przedstawicielem oświeceniowej République des lettres, przyjacielem Claude-Henriego Wateleta6, 
prowadzącym korespondencję między innymi ze starożytnikiem sycylijskim Saverio Landolina7, z wul-
kanologiem Déodatem de Dolomieu, z genewską elitą intelektualną, na przykład Horace Bénédictem de 
Saussure’m i François Tronchinem; czytającym dzieła mineralogów i podróżników (w tym m.in. prace 
o Sycylii wojewody bełskiego Michała Jana Borcha)8. Warto przy tym pamiętać, że jego naukowe relacje 
dotyczyły też jego rodzinnego Rouen. Hoüel miał tam okazję uczyć się w młodości u jednego z pierw-
szych francuskich historiografów sztuki, Jean-Baptiste’a Descampsa, który był autorem wpływowych Vies 
des peintres flamands, allemands et hollandais.

Hoüel pozostał malarzem niemal nietworzącym obrazów – w ówczesnych kategoriach9 – być może 
dlatego, że nie funkcjonował w świecie ściśle artystycznym, nie odnosił się do tradycji sztuk wizualnych 
i nie musiał respektować ich norm. O ile na przykład młodszy nieco Pierre-Henri de Valenciennes podob-
nie interesował się przyrodą i ją badał, to jednak jego celem było zrozumienie reguł widoku czyli natury 
prezentującej się percepcji widza obrazu. Pozostawał malarzem i dążył do stworzenia dzieła malarskiego10; 
wydaje się, że ci dwaj wybitni twórcy pejzażu pracowali według różnych założeń, w innym celu stawali 
przed motywem, inne cele wyznaczali obrazom.

Wybór głównego „tematu” twórczości Hoüela, Sycylii i jej okolic, obszaru jakże trudno wówczas 
osiągalnego, podyktowany był jej szczególną atrakcyjnością dla – jednocześnie – malarza, wulkanologa, 
kolekcjonera minerałów, badacza antyku (il. 1). Role te Hoüel nierozdzielnie pełnił. Włochy, szczególnie 
ich południowe części, stały się w ciągu wieku XVIII najważniejszym poligonem syntezy (może już 
ostatniej?) tych ról11.

Dzieło Hoüela, wydane w czterech tomach in folio w Paryżu w latach 1782–1787, Voyage pittoresque 
en Sicile...12 zawierało oprócz tekstu 264 plansze graficzne ręki autora (wykonane w akwaforcie i akwa-

 5 Ten aspekt biografii wielu twórców ówczesnych pozostaje nadal bardzo słabo rozpoznany, niekiedy mimochodem zauważany. 
Por. casus austriackiego pejzażysty Michaela Wutky’ego, „którego znaczne zbiory minerałów dowodziły prawdziwie naukowych zain-
teresowań naturą”. Michael Wutky (1739–1822) zur Wiederkehr des 250.Geburtstages. Katalog wystawy, hrsg. H. Kühnel, B. Kuhn, 
Moderne Galerie Krems, Krems 1989, s. 6.

 6 Bardziej znanego jako kolekcjoner i grafik, ale ten typowy savant kręgu encyklopedystów był również popularyzatorem nauk 
ścisłych, próbującym tworzyć własną koncepcję syntezy sztuk i nauk. Por. na temat tej niedocenionej roli Wateleta tekst: E. J o l l e t, Les 
rapports entre les sciences et les beaux-arts dans les écrits de Claude-Henri Watelet, „Dix-huitième siècle”, 31, 1999, s. 217–231.

 7 Por. S. R u s s o, Il viaggiatore curioso. Lettere di Denon e Hoüel a Landolina, Palermo 1993. Z dziennika Hoüela wiemy, że na 
całej trasie odwiedzał wielu zbieraczy, amatorów włoskich, kontaktował się także z europejskimi artystami podróżującymi na Sycylię.

 8 Według Madeleine Pinault wulkanolog paryski Nicolas Desmarest miał powołać się w swoich Mémoire sur l’origine et la 
nature du basalte z 1771 r. na notatki o wulkanach Hoüela (M. P i n a u l t  S o e r e n s e n, Pierres écrites et dessinées, „Dix-huitième 
siècle”, 31, 1999, s. 95). Autorka nie podaje niestety źródła tej informacji, a chronologia przeczy niestety takiej możliwości.

 9 W młodości wykonał serię czterech widoków okolic włości ministra de Choiseula do jego sławnej rezydencji w Chanteloup 
koło Amboise (1768–1769; obecnie w Tours, Musée des Beaux-Arts). Ujęciem motywu i fakturą zadziwiająco przypominają one znacznie 
późniejsze pejzaże Johna Constable’a. Jeden z nich reprodukuje Helmut Börsch-Supan jako wczesny przykład francuskich zainteresowań 
krajobrazem rodzimym w: Die künstlerische Entdeckung der Landschaften Europas in der Epoche der Aufklärung und der Romantik, 
[w:] Wasser, Wolken, Licht und Steine. Die Entdeckung der Landschaft in der europäischen Malerei um 1800, hrsg. K. Weschenfelder, 
U. Roeber, Heidelberg 2002, s. 21. Dla Johanny Scherb są one przykładem wczesnej adaptacji wzorów holenderskich do przedstawień 
krajobrazu rodzimego: J. S c h e r b, “Ut pictura visio”. Naturstudium und Landschaftsbild in Frankreich von 1750 bis 1820, Petersberg 
2001, s. 135–137. W Luwrze znajduje się jego sześć olejnych pejzaży, raczej konwencjonalnych, pochodzących z wystroju dawnego 
Hôtel de Castellane w Paryżu. Tajemnicze, być może znacznie późniejsze (ok. 1790?) dzieło z paryskiej Galerie Cailleux przypomina 
z kolei podparyskie krajobrazy Huberta Roberta i Louis-Gabriela Moreau (reprodukcje i omówienie w: M. R o l a n d  M i c h e l, Des 
Monts et des Eaux. Paysages de 1715 à 1850. Katalog wystawy, Galerie Cailleux, Paris 1980, bez paginacji). Olejne malarstwo Hoüela, 
który przygodnie tylko wystawiał na paryskim Salonie, czeka jeszcze na solidne opracowanie.

10 Akcentują ten powód wytrwałych studiów Valenciennesa w naturze licznie piszący o nim badacze. Por. zwłaszcza tekst: 
P. S c h n e e m a n n, Composition du paysage et émergence du sens. La peinture de paysage et l’art des jardins autour de 1800, „Revue 
germanique internationale”, 1997, nr 7, s. 157 i n., gdzie podkreśla on za Georgiem Simmlem rozróżnienie „pejzażu” i „natury”.

