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Lavaterowski ideał doskonałości. 
Piękno u Orzeszkowej – teoria Lavatera 

czy greckie kalos kagathos? 

Piękno Lavatera i kalos kagathos

Współcześni badacze zgadzają się z cytowaną po wielekroć w pracach 
naukowych opinią Elizabeth Eastlake, która w połowie XIX stulecia 
przekonywała, że „na świecie istnieje z pewnością niewiele rzeczy, któ-
re by nas bardziej fascynowały niż twarz”1. Takie wypowiedzi typowe 
były dla niemal wszystkich zainteresowanych treściami, jakie przeka-
zuje oblicze. Wystarczy przytoczyć myśl znanego polskiego psychologa 
Władysława Witwickiego: Twarz mówi wiele o człowieku (...); gramatykę 
tej mowy daje nam nauka o mimice2, bądź wybitnego psychiatry, Anto-
niego Kępińskiego, który pisał, że twarz rozumiana jako legitymacja 
człowieka w przeciwieństwie do pozostałych części ciała pozostaje 
zawsze „naga”, gdyż najszybciej zdradza wnętrze człowieka i umożli-
wia czytanie jego emocji3. Początkowo psychologowie zajmowali się 
tą problematyką marginalnie, jednak z upływem czasu ilość artyku-
łów poświęconych aspektom ludzkiego oblicza gwałtownie wzrosła 
i dla całej rzeszy naukowców twarz stała się centralnym przedmiotem 

1 Cyt. za: R. Henss, Gesicht und Persönlichkeitseindruck, Göttingen [et al.] 1998 (Schrif-
tenreihe Lehr- und Forschungstexte Psychologie, Neue Folge, 7), s. 15 [wszystkie 
tłumaczenia z języka niemieckiego – ES].
2 W.  Witwicki, Psychologia dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych, Lwów 
1925, t. 1, s. 353.
3 Zob. A. Kępiński, Twarz i ręka, „Teksty” 1977, nr 2 (32), s. 10–11.
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dociekań. Pod koniec XX wieku jedna z australijskich uczonych, Gil-
lian Rhodes, uporządkowała różnorodność istniejących perspektyw 
badawczych i w swoim tekście o sekretach twarzy (Secrets of the Face4) 
wyróżniła cztery jej tajemnice: piękna,  ekspres j i,  charakter u 
i  tożsamości5. Owe tajemnice, szczególnie charakteru, objaśniane-
go na podstawie wyglądu zewnętrznego, usiłował zgłębić pod koniec 
XVIII wieku Johann Caspar Lavater, pastor szwajcarski, który zasłynął 
jako autor przez jednych podziwianego, przez innych wyszydzanego 
opus magnum zatytułowanego Physiognomische Fragmente zur Beförde-
rung der Menschenkenntnis und Menschenliebe wydawanego w latach 
1775–1778. Tam właśnie nauczał, jak można interpretować natu-
rę człowieka, „czytając” nieruchome części jego twarzy. Dziś niemal 
każdy zajmujący się tym obszarem przyznaje, że przynajmniej jeden 
z poglądów Lavatera – głoszący, iż pierwsze wrażenie wywołane na nas 
przez obcą osobę jest ważne – nie był całkiem niesłuszny. Zalicza się 
go do instynktownej wiedzy o człowieku zwanej inaczej f iz jognomi-
ką odczuwania (Gefühlsphysiognomik), która nie poparta poważnymi 
studiami zgłębiającymi naturę ludzką może oczywiście prowadzić do 
wydawania o innych krzywdzących werdyktów. W pierwszej połowie 
XIX stulecia przekonania tego bronił też Jan Nepomucen Czarnowski, 
który w swoim poradniku savoir vivru oznajmiał: niesłusznie ludzi o nie-
sprawiedliwość posądza, kto się na nich dąsa, że nie bacząc na przymioty 
duszy, z powierzchowności zazwyczaj sądzą; wszakże się powierzchowność 
najprzód okazuje, najprzód więc spostrzeżoną i sądzoną być musi6.

