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Maciej Jarzewicz jest doktorem historii sztuki związanym z Uniwersytetem War- Beniamin b.
szawskim. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką sztuki XVIII w.; publiko- bukowski
wał głównie krótkie artykuły i hasła encyklopedyczne w wydawnictwach polskich
i katalogach francuskich wystaw sztuki polskiej. Problematyce Fragmentów fizjo-
nomicznych poświęcił w 2011 r. artykuł angielskojęzyczny w „Ikonothece”1. Roz-
winięciem poruszanych w artykule zagadnień jest wydana w 2013 r. książka Sztuka
i wizualizacja naukowa, stanowiąca jednocześnie rozprawę doktorską Jarzewicza.
Zarówno w artykule, jak i w monografii Jarzewicz zajmuje się, wielokrotnie już
stanowiącym przedmiot zainteresowania historyków sztuki, pierwszym wydaniem
Fragmentów fizjonomicznych, czterotomowym traktatem autorstwa Johana Caspa-
ra Lavatera, wydawanym w latach 1775-1778 w Lipsku. Jak deklaruje, bardziej od
samego tekstu interesują go towarzyszące mu ryciny. Autor, wedle słów zawartych
we wstępie, stawia sobie za cel „dokonanie analizy zespołu ilustracji pierwszego
wydania Fragmentów fizjonomicznych i wyjaśnienie ich związku z ówczesną i dzi-
siejszą sztuką, jak również konwencją ilustracji naukowej w wieku XVIH” (s. 14).

Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części. Wstęp i początkowe rozdziały
dotyczą zarysowania ogólnej problematyki, z którą zamierza skonfrontować się
Jarzewicz. Tytuły tych rozdziałów to: Kwestia autorstwa. Typologia ilustracji oraz
Problem relacji obrazu i tekstu. Człon środkowy i jednocześnie główną część roz-
ważań autora stanowią rozdziały dotyczące analizy poszczególnych grup rycin,
analizowanych według przyjętego przez Jarzewicza klucza. Są to kolejno: Ryciny
dekoracyjne. Kopie dzieł sztuki. Wizerunki Chrystusa, Portrety, Studia twarzy. Syl-
wetki, Obrazy części ciała. Schematy, Przedstawienia zwierząt i Inne rodzaje ilustracji.
Bezpośrednio po nich następuje Zakończenie, podsumowanie treści tekstu w języku
angielskim (Summary) i część zawierająca aparat naukowy oraz ilustracje.

1 M. Jarzewicz, Natural History ofthe Humań Face. J.C. Lavater’s Physiognomische Fragmente and
the Comention ofthe Modern-Era Scientific Illustration, tłum. K. Michałowska, „Ikonotheka”, 23,
2012, s. 117-134.
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Wstęp dzieła ma, jak się wydaje, dostarczać podstawowych informacji o oko-
licznościach powstania i treści Fragmentów fizjonomicznych, które pozwolą nieza-
znajomionemu z książką odbiorcy zorientować się w jej tematyce. W tym miejscu
pojawia się dość poważny problem, bowiem z jednej strony Jarzewicz przytacza
sporo informacji, które należy uznać za elementarne - tłumaczy na przykład, czym
była fizjonomika, pisze o czasach, w których wydano dzieło i antycznych korzeniach
fizjonomiki; z drugiej - zbywa niemal zupełnym milczeniem to, kim był sam Lavater
(odnajdujemy na ten temat pojedyncze i rozproszone zdania: pierwsze informuje
nas o tym, że Lavater zajmował się kolekcjonowaniem sztuki, drugie - że łączył
działalność naukową z powołaniem pastora). Wydaje się, że dla porządku autor
powinien był choć pokrótce zarysować sylwetkę uczonego-duchownego: aktywnego
intelektualisty i polemisty, niezwykle popularnego i płodnego autora, który podjął
się w czasach oświeceniowego fermentu próby racjonalistycznej obrony chrześcijań-
stwa; próby - dodajmy z perspektywy czasu - nie bardzo udanej. Poświęcone ocenie
ludzkiego charakteru na podstawie wyglądu zewnętrznego Fragmenty fizjonomiczne
to niejedyny istotny tekst z Lavaterowskiego korpusu: pisał on także żarliwe kazania,
listy do czołowych intelektualistów epoki, artykuły i wiersze, podjął także polemikę
z żydowskim filozofem Mojżeszem Mendelssohnem, nawołując go do nawrócenia na
chrześcijaństwo, przy czym dodać warto, że to odpowiedź Mendelssohna spotkała
się z zasłużonym uznaniem umysłów epoki. Bez tych informacji trudno zrozumieć
kontekst, w jakim szwajcarski pastor tworzył swoje opus vitae.