11 Syntetycznie opisuje ówczesne odkrywanie Sycylii C. d e  S e t a, L’Italia del Grand Tour da Montaigne a Goethe, Napoli 1996 
(II ed.), s. 168–172. Poświęca tam nieco uwagi podróży Hoüela, traktując ją jednak jako jedną z kilku podobnych. Por. też klasyczną 
pracę: H. T u z e t, La Sicile vue par les voyageurs étrangers au XVIIIe siècle, Strasbourg 1955; a zwłaszcza rozważania Alessandry 
P o n t e, Le paysage des origines. Le voyage en Sicile (1777) de Richard Payne Knight, Besançon 2000, zwłaszcza ss. 12-14, . 

12 Warto pamiętać o zawartości pełnego tytułu tego zbioru: Voyage pittoresque des Isles de Sicile, de Malte et de Lipari, où 
l’on traite des Antiquités qui s’y trouvent encore; des principaux Phénomènes que la Nature y offre; du Costume des Habitans, et de 
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tincie; il. 2–4). Stanowiło efekt wspomnianej trzyletniej podróży po południowych Włoszech, podróży 
znacznie dłuższej zatem niż odbyta przez sławną ekipę Richarda de Saint-Nona (przebywali oni w Italii 
równo rok). Hoüel został w nią wyprawiony z pieniędzmi i zaleceniami ministerialnymi, wyposażył go 
bowiem – na polecenie jego dawnego mecenasa księcia Etienne’a-François de Choiseula – sam hrabia 
d’Angiviller, dyrektor Budowli Królewskich. Pierwszy plon wyprawy został zaprezentowany w Paryżu 
na Salonie 1781 r. (dwa obrazy i dziewięć gwaszy). Królewski urząd zakupił zaledwie jego 46 widoków 
gwaszem do planowanego muzeum w Wersalu (obecnie w Musée du Louvre w Paryżu), gros pracy Hoüel 
postanowił wówczas zbyć do Rosji i carycy Katarzynie II wysłano ok. 400 widoków włoskich13.

Przyjmuje się, że w czasie podróży Hoüel wykonał przeszło tysiąc prac rysunkowych i malarskich. 
Do tego dochodził dziennik z wieloma notatkami natury naukowej, którym czasami towarzyszą rysunki 
marginesowe. Są tam uwagi o życiu mieszkańców, o pięknie krajobrazu, pojawia się typowa dla epoki 
paralela dzieł kultury i natury. Należy przy tym podkreślić, że po zaokrętowaniu się w Marsylii artysta 
wysiadł w Palermo: podróż ta poświęcona była wyłącznie południowym krańcom Italii, a zwłaszcza 
Sycylii, nie prezentowała więc typowego standardu Grand Tour. Hoüel stworzył „globalną panoramę tej 
wyspy”14. Istotna zmiana w stosunku do wcześniejszej jego twórczości rysuje się w wizualnym dorobku 
owej drugiej podróży włoskiej. Prace z tej pierwszej reprezentowały przeważnie standard rzymskiej weduty 
turystycznej tamtego okresu, można je łatwo pomylić z widokami Lacjum i Kampanii pędzla na przykład 
Charles’a-Louisa Clérisseau, Jakoba Phillipa Hackerta czy Giovanniego Batisty Lusieriego15. 

Druga podróż notowana jest w obrazach, które zdają się mniej dopracowane, bardziej spontaniczne. 
Starannie podrysowane kredką gwasze ukazują ruiny greckie, niekiedy jedynie resztki elementów architek-
tonicznych rozrzucone wśród krzewów, samotne drzewa, brzegi morza, atrakcje wulkaniczne w postaci nie 
tylko wulkanów, ale i na przykład bazaltowych pozostałości wystających z morza (il. 5). Z reguły na mar-

Quelques Usages. Najpełniejsze omówienie tego dzieła przedstawiła M. P i n a u l t, Ecrits d’un artiste partisan des Lumières: Jean 
Hoüel, [w]: Colloque sur les manuscrits de la Révolution. Science, Musique. Architecture, Saint-Denis-Université de Paris 8, décembre 
1989, red. B. Didier, Saint-Denis 1992, s. 186–197; Hoüel. Voyage en Sicile 1776–1779. Katalog wystawy, red. M. Pinault, Musée du 
Louvre, Paris 1990. Wartościowe analizy wybranych widoków także w: Goethe und die Kunst…, s. 422–433. Szczegółowe omówienie 
epizodu maltańskiego w: M. P i n a u l t  S o e r e n s e n, Le voyage de Hoüel à Malte, [w:], L’Oeil aux aguets ou l’artiste en voyage, 
red. F. Moureau, Paris 1995, s. 13–22.

13 Zob. złożone perypetie zakupu i ostateczny stan tego wielkiego zbioru prac Hoüela w Ermitażu w: La Sicilia di Jean Houel 
all’Ermitage. Katalog wystawy, Civica Galleria d’Arte Moderna w Palermo, Palermo 1988; I. G r i g o r i e v a, M. P i n a u l t  S o r e n s e n, 
L’Aquisition du cabinet Hoüel par Cathérine II, „Gazette des Beaux-Arts”, 126, novembre 1995, s. 171–186.

14 d e  S e t a, op. cit., s. 172.
15 Por. na przykład piękną akwarelę Park Villa d’Este w Tivoli z kaskadami (ok. 1772; Paryż, kolekcja Prat), którą w takim 

charakterze – wzorca – zreprodukowano w: Viaggio in Italia. Künstler auf Reisen 1770–1880. Katalog wystawy, hrsg. A. Reuter et al., 
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 2010, s. 75. 

Il. 1. Jean-Pierre-Laurent Hoüel, Cztery wazy antyczne z Wysp Liparyjskich,  
Plansza XI z: Voyage pittoresque des isles de Sicile…, 1782–1787, akwatinta. © Trustees of the British Museum



ANDRZEJ PIEŃKOS100

ginesie towarzyszą im odręcznie dopisywane rzeczowe określenia motywu i okoliczności obserwacyjnych. 
W obrazach często pojawia się nieliczny sztafaż, pojawia się niejako mimochodem, nie jest akcentowana 
jego malowniczość ani rodzajowa funkcja. Malarz ukazuje codzienność pracy rybaków, praczek, robot-
ników, ale także (swojej?) ekipy mierniczych zabytków, obserwatorów, rysownika. Nie wszystkie znane 
dzisiaj obrazy tego rodzaju zostały następnie zreprodukowane graficznie w publikacji Hoüela, a klucz ich 
wyboru (i odrzucenia) nie jest dla nas jasny16. W notatkach z dziennika artysty często pojawia się słowo 
„spektakl” i wyraz zdziwienia naturą odkrytego zjawiska lub obiektu. Wydaje się, że przeżycie estetyczne 
organizuje tu poznanie. To pierwsze nie wyklucza jednak refleksji historycznej, raczej panuje nastawienie 
na całościowe wrażenia, jakie – zwłaszcza – Sycylia przynosi. Twórca nie koncentruje się na doryckich 
ruinach ani na kostiumach mieszkańców. Nie docieka istoty zjawisk poszczególnych, nie daje się też 
ponieść efektowności pewnych odkryć. Spotkanie z legendarnym olbrzymim kasztanowcem na stokach 
Etny, który miał niegdyś dać schronienie Joannie Aragońskiej (atrakcja historyczna i przyrodnicza jedno-
cześnie), prowadzi do wykonania jego obrazu o poranku, sporządzeniu pomiarów drzewa, powrocie celem 
dokończenia gwaszu nazajutrz o tej samej porze, „z natury, według mego obyczaju” – jak napisał17.