Powiązane z historią twarzy fascynujące dzieje fi zjognomiki wpły-
nęły w dużej mierze na poszerzenie diagnostyki psychologicznej oraz 
na nowe portretowanie bohaterów w literaturze pięknej. Z traktatów 
Lavatera, jak się okazuje, korzystało wielu pisarzy. Fizjonomika kul-
tywowana w dawnych kulturach podtrzymywała wiarę w swoją nieod-
zowność, gdyż głosiła, że pomaga unikać błędów podczas doboru właś-
ciwego towarzystwa i pozwala prawidłowo rozpoznawać autentycznych 

4 G.  Rhodes, Secrets of the Face, „New Zealand Journal of Psychology” 1994, nr 23, 
s. 3–17; zob. też: www.psychology.org.nz/cms_show_download.php?id=795, dostęp 
12.12.2013.
5 Zob. R. Henss, Gesicht..., s. 15. 
6 [J.N. Czarnowski], Człowiek wielkiego świata, czyli nauka, jak się na wielkim świecie w po-
życiu towarzyskim zachować należy, Lwów 1823, s. 6.
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przyjaciół. Z tego względu medycy, poeci, myśliciele i artyści starożytni 
uczyli się poprzez obserwację fi zjonomiczną rozumienia psychologii 
człowieka. Najogólniej fi zjognomikę objaśniano jako umiejętność orze-
kania o jego charakterze, zaletach i wadach na podstawie wyglądu ze-
wnętrznego; była to zatem sztuka wyciągania wniosków na temat du-
chowych właściwości ludzi jedynie w oparciu o obserwację fi zycznych 
części ciała, zwłaszcza twarzy. 

Ważne są zatem rysy oblicza, kontury, położenie i pozycje ciała, pa-
sywność i aktywne poruszenia, wszystko, dzięki czemu każdy ujawnia 
i pokazuje innym siebie. Istnieje wiele rodzajów fi zjognomik. Można na 
przykład studiować ze szczególną uwagą proporcję, sylwetkę, kształt 
ciała, harmonię rozmaitych jego części i te obserwacje przykładać 
do określonego ideału symetr i i,  piękna i  doskonałości. Taki 
kunszt prawidłowej oceny i powiązania jej z głównymi cechami cha-
rakteru człowieka nazywa pastor szwajcarski fundamentalną f iz jo-
gnomiką. Poza nią istnieją jeszcze fi zjonomiki: anatomiczne, tempe-
ramentów, medyczne, moralne, intelektualne. Każda z nich zajmuje się 
innym aspektem człowieka, po to, aby go lepiej zrozumieć i opisać. 

W wystawianiu oceny na temat charakteru informacji mogą dostar-
czyć rozmaite sygnatury ludzkiego ciała, jego reakcji i upodobań. Obok 
zatem studiowania twarzy i jej niuansów warto uwzględnić głos, sposób 
chodzenia, przyjmowaną pozycję, ubranie, gestykulację. We wszystkim 
bowiem odzwierciedla się natura ludzka, inaczej mówiąc: odciska się 
ona sama. W gąszczu zagadnień interesujących Lavatera znalazły się 
też jego poglądy na temat piękna i  brzydoty, które, zbyt po-
wierzchownie zinterpretowane, utrwaliły się w literaturze przedmiotu 
i w dobrej wierze powtarzane są bez zastrzeżeń i odwołań do niemiecko-
 języcznych źródeł przez kolejnych badaczy. Fizjognomika Lavatera nie-
co inaczej niż nowożytność zapatrywała się na piękno i brzydotę, mimo 
że wyrosła na gruncie antycznych, odradzających się wówczas ideałów. 
Jak zauważył jeden z amerykańskich badaczy wizerunków mężczyzn, 
Georg L. Mosse, Lavaterowska teoria jest przede wszystkim przykła-
dem związku duszy i  c iała. Człowieka czynił zatem pięknym okre-
ślony rodzaj moralności: umiłowanie pracy, umiarkowanie, czystość 
i dbałość o zdrowie7. 