W pracy Jarzewicza dość rzetelnie zreferowane zostały okoliczności przygoto-
wania Fragmentów do druku - opisany został proces wydawniczy wraz z kosztami
publikacji, Jarzewicz wspomina także o jej tłumaczeniu na angielski. Później prze-
chodzi do opisu tego, czym jest fizjonomika. Wywodzi ją od Arystotelesa i Hipo-
kratesa (s. 10), zbywając zupełnym milczeniem dalszy jej rozwój, a zwłaszcza fakt,
że u podstaw jej nowożytnego odrodzenia znalazły się pisma Kartezjusza, inspi-
rujące kolejnych filozofów i artystów, dla których Lavater był dość późnym, choć
oryginalnym i wpływowym epigonem. Mankamentem znacznie poważniejszym od
sprowadzenia historii fizjonomiki jedynie od jej antycznych korzeni jest odautor-
ski komentarz Jarzewicza. Pisze on: „Fizjonomika w swojej podstawowej formule
została dość wyraźnie skrytykowana i jest uznawana za pseudonaukę, jednak py-
tanie o słuszność tez Lavatera i stosowanej przez niego metody pozostawiam poza
refleksją. Ze względu na wyraźnie pejoratywny charakter słowa «pseudonauka»,
który natychmiast ustawia uczonego po określonej stronie dyskusji o fizjonomice,
poza cytatami lub nawiązaniami do literatury nie zamierzam go używać. Tak czy
inaczej obecność fizjonomiki w historii jest bardzo trwale zakorzeniona, podobnie
wpływ tej dziedziny wiedzy na sztukę jest obserwowalny i szeroko opisany” (s. 10).

Jarzewicz miesza w skrajnie niekrytyczny sposób dwa odrębne zagadnienia.
Oczywiste, że analiza dzieła naukowego w kontekście historycznym powinna od-
bywać się nie z poziomu oceniania poprawności zawartych w nim tez - nie ma to
bowiem najmniejszego sensu - liczy się raczej podjęcie próby rekonstrukcji sposobu
rozumowania autora i ulokowanie go środowisku intelektualnym epoki. W tym
kontekście zastrzeżenie Jarzewicza, że pozostawia poza refleksją „pytanie o słuszność
tez Lavatera i stosowanej przez niego metody” jest najzupełniej zbędne. Autor nie
poprzestaje jednak na tym - decyduje się na stwierdzenie, że określenie fizjonomiki
mianem „pseudonauki” „lokuje uczonego po określonej stronie dyskusji” o niej -
i dlatego wstrzyma się od podobnych określeń. Tymczasem, jeśli spojrzeć na tezy
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Lavatera w sposób ahistoryczny, jasne jest, że pozbawione są jakiejkolwiek naukowej
wiarygodności - już w chwili swojej publikacji były dla wielu badaczy intelektualnie
skompromitowane, a ich ostateczne odrzucenie jako pełnoprawnej teorii nauko-
wej nastąpiło w XIX w. Wszelka próba nawet pośredniego sugerowania naukowej
wartości Fragmentów fizjonomiki jest zabiegiem niedorzecznym. Badacz, rzecz
jasna, nigdy nie powinien omawiać analizowanych poglądów z punktu widzenia
czasów późniejszych i standardów naukowych własnej epoki, nie bez racji byłoby
jednak zaznaczenie, że pomysły Lavatera zostały spostponowane przez czołowych
współczesnych mu intelektualistów. Dość przytoczyć opinię Georga Christopha
Lichtenberga, słynnego filozofa, matematyka i fizyka, który kpi ze szwajcarskiego
pastora: „Nabożny fantasta, który co chwile wykrzykuje «Jestem tylko słabym na-
rzędziem^’; dodając, że Lavater obraziłby się śmiertelnie, gdyby powiedziano mu
„Tak właśnie dawno już myśleliśmy”2. Lichtenberg, sam cierpiąc na karłowatość,
ma za złe Lavaterowi powiązanie piękna fizycznego z moralnym i choć po spotka-
niu ze swym intelektualnym oponentem zostaje jego żarliwym przyjacielem, nie
przeszkadza mu to w dalszej krytyce teorii fizjonomiki. Gdyby Jarzewicz chciał
uczciwie zająć się zagadnieniem naukowości Fragmentów, czego - uprzedzając
nieco fakty - nie robi, wystarczyłoby mu przytoczyć Lichtenbergowską polemikę
Ofizjonomice. Przeciw fizjonomistom, najdosadniej pokazującą, jak dalece badany
przez niego traktat rozmijał się ze standardami badawczymi Oświecenia. Podobna
uwaga byłaby tym bardziej zasadna, że pogląd, wedle którego piękno fizyczne ma
być gwarantem doskonałości moralnej - przedstawiony w znacznie już mniej nie-
winnej formie - legł u podstaw zbrodniczych ideologii XIX i XX wieku, które, choć
dalekie od dobrych intencji poczciwego kaznodziei z Zurychu, wyrastają z bliskich
mu, lecz ostatecznie skompromitowanych założeń metodologicznych.