Znamienne pod tym kątem są zwłaszcza dwie niezwykłe reporterskie prace malarza. Oglądając czynny 
wulkan Stromboli, zapisał on w dzienniku swoje emocje: „hałas był rozdzierający”; „groza, którą odczu-
wałem, badając miejsce tak straszliwe, zmieszana była z pewną przyjemnością, jaką dawały mi wielkość 
i piękno tego spektaklu ognia”18. W obu wersjach gwaszu, który pokazuje stoki Stromboli (Ermitaż 

16 Tego rodzaju szczegółowych badań zresztą w ogóle dotąd nie prowadzono w wypadku osiemnastowiecznych publikacji ilu-
strowanych. Aspektowi merkantylnych motywacji i ich współgrania z artystycznymi i naukowymi w owych przedsięwzięciach poświę-
ciłem tekst Malarstwo Natury w Wieku Rozumu czyli rozmaite przypadki prawdy sztuki, [w:] Prawda natury, prawda sztuki. Studia nad 
znaczeniem reprezentacji natury, red. R. Kasperowicz i E. Wolicka, Lublin 2002, s. 13–28.

17 Cyt. za Hoüel. Voyage en Sicile..., s. 48. Dwie wersje gwaszu w Luwrze i petersburskim Ermitażu.
18 Cyt. za ibidem, s. 36.

Il. 2. Jean-Pierre-Laurent Hoüel, Voyage pittoresque  
des isles de Sicile…, strona tytułowa t. II, 1784.  

Własność prywatna

Il. 3. Jean-Pierre-Laurent Hoüel, Voyage pittoresque  
des isles de Sicile…, strona z t. II z opisem Etny, 1784.  

Własność prywatna
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i Luwr, il. 6), Hoüel z rzadką rzeczowością odmalowuje atrakcyjność wizualną lawy i osobliwość efektów 
świetlnych nad wulkanem. Dodaje wprawdzie figurki przerażonych uczestników spektaklu, ale niejako 
naturalnie wtapiają się one w widok. Na tle obfitej wówczas ikonografii wulkanicznej, wydobywającej 
malowniczość erupcji, spektakl Hoüela odznacza się badawczą wstrzemięźliwością19.

Drugą charakterystyczną, chyba najbardziej znaną zresztą pracą Hoüela jest Rafa bazaltowa w por-
cie Trizza (również dwie wersje gwaszu w Ermitażu i w Luwrze; il. 5). Skałę, przypominającą ogromną 
gąbkę, eksploatują sycylijscy robotnicy – w każdej wersji ustawieni w innych pozach, jakby z kolejnych 
sekwencji filmowego zapisu. Centralnie ukazana bryła rafy jawi się w kompozycji obrazu niczym pomnik, 
ale przy tym całkiem naturalnie, co jest po części właśnie zasługą sztafażu. Zwyczajność tego niezwykłego 

19 Porównać z nim można chyba tylko gwasz Johna ‘Warwick’ Smitha wykonany zapewne dla Williama Hamiltona (Wierzchołek 
i krater Wezuwiusza, ok. 1778; Londyn, British Museum; il. 7).

Il. 4. Jean-Pierre-Laurent Hoüel, Widok ogólny Etny, Plansza CXXVII z t. II Voyage pittoresque des isles de Sicile…, 1784.  
Własność prywatna

Il. 5. Jean-Pierre-Laurent Hoüel, Rafa bazaltowa zw. Rafą Cyklopów w porcie Trizza, ok. 1777, akwarela i gwasz;  
Paryż, Musée National du Louvre. © RMN-Grand Palais/BE&W
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fenomenu w wizji Hoüela docenimy, gdy porównamy ją z ówczesnymi ujęciami na przykład podobnych 
geologicznych atrakcji wyspy Staffa przez brytyjskich grafików.

Malując ruiny amfiteatru w Syrakuzach, artysta zanotował: „Przedstawiłem go dokładnie tak, jak ukazał 
się moim oczom [s’offroit à ma vue], z punktu widzenia, w którym umieściłem się, żeby go narysować; 
dalej [będąc] nie rozróżnilibyśmy już dostatecznie jego stopni. Miejsce to było poddane uprawie i pokryte 
sałatą, gdy zobaczyłem je po raz pierwszy”20. Z notatek oraz opisu w publikacji możemy wnosić, że Hoüel 
prowadził tam wykopaliska, a przynajmniej prace oczyszczające antyczny zabytek.

Niezliczone ówczesne dzieła podróżnicze: pisane i ilustrowane recit de voyage, a także graficzne 
serie, pojedyncze obrazy, mienią się też niezliczonymi odcieniami. Nie sposób traktować ich jednolicie, 
podobnie interpretować, wypracowywać wobec nich i dla nich stabilną metodologię21. Zasadnicza różnica 
dzieli nawet na przykład, zaliczane do największych i najważniejszych, dwa francuskie przedsięwzięcia 
podróżniczo-graficzne: Abbé de Saint-Nona Voyage pittoresque, ou description historique des royaumes 
de Naples et de Sicile (5 tomów, 1781–1786)22 i właśnie Hoüela Voyage pittoresque en Sicile... Philip 
Conisbee, badacz szczególnie zasłużony dla odkrycia wielu zjawisk wczesnego pleneryzmu europejskie-
go, akcentował wyjątkowość wysiłku Hoüela, pracującego indywidualnie nad swoim dziełem, ale obie 
te publikacje traktował wspólnie, widząc w nich „naukowy i informacyjny sposób pojmowania pejzażu, 
odległy od malowniczej maniery Barbaulta, Roberta i Fragonarda”23. Wydaje się jednak, że tak określony 
model reprezentuje tylko sam Hoüel. Jeśli w tytułach obu publikacji znajdujemy znaczące słowo pittore-
sque, to wydaje się, że jego płynny wówczas sens nabiera w nich zróżnicowanych niuansów. Hoüel jest 
podróżnikiem „pittoresco, który pragnie raczej reprodukować z największą możliwą dokładnością to, co 
obserwuje; rysunki są dla niego elementem obiektywnym, przeciwstawianym personalizacji sentymentalnej 
opowieści”24. W takiej charakterystyce wyczuwamy przecież znaczne uproszczenie...