7 Zob. G.L.  Mosse, Th e Image of Man. Th e Creation of Modern Masculinity, New Jork 
1996, s. 25–26. 
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Współcześnie, podobnie jak poglądy szwajcarskiego duchownego, 
o czym za chwilę, zostało zniekształcone rozumienie starożytnego kalos 
kagathos, co najlepiej wyjaśnia Władysław Tatarkiewicz, pisząc, iż dzi-
siejsze pojęcie piękna ma sens odmienny od tego, jakim się posługiwali 
Grecy. Wtedy oznaczało bowiem wszystko to, co się podoba, budzi uznanie. 
Zakres jego był więc szerszy. Oznaczało wprawdzie i to, co się podoba oczom 
i uszom, co się podoba ze względu na swój kształt czy budowę, ale oznaczało 
także wiele innych rzeczy, które podobają się na inny sposób i z innych wzglę-
dów; obejmował wyglądy i dźwięki, ale także cechy charakteru, w których 
dzisiejszy człowiek widzi wartości innego rodzaju i jeśli nazywa je „piękny-
mi”, to ze świadomością, że wyrazu używa przenośnie8. Słowo „piękny” mo-
gło zatem określać także dobra duchowe, moralne i intelektualne. Grecy 
rozumieli piękno znacznie szerzej od nowożytnych i, jak wykłada sens 
owego pojęcia Romuald Turasiewicz, nie ograniczali jego zakresu do przed-
miotów fi zycznych, ale obejmowali nim także psychiczne i społeczne, charak-
tery, zalety osobiste, cechy usposobienia, formy ustrojowe9. W najszerszym 
znaczeniu piękno posiadało wartości etyczne, moralne, wewnętrzne, 
dopiero w węższym zakresie mieściło w sobie przeżycia estetyczne: bar-
wę, dźwięk i myśl. Przed współczesnym odczytywaniem i interpretacją 
antycznego piękna przestrzega też Girolama de Michele, współautor 
tekstów zamieszczonych w dziele Historia piękna, przypominając, że 
sytuacja taka zdarzała się w wielu epokach, które przyjęły za oryginalne 
i autentyczne pewne „klasyczne” przedstawienie piękna – w rzeczywistości 
nieprawdziwe, czy też wytworzone przez rzutowanie w przeszłość pewnej 
wizji nowoczesnego świata (na przykład klasycyzm Winckelmanna)10. 

Dzieje owego terminu są długie i przechodzące przez rozmaite fazy 
modyfi kacyjne, na pewno zaś nie tak spłycone i oczywiste, jak starali 
się to wykazać niektórzy nowożytni, przykładając swoje miary poję-
ciowe do starożytnych wyobrażeń, przez co doprowadzili do niezro-
zumienia kalos kagathos. Kalon, nieprecyzyjnie dziś przekładane jako 
„piękno”11, posiadało konotację moralną, społeczną i polityczną (sens 
społeczno-polityczny pojawia się w drugiej połowie V wieku p.n.e.). 

8 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, Warszawa 1985, s. 37. 
9 R. Turasiewicz, Studia nad pojęciem „kalos kagathos”, Kraków 1980, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, DLXXI. Prace Historycznoliterackie, z. 41, s. 12. 
10 Historia piękna, red. U. Eco, przeł. A. Kuciak, Poznań 2006, s. 39. 
11 Ibidem, s. 39 i 40. 
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Jedynie w twórczości Safony spotyka się połączenie doskonałości 
estetyczne j  z  moralną, piękna ze szlachetnością, sensu fi zycz-
nego z wewnętrznym, niemniej i ona napisze to, nad czym się kilka 
epok później zastanawiał Lavater: ten, kto jest piękny, jest tylko piękny 
z wyglądu, ten zaś kto jest również dobry, będzie również piękny12. Staro-
żytni starali się wykazać, że sama uroda nie wystarcza do osiągnięcia 
ideału doskonałości, gdyż taka osoba będzie jedynie piękna i nic 
więcej, natomiast dopiero cnoty wewnętrzne: dzielność, szlachetność, 
dobroć, przyzwoitość, siła, rycerskość postępowania, męstwo, zacność 
etc. sprawią, że obdarzony nimi człowiek stanie się piękny, gdyż otoczy 
go blask piękna duchowego. Długo kalos kagathos odnosiło się do cha-
rakteru, postawy moralnej i zachowania. W najstarszej epoce literac-
kiej obszary etyki i estetyki odgraniczone były od siebie bardzo jeszcze 
niewyraźną linią13. Zazwyczaj podkreślano moralną treść omawianego 
terminu; ktoś był doceniany ze względu na swoje wysoce etyczne czy-
ny i rozum. Na temat ideału estetycznego w starożytnej Grecji wypo-
wiada się też cytowany powyżej Girolama de Michele w Historii piękna, 
twierdząc, że piękno nie miało wówczas autonomicznego statusu: możemy 
nawet powiedzieć, że Grekom, przynajmniej do czasów Peryklesa, brakowa-
ło prawdziwej estetyki i teorii piękna14. Przejrzystego uporządkowania 
owego złożonego w gruncie rzeczy zagadnienia dokonała Maria Cieśla-
-Korytowska w artykule Piękno oblicza, piękno ducha, w którym badała 
związki piękna i dobra w dziełach romantycznych15. 