Przechodząc do kolejnego wątku: zdarza się, że Jarzewicz przeinacza w tłumacze-
niu sens cytatów. We wstępie przytacza słowa Lavatera w następującym brzmieniu:
„Fizjonomika jest nauką, która pozwala rozpoznać charakter człowieka (a nie jego
przypadkowe losy) z najszerzej rozumianego zewnętrza” (s. 10). Tymczasem tekst
ten po niemiecku brzmi: „Physiognomik ist die Wissenschaft den Charakter (nicht
die zufalligen Schicksale) des Menschen im weitlaufigsten Verstande aus seinem
Aufterlichen zu erkennen”3 - zwrot „im weitlaufigsten Verstande” (w najszerszym
rozumieniu) odnosi się nie do „zewnętrza”, jak chce tego Jarzewicz, lecz do „rozpo-
znawania charakteru”. Całe zdanie winno więc brzmieć: „Fizjonimika jest nauką,
która pozwala w najszerszym rozumieniu rozpoznać charakter człowieka (a nie
jego przypadkowe losy) z jego zewnętrza”, co diametralnie zmienia jego sens, a jest
o tyle istotne, że fragment ten stanowi precyzyjną definicję zadania, jakie postawił
sobie Lavater.

W rozdziale poświęconym kwestii autorstwa Jarzewicz zaczyna od stwierdzenia,
że nie zamierza wykraczać poza ustalenia dotychczasowych badaczy - tam, gdzie
nie ustalono, kto wykonał daną rycinę, tam badacz nie będzie się starał tego robić na
własną rękę (s. 20). Choć takie podejście może wydawać się skrajnie zachowawcze
1 odtwórcze, może bronić się w świetle deklaracji, że ważniejsze jest ustalenie, kto

2 Cyt. za: T. Zatorski, Lichtenberg, czyli pokora oświeceniowego rozumu, w: G.F. Lichtenberg, Po-
chwała wątpienia, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2010.