20 Cyt. za Hoüel. Voyage en Sicile..., s. 80.
21 Bardzo mocno stwierdza to jedna z najwnikliwszych badaczek tego rodzaju zjawisk, Charlotte Klonk, proponująca, by zaj-

mować się tu tylko określonymi case studies. Por. Ch. K l o n k, From Picturesque Travel to Scientific Observation: Artists’ and Geo-
logists’ Voyages to Staffa, [w]: Prospects for the Nation: Recent Essays in British Landscape 1750–1880. Studies in British Art IV, ed. 
M. Rosenthal, Ch. Payne, New Haven-London 1997, s. 206. Postawa taka jest jednak nadal bardzo rzadka. 

22 Zob. zwłaszcza P. L a m e r s, Il viaggio nel Sud dell’Abbé de Saint-Non. Il ‘voyage pittoresque’ à Naples et en Sicile: la genesi, 
i disegni preparatori, le incisioni, Napoli 1995.

23 Ph. C o n i s b e e, The Eighteenth Century: Watteau to Valenciennes, [w:] Claude to Corot. The Development of Landscape 
Painting in France. Katalog wystawy, Colnaghi Gallery, ed. A. Wintermute, New York 1990, s. 91.

24 Fragment definicji voyage pittoresque, sformułowanej także w odniesieniu do publikacji Saint-Nona przez Marcella Barbanerę: 
M. B a r b a n e r a, Dal testo all’immagine: autopsia delle antichità nella cultura antiquaria del Settecento, [w:] Roma e l’antico. Realtà 
e visione nel’700. Katalog wystawy, a cura di C. Brook e V. Curzi, Palazzo Sciarra w Rzymie, Milano 2010, s. 36. Próbę konkretyzacji 

Il. 6. Jean-Pierre-Laurent Hoüel, Krater wulkanu Stromboli, ok. 1777, gwasz i czarna kredka;  
Paryż, Musée National du Louvre. © RMN-Grand Palais/BE&W
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Wydaje się, że można dość łatwo wskazać cechy wyróżniające postawę Hoüela z czasu jego drugiej 
podróży wśród pozornie podobnych malarzy, rysowników, czynnych w tym samym czasie jako oświe-
ceniowi reporterzy w basenie Morza Śródziemnego. Bardzo sumienny Louis-François Cassas pracował 
przede wszystkim jako dokumentalista, swoimi rysunkami z Bliskiego Wschodu i Turcji (np. z wykopalisk 
w Smyrnie i Efezie albo zabytków egipskich) zdawał sprawozdanie z oglądu wybranych, ważniejszych 
miejsc i obiektów25. On właśnie świetnie wciela ideał twórcy obrazów „informacyjnych”. W porówna-
niu z nim pracujący między innymi dla edycji Saint-Nona Claude-Louis Châtelet wprowadzał wyraźny 
czynnik malarski, komponując rysunki i obrazy w myśl pewnych założeń tradycji pejzażowej. Niekiedy 
przekraczał ograniczenia tradycyjnych konwencji w myśl nowych założeń sublime: jego niesamowita kom-
pozycja gwaszu Wodospad Fiume Grande (kolekcja prywatna)26 sytuuje już go blisko najwybitniejszego 
wizjonera włoskich souvenirs turystycznych ostatniej ćwierci XVIII w., Louisa-Abrahama Ducrosa. Ten 
ostatni zwykł był notorycznie aspekt poznawczy i informacyjny widoku poddawać obróbce pod kątem 
maksymalizacji efektów. Najbardziej niesamowite widoki Hoüela zaś zawdzięczają swój niewątpliwie 
również wizjonerski charakter konkretnemu oddaniu przedmiotu badań, to jest nie tyle nawet prawdy 
motywu, ile specyfiki studiowanego zjawiska. Tak chyba można interpretować dziwną, pozornie naiwną 
kompozycję jego Groty w Caumont koło Rouen, jednej z nielicznych zachowanych prac dokumentujących 
także zainteresowanie rodzimymi stronami Normandii (rysunek i gwasz; Rouen, Musée des Beaux-Arts)27. 
Przerysowanej wizyjności Ducrosa czy Louis-Jeana Despreza nie znajdziemy u Hoüela, odpornego chyba 
na nasilanie się tendencji sublime.

terminu voyage pittoresque w odniesieniu do wielkich publikacji ilustrowanych przedstawia W. S z a m b i e n, Le ‘voyage pittoresque’: 
une entreprise de grande envergure, 1776 et suiv., [w:] i d e m, Le Musée d’architecture, Paris 1988, s. 16–21. Jego zdaniem pierwszą 
i wzorcową pozostaje hrabiego Marie-Gabriela de Choiseul-Gouffiera Le voyage pittoresque de la Grèce, której pierwszy tom ilustrowany 
przez kilku rysowników francuskich został ukończony w 1779 r. – kolejne jednak dopiero po wielu latach. Dzieło to miało poza tym 
wyraźne polityczne ukierunkowanie, związane z dyplomatyczną działalnością hrabiego.

25 Chociaż Colin McMordie zwracał kiedyś uwagę na ewolucję Cassasa, w niektórych włoskich rysunkach zdradzającego zain-
teresowanie efektami światła i ich skutkami dla efektu wizualnego: C. M c M o r d i e, Louis-François Cassas: The Formation of a neo-
Classical Landscapist, „Apollo”, 1976, March, s. 229–230. Zbliżony charakter sumiennych notatek, nie bez malarskiego zafascynowa-
nia, zdradzają również rysunki z podróży Jana Ch. Kamsetzera. Por. M. K r ó l i k o w s k a - D z i u b e c k a, Podróże artystyczne Jana 
Chrystiana Kamsetzera (1776 –1777; 1780–1782), Warszawa 2003. Autorka ta wręcz uznała rysunki Kamsetzera i Hoüela za podobne 
w artykule: e a d e m , Podróże Jana Chrystiana Kamsetzera na Sycylię i Maltę w świetle listów architekta do Marcella Bacciarellego, 
[w:] Iter italicum. Sztuka i historia, red. M. Wrześniak, Warszawa 2011, s. 116..

26 Por. M. Wa r n k e, Politische Landschaft. Zur Kunstgeschichte der Natur, München-Wien 1992, s. 119. Porównuje on ten 
widok z akwafortą Francisco Goyi, a przypisuje mu zadziwiającą wymowę polityczną, bez większego uzasadnienia.

27 Zob. French Landscape Drawings and Sketches of the Eighteenth Century. Katalog wystawy, British Museum, London 1977, 
s. 84.