Natomiast Lavater, którego traktat znali oczywiście już romantycy, 
twierdził, że należy zaprzestać uznawania za piękno jedynie klasycz-
nych ideałów, natomiast zachęcał do poszukiwania piękna ukr y te-
go, które mogą dostrzec wyłącznie sprawni fi zjonomiści. W ten sposób 
przyczynił się także do zdefi niowania duchowej brzydoty. W swoich 
Fragmentach fi zjonomicznych16 zamieścił rozdział pt. O harmonii mię-
dzy pięknem moralnym i cielesnym (Von der Harmonie der moralischen 

12 Cyt. za: R. Turasiewicz, Studia nad pojęciem „kalos kagathos”..., s. 18.
13 Zob. ibidem, s. 21.
14 Historia piękna, s. 37.
15 M.  Cieśla-Korytowska, Piękno oblicza, piękno ducha, „Prace Komisji Filologicznej. 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk” 2008, t. 54, s. 37–50.
16 J.C.  Lavater, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniβ und 
Menschenliebe, verkürzt herausgegeben von J.M. Armbruster, Bd. 1, mit vielen Kupfern, 
Winterthur 1783. 
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und körperlichen Schönheit), który rozpoczął od postawienia ważnych 
pytań: Czy istnieje widoczna i możliwa do udowodnienia harmonia mię-
dzy pięknem moralnym a cielesnym? Harmonia między brzydotą moralną 
a cielesną? Lub istotna dysharmonia między moralnym pięknem a cielesną 
brzydotą? Między moralną brzydotą a cielesnym pięknem?17 Swoje obszer-
ne i przepełnione mistycyzmem rozważania na ten temat okraszał, co 
jakiś czas, krótkimi dewizami. Niektóre z nich, wiernie oddające jego 
przekonania, brzmiały następująco: „to,  co dzie je  s ię  w duszy, 
zna jduje  swój  w yraz na twarzy”; istnieje moralna piękność i mo-
ralna brzydota; cielesne piękno i cielesna brzydota nadają twarzom rysy18. 
Najbardziej poruszały go pytania o tożsamość między moralnym a cie-
lesnym pięknem, moralną a cielesną brzydotą, które niemal dosłownie 
formułował tak: czy wyrazy moralnego piękna są także piękne cieleśnie? 
Czy wyrazy moralnej brzydoty są również cieleśnie brzydkie?19

Lavater dowodził w dalszej kolejności tego, co później z całym prze-
konaniem wykazywali jego kontynuatorzy, a mianowicie że szpetny 
wyraz mimiczny wielokrotnie powtórzony odciska się na twarzy i na-
daje jej odpychające rysy, które się w konsekwencji utrwalają. Podobnie 
jest z przyjemnymi i pozytywnymi przeżyciami20. Moralnie piękne sta-
ny mają zatem do dyspozycji piękne wyrazy mimiczne, tak jak moral-
nie szpetne stany duszy oddają brzydotę. Nie istnieje żadne poruszenie 
duszy, które nie odbijałoby się na miękkich częściach twarzy. W ten 
sposób dusza dostarcza wrażenia harmonijnego lub nieharmonijnego 
wyrazu twarzy. 

Podsumowanie owych rozważań brzmiało pod piórem Lavatera 
tak: piękno i brzydota twarzy odzwierciedla prawdziwą i precyzyjną rela-
cję, w którą ona wchodzi z pięknem i brzydotą moralnej natury człowieka21. 
Inaczej i jeszcze krócej oraz klarowniej ujął to w formie najczęściej 
w literaturze przedmiotu przytaczanego hasła, które należy bodaj do 
najpopularniejszych sentencji zwięźle streszczających poglądy na ów 
temat szwajcarskiego duchownego: Je moralisch besser, desto schöner. 