3 J.C. Lavater, Erster Abschnitt, w: idem, Von der Physiognomik, zob. online: <http://gutenberg.
spiegel.de/buch/von-der-physiognomik-752/3> (stan na: 16.11.2017).
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odpowiada za całościową koncepcję ikonograficzną Fragmentów fizjonomicznych.
Jarzewicz trafnie zauważa, że Lavater jedynie „dopisuje tekstowy komentarz do kom-
pilacji ilustracji” (s. 20). Dlatego rozdział ten ma stanowić próbę odpowiedzenia na
pytanie, kto odpowiadał za taki, a nie inny dobór rysunków. Jako kandydaci zostają
wysunięci, oprócz samego Lavatera, dwaj jego główni graficy - Lips i Chodowiecki,
przy czym Jarzewicz uznaje, że pierwszy był zbyt młody, by móc odegrać decydującą
rolę w procesie doboru ilustracji, natomiast co do drugiego „w niektórych wypad-
kach Lavater wyraźnie zdawał się na intuicje berlińskiego artysty” (s. 25). Jako ten,
który odegrał ważną rolę w powstawaniu traktatu, zostaje wzmiankowany Goethe,
z zaznaczeniem, że szybko zdystansował się od efektu końcowego. Rozdział urywa
się, bez wyraźnej konkluzji, po opisaniu korespondencji Lavatera z późniejszym
autorem Fausta.

Pisząc o typologii ilustracji, Jarzewicz dokonuje formalnego rozróżnienia, które
wystarczy jedynie w tym miejscu zreferować i do którego sam, nie licząc zakończe-
nia, nie odnosi się zbyt często. Przeprowadza trzy podziały techniczne. W ramach
pierwszego rozróżnia całostronicowe tablice i włączone w strukturę tekstu winiety.
Drugi odnosi się do stopnia wykończenia ilustracji: tu wymienione zostają ilustra-
cje „zwykłe”, „z cieniowaniem bez tła”, „konturowe z zaznaczeniem szczegółów”
i „konturowe - sam obrys” (s. 26-28). Wspomniana jest i możliwość podziału ze
względu na technikę wykonania, Jarzewicz konkluduje jednak, że dominującym
typem rycin są tutaj akwaforty lub akwaforty łączone z miedziorytem i wobec nie-
licznych odstępstw od tej techniki nie jest to zagadnienie godne uwagi.

W rozdziale poświęconym relacji obrazu i tekstu Jarzewicz nie bez racji wyro-
kuje, że jest to „kluczowy aspekt wizualnej strony książki” (s. 29). Tym niemniej
owemu kluczowemu aspektowi poświęca jedynie niepełne trzy strony swojego
opracowania. Zauważywszy, że Lavater pozostawił szczegółowe instrukcje co do
ulokowania tablic w tekście, ogranicza się do stwierdzenia, że ogólny układ kompo-
zycyjny poszczególnych Lavaterowskich fragmentów sprowadza się do schematu:
tablica - tekst biorący swój tytuł od ilustracji - zamykający finalik.