Il. 7. John ‘Warwick’ Smith, Wierzchołek i krater Wezuwiusza, bliski widok z trzema osobami przyglądającymi się przepaści,  
ok. 1778, akwarela; Londyn, British Museum. © Trustees of the British Museum
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Jedną z najbardziej wnikliwych analiz sycylijskich widoków z tego czasu przeprowadzili autorzy tekstu 
poświęconego przemianom podróży artystycznej w dekadzie lat 70. XVIII w., Joachim Rees i Winfried 
Siebers. Porównali oni przedstawienia tego samego motywu, sławnego i mitologicznie uwarunkowanego 
fragmentu krajobrazu z okolic Syrakuz, tak zwanego źródła Aretuzy, wykonane w zbliżonym czasie przez 
Chateleta, Ducrosa i Hoüela28. Nie w pełni zgadzając się z ich wnioskami, możemy jednak przyznać, że 
jedynie u tego ostatniego (gwasz; Paryż, Musée du Louvre) malowniczość rozumiana jest jako malarska 
atrakcyjność geologicznej osobliwości, niesprzeczna z dokumentarną wiernością w oddaniu prawdziwej 
natury tejże osobliwości. Podobnie jak w obrazie „bazaltowej gąbki” Hoüel malarsko stwierdza fakt – 
odkrycia i osobistego doświadczenia pewnego fenomenu przyrodniczego.

Z Ducrosem trudno oczywiście zestawiać Hoüela na jednej płaszczyźnie. Obaj ci znakomici reformato-
rzy kultury wizualnej oświecenia pracowali wedle innych założeń. Gwasze Ducrosa powstawały w ramach 
fabryki obrazów, obliczonych na sprostanie popytowi międzynarodowej klienteli Grand Tour; gwasze 
Hoüela stanowiły „jedynie” podstawę do produkcji obrazów graficznych, a więc rozpowszechnianych 
w innym medium, i jak się zdaje, z innym celem. Nie były przecież jedynie matrycami, jak na przykład 
plenerowe akwarele alpejskie Johanna Ludwiga Aberlego (z których również potem sporządzano graficzne 
interpretacje). Kolorystyczna subtelność, efekty lawowania „badającego” strukturę piany morskiej przy 
brzegu (np. gwasz Cypel skalny koło Katanii, Luwr) itp. ujawniają raczej chęć rozpoznania fenomenu, 
albo (czy też zarazem) refleksję filozofa natury i historii29.

Nawiązując do terminu Oskara Bätschmanna Entfernung der Natur30, z jego zarysu dziejów nowocze-
snego pejzażu, moglibyśmy uznać, że Hoüel nie budował raczej owego dystansu -do natury, koniecznego 
dla powstania dzieła-obrazu; przeciwnie, przybliżał się do obiektu badań, postępował jak kontynuator 
badającego naturę malarza-podróżnika Albrechta Dürera. Nie tworzył zatem podwalin pod nowoczesną 
sztukę pejzażu, choć oddalając się od konwencji obrazowania – „nowoczesny obraz” być może osiągał. 
Podobnie, podróżujący Goethe pracuje w stałym napięciu wobec odkrywanej rzeczywistości; myśli, podró-
żuje w niepewnym stanie zawieszenia między sytuacją archeologa, przyrodoznawcy, geologa, znawcy 
sztuki, rysownika czy grafika. „Właściwą instancją w końcu okazywała się natura”31. Owszem, ale jaką 
postawę, ostatecznie, należało wobec niej zająć? W studiach rysunkowych i wypowiedziach młodego 
Goethego, ale również u Hoüela, wyczuwamy nieustanne zdziwienie (nie zawsze jest ono równoznaczne 
z zachwyceniem), ale przy tym staranność w odnotowywaniu zjawisk nawet wówczas, gdy nie dają się one 
łatwo sklasyfikować. Jednym z odkryć Wielkiej Podróży jest niepewność wobec fenomenów, w stosunku 
do których wiedza nie określiła jeszcze swoich kompetencji32. 

Niektóre z gwaszy podróżniczych Hoüela śmiało można zaliczyć do arcydzieł malarstwa pejzażowego 
XVIII w. Ale właśnie, niektóre. Podobnie jak w przypadku dzieł Caspara Wolfa czy Williama Hodgesa, 
innych malarzy eksploratorów, poziom jego twórczości jest nierówny. O ile rozpatrujemy ją jako sztukę. 
Bywa pokazywana z reguły w większości wystaw i publikacji dotyczących Grand Tour, a także tych 
prezentujących narodziny nowoczesnego pleneryzmu33.

28 Por. J. R e e s, W. S i e b e r s, Die Kunst der Beobachtung. Anmerkungen zum Wandel der Künstlerreise 1770–1780, [w:] Mehr 
Licht. Europa um 1770. Die bildende Kunst der Aufklärung. Katalog wystawy, hrsg. H. Beck et al., Staedelsches Kunstinstitut, Frankfurt 
am Main 1999, s. 427–430.

29 Por. M. P i n a u l t  S o e r e n s e n, Le voyage..., s. 126: „Hoüel podkreśla zawsze jedność ruiny i skalistej ziemi [...], notuje, 
że natura przywraca swoje prawa – jego pióro staje się piórem filozofa. Jego ton jest również bliski opisów, jakie daje Goethe w swej 
Podróży włoskiej”. O poznawczej roli środków malarskich i rysunkowych, inspiracjach płynących dla poznania fenomenów geologicz-
nych czy atmosferycznych z możliwości samego medium, od Alexandra Cozensa poczynając aż po Williama Turnera, wnikliwie pisał 
Werner Busch, m.in. w: i d e m, Alexander Cozens ‘blot’-Methode. Landschaftserfindung als Naturwissenschaft, [w:] Landschaft und 
Landschaften im 18. Jahrhunderts, Heidelberg 1995, s. 209–228. Por. też O. J e h l e, ‘Assemblage’. Texturen der Landschaft um 1800, 
[w:] Vermessen. Landschaft und Ungegenständlichkeit, hrsg. W. Busch, O. Jehle, Zürich-Berlin 2007, s. 187–205.

30 O. B ä t s c h m a n n, Entfernung der Natur, Landschaftsmalerei 1750–1920, Köln 1989. 
31 N. M i l l e r, Der Dichter ein Landschaftsmaler, [w]: Goethe und die Kunst…, s. 379.
32 Por. inspirującą analizę Barbary M. Stafford takich interpretacyjnych wahań ówczesnych wobec pewnego typu zjawisk przy-

rodniczych, w: B.M. S t a f f o r d, Rude Sublime: The Taste for Nature’s Colossi During the Late 18th and Early 19th Centuries, „Gazette 
des Beaux-Arts”, 87, 1976 (avril), s. 113–124; e a d e m, Toward Romantic Landscape Perception: Illustrated Travels and the Rise of 
‘Singularity’ as an aesthetic category, „Art Quarterly”, 1, 1977, nr 1, s. 89–124.