17 Ibidem, s. 175. 
18 Ibidem, s. 179. 
19 Ibidem. 
20 Zob. ibidem, s. 180–181.
21 Ibidem, s. 183.
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Je moralisch schlimmer, desto hässlicher22 (Im lepszy moralnie, tym pięk-
niejszy. Im gorszy moralnie, tym brzydszy). Piękno zatem oznaczało 
dla niego szlachetny wygląd, który był możliwy do osiągnięcia jedynie 
przez istniejące wewnątrz dobro duchowe. 

Kontynuując swoje opinie, twierdził, jeszcze na inny sposób, że 
cnota zdobi, a wady czynią brzydkim23. Lavater roztrząsał więc nie tyl-
ko bezpośrednie oddziaływanie moralności i niemoralności na piękno 
twarzy, lecz także pośrednie ich następstwa dla cielesnego upiększenia 
lub zeszpecenia ludzkiej postaci. Słynny fi zjonomista, zgłębiając prob-
lematykę harmonii między moralnym a cielesnym pięknem, odwracał, 
jak widać, kolejność elementów, ponieważ dla niego ten był  piękny, 
kto posiadał  piękny charakter,  szpetny ten,  kto zły24. 

Z owego wywodu widać jasno, że traktat Lavaterowski nie zawie-
rał w sobie podpowiedzi dla pisarzy, które by ich zachęcały do kreowa-
nia pięknych bohaterów o wyłącznie dobrych charakterach, szpetnych 
i ułomnych cieleśnie postaci o nagannych cechach. Choć oczywiście 
tak się czasem zdarzało, gdyż łatwiej autorowi było zyskać sympatię 
czytelnika dla kogoś urodziwego, kto na dodatek ujmował obserwatora 
swoją pozytywną naturą, niż dla osoby, która zniechęcała własnym wy-
glądem. Poglądy Lavatera dotyczące właśnie piękna i brzydoty, mocno 
okrojone w przekładanej najpierw na język francuski wersji autorstwa 
Alexandra Victora Frédérica Ysabeau, zostały następnie przetłumaczo-
ne na język polski, by tym sposobem – przechodząc przez podwójny 
fi ltr języka, osobowość translatora i stanowisko komentatora – do-
trzeć na grunt polski. Opinie francuskiego profesora nauk przyrodni-
czych na temat „piękności i brzydoty” podane w formie nazbyt skró-
conej, luźno streszczającej i interpretującej prawdziwe przekonania 
pastora z Zurychu, przyczyniły się zapewne do wykształcenia wśród 
polskich czytelników dziełka Ysabeau fałszywych wyobrażeń o prze-
konaniach Lavatera, które dotykały omawianych kwestii. Rzecz jasna 
działo się i tak, że osoby dobre były jednocześnie piękne fi zycznie, jed-
nak nie było możliwe, by ktoś jedynie piękny zewnętrznie był zawsze 

22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 184. 
24 Więcej na temat piękna i brzydoty u fi zjonomistów i Lavatera zob. E. Skorupa, Twa-
rze–emocje–charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka, Kraków 2013, 
zwłaszcza s. 78–82, 423–427.
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wartościowy duchowo; innymi słowy, by uroda fi zyczna gwarantowała 
dobry charakter. Lavater zastanawiał się przede wszystkim, czy we-
wnętrzne walory moralne wpływają na piękno plastyczne i... udzielał 
pozytywnej odpowiedzi. 

Podsumowując owo ważne dla antyku i Lavatera zagadnienie, moż-
na zatem stwierdzić, że piękno starożytnych polegało przede wszyst-
kim na jedności oraz harmonii duszy i ciała. Pitagorejczycy na przykład 
nie posługiwali się terminem „piękna”, tylko terminem „harmonii”, 
który rozumieli jako zjednoczenie i zgodność różnorodnych skład-
ników. Harmonię uznawali za cenną, pożyteczną i upatrywali w niej 
piękno, natomiast pojmując dusze analogicznie do ciał, przyjmowali, że 
doskonałe są te, które są zbudowane harmonijnie, to znaczy mają właściwą 
proporcję części25. W chrześcijaństwie ceni się najbardziej piękno nad-
zmysłowe, piękno boskie, które emanuje na cały wszechświat. Dlatego 
dla Lavatera, który był osobą duchowną, piękno przybrało charakter 
etyczny; piękno charakteru emanowało na zewnątrz, by w ten sposób 
się niejako zmaterializować i zachwycić otoczenie. 