Główną część pracy, poświęconą analizie uszeregowanych wedle tematyki rycin
znajdujących się we Fragmentach fizjonomicznych, Jarzewicz rozpoczyna od rycin
dekoracyjnych niezwiązanych bezpośrednio z treścią traktatu. Zalicza do nich
frontyspisy poszczególnych tomów i ryciny dekoracyjne. Włączenie w ten poczet
frontyspisów może budzić poważne zastrzeżenia, zważywszy że - jak się wydaje -
ich zasadniczą rolą jest zbiorcze nawiązanie do całościowej treści poszczególnych
tomów. Dość zadowalająca i wnikliwa jest przy tym sama analiza czterech fronty-
spisów, to na nich bowiem autor przede wszystkim koncentruje swoją uwagę. Przy
pierwszym z nich słusznie zostaje wyakcentowana dominująca rola zmysłu wzroku
w rozważaniach Lavatera i wątek „oglądania oglądania”, powracający nieustannie
w ilustracjach (s. 35). Zdecydowanie najsłabiej wypada analiza frontyspisu tomu
drugiego - tajemniczego przedstawienia trzech postaci o dziecięcych tułowiach
i głowach dorosłych osób. Ponieważ sens tej sceny nie został rozczytany przez
dotychczasowych badaczy, Jarzewicz zbywa go niemal milczeniem, ograniczając
się w tym wypadku - podobnie jak dotychczas - do zadowolenia się istniejącym
stanem badań. Tymczasem samemu w innym miejscu swojej książki przytacza cytaty
z Lavatera, które przy odpowiedniej analizie mogłyby przyczynić się do sformuło-
wania pewnej, wymagającej rzecz jasna wnikliwszego przebadania, interpretacji.
Otóż w czwartej księdze Fragmentów Lavater pisze: „Mężczyzna to nic innego, niż
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chłopiec/młodzieniec oglądany przez szkło powiększające, więc odczytuję zawsze
więcej w twarzy dorosłego, niż w twarzy dziecka. [...] Istnieją dziecięce fizjonomie,
które pokazują przyszłego człowieka w jego dobrej i złej postaci” (cyt. na s. 113).
Znacznie lepiej Jarzewicz radzi sobie tam, gdzie ikonografia ilustracji została już
jednoznacznie odcyfrowana: dość wnikliwie analizuje zarówno treść pozostałych
frontyspisów, jak i zwraca uwagę na ryciny dekoracyjne związane z kategorią wzro-
ku. I tu nie unika jednak błędnego ikonograficznie rozpoznania. O jednej z rycin
(w załączonych ilustracjach reprodukcja nr 10) pisze: „Na rycinie Schellenberga
widać chłopca przyglądającego się maszynie lub instrumentowi muzycznemu bądź
optycznemu” (s. 41). Urządzenie to, choć nieprzedstawione w całości, wygląda jak
camera obscura. Choć faktycznie trudno o jego jednoznaczne zaklasyfikowanie,
nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to przyrząd optyczny - zaopatrzony
jest w soczewkę - nie zaś instrument muzyczny. W rozdziale tym Jarzewicz stara
się również - błędnie w moim mniemaniu - wykazać, że pozornie niezwiązane
z treścią poszczególnych fragmentów finaliki w rzeczywistości podsumowują treść
zamykanych rozdziałów.

W dalszej części analizy Jarzewicz zajmuje się Kopiami dzieł sztuki. Rozdział ten
rozpoczyna zarysowanie poglądów Lavatera na kwestie estetyczne, zreferowanych
zresztą w miarę rzetelnie. Dość niezrozumiała jest w tym miejscu dygresja doty-
cząca występowania słowa „erhaben” w języku niemieckim i „sublime” w języku
angielskim, w której zresztą datowanie obu terminów zostało w całości niefortunnie
oparte o ich występowanie w szesnastowiecznych protestanckich tłumaczeniach
Biblii na oba języki, z wykorzystaniem internetowej porównywarki tekstów (s. 51).
Nie do końca jasne jest również kryterium, według którego pewne „kopie dzieł
sztuki”, jak określa Jarzewicz reprodukcje znanych dzieł zamieszczone u Lavatera,
zostały zanalizowane w tym rozdziale, podczas gdy inne zostały włączone w po-
czet „portretów”, „sylwetek”, czy „wizerunków Chrystusa” (dla przykładu problem
zapożyczenia wyobrażenia Filipa Dobrego księcia Burgundii od Rogera van der
Weydena znalazł się w sekcji poświęconej portretom). Rozdział, niestety dość
typowo w przypadku tego autora, urywa się po analizie poszczególnych rycin,
bez próby wysnucia ogólniejszych wniosków dotyczących roli „kopii dzieł sztuki”
w koncepcji ilustratorskiej Fragmentów i bez próby odczytania ich w ramach kon-
cepcji „wizualizacji naukowej”.

Kolejny, niedługi rozdział poświęcony jest wizerunkom Chrystusa. Zawiera dość
wnikliwą analizę korpusu odnośnych ilustracji, referuje również problematyczne
wymagania, jakie Lavater stawiał przed ilustratorami, żądając od nich ścisłego
dopasowania do własnych opisów tego, jak powinien wyglądać Chrystus. Żałować
można jedynie faktu, że znów zabrakło analizy ze strony Jarzewicza: rozdział ten
warto by z pewnością wpisać w problematykę artystyczno-teologicznego sporu
o „prawdziwy wizerunek” Chrystusa oraz poświęcić większą uwagę problematyce
relacji pomiędzy religijną przynależnością Lavatera do nurtu ewangelicyzmu re-
formowanego a jego stosunkiem do przedstawień Jezusa.