33 Jest jednak wielkim nieobecnym w podstawowym dla tego zagadnienia katalogu Paysages d’Italie. Les peintres du plein air 
(1780–1830). Katalog wystawy, red. A. Ottani Cavina, Grand Palais w Paryżu i Palazzo del Te w Mantui, Paris 2001. Pominięcie to, 
o ile założymy, że było świadome, można uznać za zrozumiałe – postawy Hoüela w kategoriach pleneryzmu (właściwego profesjonalnym 
malarzom pejzażystom) nie da się umieścić. Nie znajdziemy też Hoüela w obszernym zestawie nazwisk w katalogu Drawn to Art. French 
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Kluczem do zrozumienia charakteru jego twórczości może być pojęcie „kultury spektakularnej” – w jej 
ramach zachwycenie spektaklem natury, na przykład wulkanicznym, ma charakter jednocześnie poznawczy 
i estetyczny. Określa zarazem odkrycie (naukowe), jak sformułowanie obrazu. Równowaga tych czynników 
występuje jednak rzadko. Jak zresztą ją wymierzyć, skoro „naukowość” i „artystyczność” (nie poddane 
tu instytucjonalnemu unormowaniu) podlegają wówczas dynamicznym przemianom?

Większość ówczesnych pejzażystów traktuje zarówno rodzącą się metodę plenerową, jak niezwykle 
sumienne studia terenowe, przyrodoznawcze jako rozwinięcie dotychczasowych zasad pracy malarskiej. 
Ferdinand Kobell, Hackert myślą stale w kategoriach obrazu. Nawet gdy tworzą rysunki i akwarele z natury, 
starają się motyw traktować jako powód do zorganizowania struktury malarskiej (formy drzew, rozkład 
barw, plany itd.): akwarela Ruiny świątyni Junony Lacinia w Agrygencie Hackerta (1777; Londyn, British 
Museum; il. 8) dowodzi tego nastawienia, porównana z podobnym ujęciem Hoüela, który natomiast notuje 
przede wszystkim przekaz wizualny. Nie tylko zresztą chyba o samym obiekcie (jak jest w akwarelach 
i gwaszach np. Pietra Fabrisa), ale i informacje o procesie studiowania i o studiującym. Podobne podej-
ście cechuje chyba angielskiego amatora Charlesa Gore’a (np. widok tej samej Świątyni Junony Lacinia 
i Agrygentu, 1777; Londyn, British Museum). A także Caspara Wolfa oraz Johna Webbera... Współtworzą 
oni krótki rozdział w dziejach sztuki europejskiej, symbolicznie domknięty w 1799 r. rozpoczęciem podróży 
badawczej Alexandra von Humboldta34. W rozdziale tym studium naukowe i wysiłek artystyczny były 
nierozdzielnie splecione, ich kompetencje jeszcze nierozdzielone. Może dlatego, że prywatnie inicjowane 
przedsięwzięcia owe biegły poza ścieżkami oficjalnej sztuki i nauki35.

Artists and Art Lovers in 18th Century Rome. Katalog wystawy, National Gallery of Canada w Ottawie, ed. S. Couturier, Milano 2011. 
Może nie mieści się w kategorii „artystów”, ani w tej „miłośników sztuki”...

34 Wyraźną cezurę między podróżami Cooka i Humboldta stawia na przykład M. P i n a u l t  S o e r e n s e n, L’apport des voy-
ages, [w:] e a d e m, Le livre de botanique XVIIe et XVIIIe siècles, Paris 2008, s. 199–201. Por. też inspirujące rozważania na temat 
traktowania materiału wizualnego z podróży przez Humboldta w: S. A c h e n b a c h, Kunst um Humboldt. Reisestudien aus Mittel- und 
Süd-Amerika von Rugendas, Bellermann und Hildebrandt im Berliner Kupferstichkabinett, München 2009; S. T r i n k s, Dioskuren einer 
kunstvollen Wissenschaft. Die Gebrüder Raczynski und Humboldt im strukturellen Vergleich, [w:] Edward i Atanazy Raczyńscy. Dzieła 
– Osobowości – Wybory – Epoka, red. A.S. Labuda et al., Poznań 2010, zwłaszcza s. 64.

35 Tu można zwrócić uwagę na casus sir Williama Hamiltona i jego neapolitańskiego kręgu. Dzięki m.in. książce B.M. S t a f -
f o r d, Voyage into Substance. Art, Science, Nature and the Illustrated Travel Account, 1760–1840, Cambridge (Mass.) 1984, s. 249–255, 
a zwłaszcza katalogowi poświęconej mu wystawy londyńskiej (Vases and Volcanoes. Sir William Hamilton and His Collection. Katalog 
wystawy, British Museum, ed. I. Jenkins, K. Sloan, London 1996) znamy znakomicie działalność brytyjskiego ambasadora i bogaty 
dorobek plastyczny związany z jego pasją wulkanami. Nadal jednak nie wiemy, czy i w jakim stopniu ewentualnie oddziaływały na 

Il. 8. Jakob Philip Hackert, Ruiny świątyni Junony Lacinia w Agrygencie, 1777, akwarela;  
Londyn, British Museum. © Trustees of the British Museum
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Podróżnicy owego „drugiego Grand Tour” tacy jak Hoüel (a na Morzach Południowych Hodges 
i Webber36, w Alpach zaś może niektórzy Szwajcarzy), samodzielni, realizujący raczej własny scenariusz 
badawczy niż dokumentację na zamówienie, wykazywali jednak przy tym równocześnie „wolę obrazu”, 
paradoksalnie uczestnicząc w wielkiej rewolucji nowoczesnego widzenia pejzażu. Nie wypracowali nowych 
metod naukowego obrazu37, nie mieli rzecz jasna nawet takich ambicji. Dostrzegali w naturze jej „spek-
takl”, albo postrzegali ją jako „spektakl”, suwerenny przecież w stosunku do reguł obrazu malarskiego – 
wiernie zatem go odnotowywali. Spektakl natury rzecz jasna nie jest obiektywnie danym faktem, a raczej 
stanem objawiania się natury – widzowi38. Obraz jako notatka nie aspirował do rangi dzieła sztuki, także 
dlatego, że nie mógł ustabilizować swoich zasad, stan wiedzy wszak zmieniał się szybko, większość 
oświeceniowych badaczy zakładała odrzucenie uprzedzeń, a tym samym poznanie otwarte i dynamiczne. 
Dotyczy to zwłaszcza spektaklu podróży, której dynamika i w założeniu odkrywczy cel nie pozwalały na 
operowanie zdefiniowanym pojęciem obrazu.