Eliza Orzeszkowa – jako autorka zafascynowana traktatem Lava-
tera – chętnie korzystała z jego sugestii i w wielu swoich powieściach 
konsekwentnie realizowała postulaty słynnego fi zjonomisty. W jaki 
sposób radziła sobie z kategor iami piękna i  doskonałości, czy 
podejmowała próby wykreowania bohatera idealnego, warto prześle-
dzić na przykładzie jednej z jej powieści: Ostatnia miłość. 

Ta pierwsza powieść Orzeszkowej, drukowana najpierw u Józefa 
Sikorskiego na łamach „Gazety Polskiej”26, potem w edycji książkowej 
w 1868 roku, jest wzruszającą, choć nieco patetyczną historią o wiel-
kim i dojrzałym uczuciu, które narodziło się między arystokratyczną 
rozwódką, przykro doświadczoną przez życie, a dużo starszym od niej 
szlachetnym inżynierem. To utwór z zamierzenia tendencyjny, aczkol-
wiek typowo romansowy, tekst wpisujący się swoją fabułą w przestrzeń 
osobistego doświadczenia Orzeszkowej, która w czasie tworzenia znaj-
dowała się właśnie w trakcie trudnej, kosztownej i ciągnącej się sprawy 
rozwodowej. Było to ponadto dzieło uznawane przez samą pisarkę za 
„niezmiernie prawdopodobne” i naturalne, gdyż wykreowane przez nią 

25 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1: Estetyka starożytna, s. 90.
26 „Gazeta Polska” 1867, nr 143 (28 czerwca), 149, 152–157, 164–173, 177–182. 
Następne wydanie książkowe ukazało się w 1868 r. 
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postaci powieściowe posiadały swe prototypy zaczerpnięte wprost ze 
środowiska kuracjuszy miasta D*, modnego podówczas uzdrowiska, 
w którym i Orzeszkowa usiłowała podreperować swoje zdrowie. Jesz-
cze przed publikacją prasową własnymi obawami, ale bez zbytniego 
lęku, dzieliła się z wydawcą Józefem Sikorskim: 

Powieść moją piszę ciągle – nie wiem, o ile ona odpowie warunkom doskonałości – 
ale wiem, że będzie niezmiernie naturalną i prawdopodobną, bo wszystkie prawie 
jej postacie szkicuję z natury. Jestem nawet pewną, że jeśli wydrukowaną zostanie, 
ściągnie na mnie oburzenie pewnych osobistości odwiedzających niegdyś Druzgien-
niki, a znajomych mi dobrze, bom nakreśliła ich postacie „en bloc”, ze zmianą tylko 
nazwiska. Niech też Pan zechce mi napisać, jak długą będzie powieść rozpoczęta 
obecnie w felietonie „Gazety [Polskiej]” – może bym też ja mogła wygotować moją 
na porę, gdy się ona skończy – naturalnie, jeśli Pan uzna ją godną pojawienia się 
w Jego piśmie27. 

Sytuacyjne i fabularne ramy Ostatniej miłości określa – jak słusznie 
zauważyła Maria Żmigrodzka – przede wszystkim „ekonomia romansu”. 
Dwa skontrastowane środowiska – dom zacnej matrony i jej równie zacnych 
wnuczek oraz snobistyczny salon hrabiny – są tłem dla romansowej akcji 
rozwijającej się podczas wizyt, herbat, reunionów i towarzyskich przejaż-
dżek28. Kontrastem zresztą będzie pisarka operować z upodobaniem 
w całej swojej twórczości, gdyż był to chwyt, który pomagał jej w argu-
mentacji, w ukazywaniu piękna i  brzydoty duchowej,  dobra 
i  zła,  wzniosłości  i  miałkości  charakterów. Ta pierwsza więk-
sza narracja debiutującej literatki musiała wyzwolić głosy krytyczne, 
co było tym bardziej usprawiedliwione, a nawet oczekiwane, że każdy 
debiut stanowił swoiste zdarzenie społeczne i stwarzał okazję do wy-
rażenia pochlebnych bądź ganiących opinii. Współcześni nie byli jed-
nak nadmiernie aktywni i zaledwie Józef Pracki zamieścił na łamach 
„Tygodnika Mód i Powieści” swoją recenzję napisaną w przychylnym 
tonie. Dopiero szesnaście lat później przy okazji zbiorowego wydania 
dzieł pisarki głos zabrał Teodor Jeske Choiński w „Niwie”; także tego 
1884 roku anonimowa wypowiedź znalazła się w „Kraju”. Nieco wcześ-
niej, bo w 1870 roku, Piotr Chmielowski29 wśród innych wczesnych 