Następna część przechodzi do analizy portretów pogrupowanych w następu-
jącej kolejności: władcy, artyści, filozofowie (z wyróżnieniem Sokratesa), portre-
ty Goethego, twarze losowo wybranych ludzi, twarze kobiet, zestawienia twarzy,
przedstawienia chorób. Jakkolwiek samo to rozróżnienie zdradza pewien metodo-
logiczny nieporządek, poszczególne grupy zostają opisane z pedantyczną dbałością
o szczegóły i ukazane w szerszym kontekście myśli Lavatera, z przytoczeniem
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znacznej ilości cytatów - rozdział ten pod względem dogłębności analizy należy
z pewnością do bardziej udanych. I tu jednak, poruszając na krótką chwilę tytułowy
temat „wizualizacji naukowej”, Jarzewicz nie unika błędu. Pisząc o przedstawieniu
dziewczynki cierpiącej na chorobę skóry, pisze: „Kompozycja złożona z dwóch
całopostaciowych wizerunków dziewczynki ukazanych od tyłu i z profilu w nieokre-
ślonej przestrzeni zbliża ten obrazek do ilustracji naukowej, szczególnie że akcent
informacyjny został położony na zmiany skórnej drugiej strony, konwencję naukową
przełamuje fantazyjnie ukazany kapelusz” (s. 117). Ewidentnym błędem, którego nie
po raz pierwszy dopuszcza się autor, jest anachronizm w myśleniu: przykłada on do
osiemnastowiecznej grafiki współczesne kryteria naukowości. Nie jest to stosowne
miejsce na przypomnienie, że żadna ilustracja „naukowa” nie jest w gruncie rzeczy
obiektywnym, „przeźroczystym” odzwierciedleniem rzeczywistości; temat ten był
wielokrotnie podejmowany przez dwudziestowiecznych historyków sztuki, by
wspomnieć chociażby Gombricha4; zaś model konwencji naukowej, o jakim pisze
Jarzewicz, w pełni ukształtował się dopiero w XIX w. Co więcej, przedstawianie
modeli anatomicznych w scenkach rodzajowych lub alegorycznych, w kostiumach,
w gestach nawiązujących do dzieł sztuki - wszystko to jest spuścizną również kon-
wencji ilustracji medycznych, tyle że siedemnastowiecznych.

W rozdziale kolejnym Jarzewicz analizuje studia twarzy, dzieląc je na oryginal-
ne rysunki powstałe na potrzeby Lavaterowskiego dzieła i te „pozyskane z innych
źródeł” (s. 119). W ich kontekście zajmuje się ilustracjami dotyczącymi czterech
hipokratejskich typów charakterów, ilustracjami dotyczącymi typów narodowych
(co jest dość kuriozalne, zważywszy na fakt, że są to portrety pełnopostaciowe, nie
zaś studia twarzy), portretami „zdradzającymi cechy charakterystyczne”, a na koń-
cu - zestawieniami twarzy ludzkich i zwierzęcych, a zwłaszcza relacjom tej części
rycin do traktatu Della Porty.

Następna część książki dotyczy monochromatycznych sylwetek - na wstępie
zostaje opisane znaczenie, jakie sylwetki zajmowały w teorii Lavatera; później
Jarzewicz przeprowadza krótką dygresję dotyczącą sposobu ich opracowywania, by
w końcu przejść do opisu poszczególnych ilustracji z Fragmentów fizjonomicznych.
Kolejny rozdział poświęcony jest rysunkom części ciała, kolejno: oczu, uszu, nosa,
ust, czaszki, kości i rąk. W zestawieniu z obszernymi fragmentami tekstu traktatu
analiza ta jest rzetelna i wyczerpująca. Kolejne trzy krótkie rozdziały zamykają
główny trzon pracy Jarzewicza, omawiając ilustracje, które nie zmieściły się w żad-
nej z głównych kategorii. Pierwszy z nich to krótki fragment dotyczący wszelkiego
rodzaju „schematów” z odniesieniem do sposobu ilustrowania maszyn w Ency-
klopedii Francuskiej. Drugi zajmuje się przedstawieniami zwierząt, tu z kolei brak
już analizy porównawczej do dzieł innych autorów. W końcu ostatni z rozdziałów
wylicza „Inne rodzaje ilustracji”, do których Jarzewicz zalicza kolejno: łączenie
sylwetek i portretów na jednej ilustracji, portret dziewczynki ze studiami ust i oczu,
reprodukcje rękopisów, z których Lavater wnioskował o charakterze ich autorów,
oraz znaki drukarskie jako obrazy.