Przełomowe studium Barbary M. Stafford z 1984 r., a także znakomita książka Timothy F. Mitchel-
la, wydana pośmiertnie w 1994 r., zdawały się wskazywać nową drogę w badaniach nad problematyką 
studiów nad naturą w sztuce osiemnastowiecznej39. Poświęcony relacji „nauk i estetyki” tom 31 czasopi-
sma „Dix-huitième siecle” (1999) podsumowywał bogate już wówczas badania nad tymi zagadnieniami 
w Europie. Od tego czasu kolejne publikacje, między innymi Michaela Baxandalla, Wernera Buscha, René 
Démorisa, Charlotte Klonk, Ingrid Vermeulen, pisane z różnych pozycji metodologicznych, umożliwiły 
nam całkiem nowe spojrzenie na problematykę „sztuki oświeceniowej”. W odniesieniu do czołowych 
twórców plastycznego oświecenia, jak Pietro Fabris, Jacques Gamelin, Jacques Gautier d’Agoty, John 
Russell, Caspar Wolf, Joseph Wright of Derby nasza znajomość faktów w ostatnich dekadach znacznie 
się poprawiła; interpretacje jednak raczej nie zmieniły się, a wiedza nasza nie pogłębiła. Do tego grona 
dołączyli niedawno malarze kapitana Cooka, William Hodges i John Webber, którym poświęcono znakomite 
wystawy i dogłębne opracowania naukowe, pozwalające przewartościować ich miejsce w historii sztuki 
i nauki. Wydobyto z niemal całkowitego niebytu historycznego łużyckiego rysownika Christopha Nathe, 
jednego z pionierów pejzażu w środowisku saskim ok. 1800, który nie tylko tamtejszą krainę rysował, 
ale też o niej pisał, studiował jej geologiczną przeszłość, jako członek Oberlausitzische Gesellschaft der 
Wissenschaften kontaktował się z uczonymi różnych dziedzin ze swojego regionu, a w czasie podróży do 
Szwajcarii w 1783 r. także z tamtejszymi40.

Wydaje się, że tej natury związki sztuki i nauki występowały często właśnie w środowiskach pery-
feryjnych, wraz z kiełkującym patriotyzmem lokalnym, wyrażającym się tyleż w badaniu miejscowych 
skamielin, atrakcji wulkanicznych czy archeologicznych, ile w obrazowaniu i popularyzacji „piękna cha-
rakterystycznego” rodzimych okolic. 

jego amatorskie badania naukowe (bojkotowane przez wielu ówczesnych uczonych, np. Josepha Banksa) obrazy, które zamawiał. Nie 
wystarczały mu wszak wizualne dokumentacje Fabrisa, zamawiał ciągle nowe u Francesco Progenie, Johna ‘Warwick’ Smitha i innych 
artystów. Pisząc kilkakrotnie o ikonografii wulkanów w XVIII w. sam również pomijałem ten poziom refleksji. Por. między innymi: 
A. P i e ń k o s, Wulkaniczne spektakle natury w sztuce nowoczesnej, „Konteksty”, 2001, nr 1–4, s. 536–545. Dotyczy to również przynoszą-
cego ważne ustalenia w tym zakresie tekstu Joachima von der Thüsena. I d e m, Pietro Fabris und die Entwicklung der Vulkanmalerei im 
18. Jahrhundert, [w:] Der Vulkan im Wörlitzer Park, Berlin 2005, s. 57–73.

36 Nie tylko rysujący i malujący, ale również tworzący kolekcję etnograficzną w czasie trzeciej ekspedycji kapitana Cooka.
37 Por. uwagi R. Démorisa, który pisze o nich w odniesieniu do akademickich ambicji wieku XVII i „odnaukowienia malarstwa” 

w wieku XVIII. R. D é m o r i s , Peinture et science au siècle des Lumières. L’invention d’un clivage, „Dix-huitième siècle”, 31, 1999, 
s. 45–46.

38 Charlotte Klonk proponuje nazywać tę oświeceniową metodę nie empiryzmem, ale fenomenalizmem. „[...] Rola obserwatora 
była świadomie ograniczona do bycia ekranem dla objawiania się rzeczywistości. Innymi słowy, fenomenalizm dąży do uchwycenia 
rzeczywistości wiernie, ale nie samej w sobie albo w jej wydobytej esencji [...], lecz takiej, jaką się ona jawi”. Ch. K l o n k, From 
Picturesque Travel..., s. 205. Autorka rozwija tę interpretację w swojej książce Science and the Perception of Natur. British Landscape 
Art in the Late 18th and Early 19th Century, New Haven-London 1996.

39 B.M. S t a f f o r d, Voyage into Substance…; T.F. M i t c h e l l, Art and Science in German Landscape Painting 1770–1840, 
Oxford 1994. 

40 Niestrudzona odkrywczyni Nathego i środowiska oświeceniowego Görlitz, Anke Fröhlich, poświęciła mu wystawę (zob. “Mit 
der Natur innig vertraut”. Christoph Nathe, Landschaftszeichner der Vorromantik. Katalog wystawy, Görlitz 2007), a następnie obszerną 
monografię (A. F r ö h l i c h, Christoph Nathe 1753–1806, Bautzen 2008). W tej ostatniej książce znajdziemy ciekawe analizy artystyczno-
naukowej pracy i kontaktów Nathego, zwłaszcza s. 21, 36–38, 70–72.
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Rzadkie są nadal próby spojrzenia ponad albo obok ustalonych hierarchii historii sztuk XVIII w. 
Próby takie podejmuje się w odniesieniu do szerokiego zjawiska modeli woskowych41. Taką, dość jednak 
nieśmiało sformułowaną propozycję znajdujemy też w artykule Elisabeth Lavezzi omawiającym (bardziej 
niż interpretującym) dzieło malarza-anatomisty Gautiera d’Agoty (il. 9)42. 

Skłonność ku nauce rozmaitych malarzy natury w 2. połowie XVIII w. miała wiele przyczyn i uzasad-
nień. Często jeszcze nadal wynikać mogła z nakazów tradycji akademickiej, jak we wspomnianym wyżej 
przypadku Valenciennesa, czy też Hackerta, który w swoich krótkich Fragmente über Landschaftsmalerei 
pisał: „wymagam, aby każdy botanik był w stanie rozpoznać zarówno drzewo, jak wszelkie rośliny z pierw-
szego planu [obrazu]”43. Alexander Cozens prowadził pracowite studia nad kształtami drzew i ich listowiem 
już raczej z innego powodu: było nim poszukiwanie w naturze metod wspomożenia wyobraźni, ale celem 
pozostawał obraz, dzieło malarskie44. Amatorzy w dziedzinie sztuk plastycznych, jak na przykład Salomon 
Gessner, mogli takie szczegółowe studia nad naturą (i w naturze) przeprowadzać już jednak niekoniecznie 
z myślą o zbudowaniu obrazu. Te malowali zgodnie z wyuczonymi konwencjami. Napięcie w dziejach pejzażu 
okresu oświecenia dotyczy nie tylko dychotomii szkic/ studium z jednej strony, obraz/ dzieło z drugiej. Taka 
uproszczona wizja panowała jeszcze do niedawna, progresywistycznie nastawiona historia sztuki nowoczesne 
otwarcie na naturę przypisywała uproszczająco plenerowym szkicom. Chciała bowiem rozegrać tę epokę 
w granicach myślenia wyłącznie w kategoriach tradycyjnie pojmowanych mediów obrazowych45. 