27 E.  Orzeszkowa, Listy zebrane, t. 1, do druku przygotował i komentarzem opatrzył 
E. Jankowski, Wrocław 1954, s. 5. Dalej LZ. 
28 M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965, s. 334.
29 P. Chmielowski, Powieści pani Elizy Orzeszko, „Przegląd Tygodniowy” 1870, nr 1.
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utworów Orzeszkowej ocenił jej debiut powieściowy. Natomiast dwu-
dziestowieczni badacze twórczości, bogatsi o dystans czasowy, przez 
co pozbawieni emocji, mogli zobaczyć Ostatnią miłość już na tle wszyst-
kich osiągnięć literackich pisarki. A była to powieść ważna, istotna dla 
autorki osobiście, gdyż sprawdzająca biegłość warsztatową, a co naj-
ważniejsze talent młodej kobiety, która z niecierpliwością wyczekiwała 
wszelkich werdyktów i opinii.

W drugiej połowie XX stulecia Maria Żmigrodzka podważała „na-
iwne” (takie przynajmniej można odnieść wrażenie z lektury rozpra-
wy) przekonanie autorki o naturalności i prawdopodobieństwie stwo-
rzonych przez nią kreacji arystokratycznej grupy satelitów krążących 
wokół hrabiny X., uznając je raczej za karykaturalne kukiełki charakte-
ryzowane przy pomocy jednego wyolbrzymionego rysu, za galerię łowców 
posagowych i kokietek, która miała służyć do obsadzenia ról śmiesznych 
rywali, odrzuconych konkurentów i zawstydzonych zalotnic30. Jednak 
mimo starannej i wszechstronnej interpretacji, nadmiernie nawet na-
syconej uwagami krytycznymi, badaczka zrezygnowała z analizy por-
tretów o zabarwieniu fi zjonomicznym i patognomicznym, lekceważąc 
niewątpliwe zafascynowanie Orzeszkowej teoriami modnego wówczas 
Lavatera i Lichtenberga. Pominęła także jej sposób pojmowania i trak-
towania kategor i i  piękna i  brzydoty. 

Powieściopisarka w swoim twórczym myśleniu zbliżała się zarówno 
do poglądów Lavatera, czyli była przekonana o wpływie piękna moral-
nego na piękno cielesne, jak i do myślenia o kalos kagathos starożytnych 
Greków. W Ostatniej miłości wykreowała postaci realizujące rozmaicie 
ideał piękna, kobiety i mężczyzn, bohaterów młodych i nieco starszych: 
Reginę Różycką i panią Izabellę, Alfreda Różyckiego, Henryka Tarnow-
skiego, Stefana Rawickiego i hrabiego Augusta. Wprowadziła także do 
utworu minidyskusję o kategorii piękna i o stale powracających w lite-
raturze rozważaniach na temat duchowości człowieka. Inżynier – je-
den z uczestników owej rozmowy – surowo ocenił antyczne zapatrze-
nie w formy zewnętrzne, które jego zdaniem pozbawione były ducha; 
podobnie karcąco wyraził się o sztuce pierwszych wieków chrześcijań-
stwa, która z kolei zapominając o kształtach, przerażała widzów formą 
przedstawianych na freskach postaci; dopiero ostatnie czasy zdobyły 