Po tym wyliczeniu następuje zakończenie książki. Pierwszym i najważniejszym
jego mankamentem jest skrótowość - liczy zaledwie pięć stron, a zważywszy, że
przeszło dwustustronicowa zasadnicza część poprzednia sprowadza się głównie do

4 E.H. Gombrich, Truth and Stereotype, w: idem, Art and Illusion: A Study in the Psychology of
Pictorial Representation, New York 1960, s. 81-82.
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opisu poszczególnych ilustracji, na kilku kartkach mieści się cała analiza krytycz-
na problematyki wizualizacji naukowej, tak szumnie zapowiedziana we wstępie.
Jarzewicz zaczyna od wyznaczenia trzech istotnych jego zdaniem kryteriów, które
pozwalają wykazać zbieżność ilustracji zawartych we Fragmentach fizjonomicznych
z rycinami w innych dziełach naukowych epoki. Są to: ukazanie przedmiotu od
najbardziej charakterystycznej strony, linearyzm wiążący się z precyzją obrysu
oraz rezygnacja ze światłocienia i iluzyjnej przestrzeni. Następnie autor dokonuje
porównania z Fragmentów z dwoma konkretnymi tekstami. Pierwszy z nich to
Encyklopedia Francuska; Jarzewicz dowodzi, że Lavater wzorował na niej układ
ilustracji w swoim traktacie, by nadać mu „status dzieła o charakterze naukowym”.
Drugi tekst to Historia naturalna Buffona, co do której autor monografii kon-
kluduje jedynie, że zawiera ona znacznie mniej materiału ilustracyjnego. Po tych
dwóch przypadkowych zestawieniach Jarzewicz wysnuwa ogólny wniosek co do
roli ilustracji w tekście Lavatera: nie bez racji pisze, że ich układ i relacja z tekstem
są chaotyczne, tekst zaś analizuje materiał empiryczny zgromadzony przez szwaj-
carskiego pastora, a nie treść dołączonych do niego ilustracji, mających wspierać
głównie tezy traktatu. Choć trudno nie zgodzić się w tym punkcie z diagnozą Ja-
rzewicza, ciężko zrozumieć, dlaczego do jej postawienia potrzebne było dwieście
stron wtórnych, pedantycznych opisów poszczególnych rycin. Swoje rozważania
kończy jeszcze jedną konkluzją, dotyczącą tym razem dominującego w warstwie
ilustracyjnej Fragmentów stylu: zdaniem autora ilustracje te są klasycyzujące przez
dobór tematów i swój linearyzm, zaś rokokowe - tam, gdzie pojawiają się ozdoby
(s. 227).