41 Por. A. P i e ń k o s, Niemoc Pigmaliona w XVIII wieku? Sztuka i nauka w poszukiwaniu realizmu, [w:] i d e m, Tracona moc 
obrazu czyli epizody nowoczesnego realizmu, Warszawa 2012, s. 64–77. Tamże refleksja nad zmieniającym się stanem badań w odnie-
sieniu do tego zagadnienia.

42 E. L a v e z z i, Peinture et savoirs scientifiques. Le cas des ‘Observations sur la peinture’ (1753) de Jacques Gautier d’Agoty, 
„Dix-huitième siècle”, 31, 1999, s. 233–248.

43 Cyt. za Lehrreiche Nähe. Goethe und Hackert, hrsg. N. Miller et al., Weimar 1997, s. 113. W publikacji tej także wszechstronne 
komentarze do poglądów malarza i ich związku z myślą Goethego.

44 Por. wnikliwe analizy jego wysiłków przez Allesandrę Ponte. A. P o n t e, Morphologie des arbres et physiologie des plantes, 
[w:] e a d e m, Le paysage des origines..., s. 213 i n.

45 Wymienione w przyp. 39 książki Mitchella i Stafford przyczyniły się do wprowadzenia na dobre do poważnej refleksji o wieku 
XVIII grafiki. Mitchell tłumaczy się nawet, dlaczego rozpoczyna wywód w książce, w której tytule znajduje się słowo „malarstwo”, od 
graficznego dzieła F. Kobella (op. cit., s. 11).

Il. 9. Jacques Gautier d’Agoty, plansza XV z: Anatomie des Visceres, Dissequez, Peints et Gravez en Couleur,  
Par M. Gautier, ok. 1741–1760, mezzotinta barwna; Londyn, British Museum. © Trustees of the British Museum
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Badania nad „małym malarstwem” rozmaitych podróżników, twórców sztuki turystycznej 2. połowy 
XVIII w. zostały w ostatnich dekadach wspaniale rozwinięte. Rozliczne wystawy spopularyzowały ich 
ukrytą (także z racji papierowych przeważnie podłoży) twórczość. Jednocześnie wszakże tego rodzaju 
pokazy i publikacje w pewnej mierze przyczyniły się do ich pozostawiania w obszarze historii sztuki 
sensu stricto. A przecież jednym z „problemów otwartych” w badaniach nad Wielkimi Podróżami pozostaje 
zrozumienie żywego i zróżnicowanego charakteru tego laboratorium poznania, którego jednym z pracow-
ników był Jean-Pierre Hoüel46.

THE ENLIGHTENMENT’S ‘LABORATORY OF NATURE’  
– IN SEARCH OF MEANS OF COGNITION/KNOWLEDGE

Abstract

Jean-Pierre-Laurent Hoüel does not seem to belong to the realm of art history. His work features as an addition to the galleries 
of views executed in Italy in the last decades of the eighteenth century by various “small masters”. Yet his depictions of Sicilian and 
Aeolian landscapes and historical monuments in large part shaped the image of the land modern Europeans (like Goethe) formed, as 
they got to know it. Although not belonging to the realm of proper art, the etchings of the excellent French painter (his watercolours and 
gouaches were at that time almost unknown) shaped this image by virtue of their documentary nature. As a matter of fact, Hoüel did 
not create paintings but was rather an active observer, a painter, engraver (and writer) of the inseparable spectacle of nature and history, 
and like Goethe, he did not segregate knowledge according to the means used to acquire it. He was an explorer of Nature beyond his 
role of a painter and traveller. Hoüel conducted geological and zoological studies, assembled his own collection of minerals, and cor-
responded with various scholars. Like other artist observers of this type from the Age of Enlightenment (e.g. Gautier d’Agoty, Nathe, 
Captain Cook’s artists), he should be studied as a representative of both art and science, a participant in the culture of the Grand Tour 
understood as a vibrant laboratory of cognitive experience. Although in his case the aesthetic experience organizes knowledge, the former 
does not exclude historical reflection; instead there is a focus on the overall impression – particularly of Sicily – it made on Hoüel. 

The artist did not investigate the essence of individual phenomena, nor was he carried away by the brilliance of specific discoveries 
in themselves, but instead was guided by his curiosity about the whole. Contrary to appearances, the countless works of contemporary 
travel – written and illustrated recit de voyage, graphic series, and single images – cannot be treated and interpreted uniformly; it is 
impossible to create from and for them a stable methodology. Each individual case reveals its own singular place in the rapidly evolving 
relationship between the sciences and the arts.

46 W jednej z tego typu bogato opracowanych i ilustrowanych publikacji wystawowych Ilaria Bignamini rysowała refleksję 
badawczą nad tą tematyką, ograniczając się jednak do kwestii artystycznych: Il Grand Tour, problemi aperti, [w:] Grand Tour. Il fascino 
dell’Italia nel XVIII secolo. Katalog wystawy, a cura di A. Wilton e I. Bignamini, Palazzo delle Esposizioni w Rzymie, Milano 1997, 
s. 35–38. Nowe odkrycia i obszerną rewizję problematyki Grand Tour zawiera tom Voyages d’artistes en Italie du Nord (XVIe–XIXe 
siècle), red. V. Meyer, M.-L. Pujalte-Fraysse, Rennes 2010. Emilie Beck Saiello (E. B e c k  S a i e l l o, Napoli e la Francia. I Pittori di 
paesaggio da Vernet a Valenciennes, Roma 2010) podjęła trud niezwykle sumiennego omówienia uwarunkowań ekonomicznych, komuni-
kacyjnych itp. ówczesnej turystyki włoskiej. Ożywcze spojrzenie na Grand Tour jako rewolucję intelektualną przedstawił niedawno Pascal 
Griener (zob. P. G r i e n e r, La République de l’oeil. L’Expérience de l’art au siècle des Lumières, Paris 2010, rozdz. Le Grand Tour 
comme expérience mystique de la connaissance, s. 131 i n). Odwołując się do przykładów E. Gibbona i J.J. Winckelmanna, akcentuje 
on transgresyjne znaczenie bezpośredniego zetknięcia się z Italią podróżnika, który niczym grecki theoros odbywa podróż pojmowaną 
jako „doświadczenie kompletne”.