Najważniejsza wydaje się odpowiedź na pytanie o to, w jakim stopniu Jarzewicz
wywiązuje się z postawionego sobie zadania wraz z próbą odtworzenia przyjętej
przez niego metodologii. Jak zostało to już napisane, główna część dzieła, stano-
wiąca szczegółowy opis znacznego wyboru rycin zawartych w rozprawie Lavatera,
została przygotowana z godną podziwu pieczołowitością. Trzeba jednak przyznać, że
częstokroć autor ograniczał się do opisania ich zawartości i zreferowania obecnego
stanu badań, z uwzględnieniem licznych cytatów z samego Lavatera - z mniejszym
naciskiem na własne wnioski i postulaty badawcze. Gorzej od części „analitycznej”
wypada deklarowane „wyjaśnienie związku” Fragmentów „z ówczesną i dzisiejszą
sztuką, jak również konwencją ilustracji naukowej w wieku XVIII” (s. 14). Odwołania
do innych dzieł sztuki pojawiają się przy okazji konkretnych rycin, jednak nigdzie
w tekście Jarzewicz nie próbuje ulokować korpusu opisywanych grafik w ogólnej
panoramie epoki. Niewiele lepiej jest z odwołaniami naukowymi - oprócz krótkiego
rysu historycznego we wstępie i pojedynczych dygresji wplecionych w tok wywodu
jedyną bardziej zwartą próbę zestawienia Fragmentów z innymi publikacjami osiem-
nastowiecznych badaczy autor podejmuje w ostatnim rozdziale pracy. Fragment ten
wydaje się jednak zdecydowanie zbyt krótki - jest nieledwie szkicem, podczas gdy
omawiana w nim problematyka od pierwszych stron Sztuki i wizualizacji naukowej
zapowiadana jest jako główny temat książki.

Na niewątpliwą pochwałę zasługuje odwołanie się autora do szerokiej literatury
przedmiotu, włącznie z najnowszymi publikacjami w językach obcych. Stan badań
zostaje dość wiernie zreferowany, książka zaopatrzona jest też w bogaty i rzetel-
nie opracowany aparat krytyczny, od strony edytorskiej została też przygotowana
w dość zadowalający sposób. Mimo tego zdarzają się drobne błędy ortograficzne
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i stylistyczne, które nie zostały usunięte w korekcie, nierzutujące na szczęście na
całościowy odbiór dzieła5.

Na pochwałę zasługuje bogaty materiał ilustracyjny, stanowiący prawie jedną
trzecią objętości książki - starannie przygotowane reprodukcje pozytywnie wyróż-
niają się na tle wielu podobnych publikacji. Choć czasami konieczność odwoływania
się do nich w trakcie lektury tekstu bywa uciążliwa, ich zbiorcze zamieszczenie na
końcu książki w formie zwartego „korpusu” stanowi chyba dobre rozwiązanie,
pozwalając na ich wygodne przeglądanie. Wśród podpisów pod ilustracjami nie
obeszło się bez kilku drobnych niezręczności. Ilustracja nr 10 została podpisana:
„Chłopiec przyglądający się jakiemuś instrumentowi”; ilustracja nr 74: „dziewczynka
ze znamionami” (znamiona łatwo zidentyfikować jako konkretną chorobę skóry,
tj. Epidermodysplasia veruciformis). Niezbyt fortunnie brzmi podpis pod ilustracją
nr 82: „Przedstawienie różnych narodów pod ścianą lub rozbudowanym kramem”
oraz nr 92: „Wymyślone sylwetki mężczyzn, głównie karykatury”.

Podsumowując, książka Jarzewicza może być traktowana jako dość przekro-
jowa, choć niepozbawiona znacznych błędów monografia dotycząca graficznego
opracowania Fragmentów fizjonomicznych Lavatera, przybliżająca ten temat polskie-
mu czytelnikowi i referująca dotychczasowy stan badań. Należy docenić szerokie
spektrum badań autora i obfitość cytowanych i referowanych źródeł. Niestety,
Jarzewicz, tak jak autor analizowanego przez niego dzieła, nie uniknął problemów
z usystematyzowaniem zgromadzonego materiału. Głównym mankamentem książ-
ki wydaje się fakt, że wbrew tytułowi i zapowiedziom autora nie poszerzyła ona
istotnie problematyki związanej z omawianym zagadnieniem. Może natomiast być
traktowana jako wartościowy zbiór reprodukcji z dzieła Lavatera, użytecznych jako
podręczny korpus dla badaczy nowożytnej ikonografii.

5 Te, które udało mi się odnaleźć w trakcie lektury to: „wykorzystanie tej ryciny jako typowej
ilustracji temat [...]” (s. 49); „danego przestawienia” zamiast „przedstawienia” (s. 50); „Innym
współczesnym dziełem, zamieszczonym przez Lavatera w swojej książce...” (s. 51),„przykłąd”
(s. 211).
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