30 M. Żmigrodzka, op. cit., s. 334.
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się na połączenie tych dwóch elementów: ducha i ciała. Wypowiedź 
Rawickiego – mały traktat o pięknie i duchowości – świadczy jednak 
o błędnym rozumieniu przez bohatera piękna u Greków. Ostatni frag-
ment, dowodzący, że dopiero piękno moralne (duchowe) nadaje czło-
wiekowi politurę piękna cielesnego (plastycznego), stanowiły przecież 
nie tylko poglądy Lavatera, ale także starożytnych Greków, których wy-
obrażenie piękna zostało tutaj mocno zniekształcone:

(...) różne wieki urabiały ideał  p ięknośc i  według siebie, na obraz i podobieństwo 
swoje. Tak starożytna, pogańska Grecja, rozkochana w kształtach cielesnych, nic 
poza nimi nie dojrzała. W posągach starożytnych ujrzysz niepokalanej czystości 
i olbrzymiej siły kształty, ale nie dojrzysz w nich światła, płynącego z wewnętrznej 
treści człowieczej istoty, ni odrobinki nie znajdziesz w nich ducha. Potem chrystia-
nizm owionął ludzkość ascetycznym tchnieniem; formy poszły w obrzydzenie, ma-
teria została wyklętą, człowiek zapragnął otrząsnąć się całkiem z cielesnej swojej 
natury i w ziemskim jeszcze życiu stać się czystym duchem. Stąd sztuka pierwszych 
wieków chrześcijaństwa całkiem zapomina o kształtach; freski jej przerażają ol-
brzymimi formami; malowane i rzeźbione postacie mają mglistość i sztywność 
wstrętną prawie. Ostatnie wieki dopiero pojęły, że jak formy bez duchowej piękności 
są próżnym bawidłem, tak duch, nieujęty kształtami, rozwiewa się w niepochwyt-
ną i abstrakcyjną mgłę. Zasada ta konieczności łączenia obu czynników z dziedziny 
sztuki przeszła w zakres stosunków ludzi; jedni w drugich zapragnęli dojrzeć nie 
samą już tylko piękność cielesną, ale i duchową, na nią się oglądają w swoich wza-
jemnych względem siebie uczuciach. Nie odrzucają też materii; bo nauka dała im 
poznanie ich własnej natury, bo wiedzą, że ciało nieożywione pięknym duchem, to 
zwierzę, a duch uwolniony od wszelkiej materii, to abstrakcja 31 (s. 199–200). 

W podobnym tonie co Rawicki wypowiadała się Regina, która, 
posługując się kategoriami piękna cielesnego (zewnętrzna piękność 
kształtów) oraz duchowego (treść wewnętrzna człowieka), przekony-
wała o konieczności dobierania się ludzi według pokrewieństwa ducha: 
strona duchowa zdoła w oczach moich opromienić czoło człowieka, zdoła mu 
zalać lica pięknością istotną (s. 201). 

Zdanie to brzmi jak przytaczany wyżej cytat z traktatu Lavate-
ra, w którym pastor przekonywał, że „piękno i brzydota twarzy” od-
daje najlepiej relację między pięknem a brzydotą moralnej natury 

31 E. Orzeszkowa, Ostatnia miłość, w: eadem, Pisma. Wydanie zbiorowe zupełne ze wstę-
pem A. Drogoszewskiego, t. 10, Warszawa [i in.] 1913, s. 119–347 [dalej podane strony 
pod cytatami z tego wydania]. 
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człowieka32. Regina w ten właśnie Lavaterowski sposób zachwyciła się 
Stefanem Rawickim, którego na podstawie pierwszego wrażenia okre-
śliła jako „poważną i piękną duszę”. Jej osąd, nieco tu patetyczny, po-
twierdził się w toku fabularnym, w którym dodatkowo został wzmoc-
niony przez pozytywne opinie pozostałych postaci powieściowych. 
Podnoszono jego dobroć, prostotę, poważny umysł, szlachetny układ, 
wrodzoną elegancję, gorące serce: patrząc na posta ć  je g o  piękną, 
p ięknośc ią  moralne j  potę g i, niesteraną latami, napiętnowaną magne-
tycznym urokiem silnej natury, z głębi duszy, a bardzo cicho wyrzekła [Re-
gina]: jesteś wielki!... (s. 213).

Był to solidny inżynier realizujący pozytywistyczny mit o społecznie 
przydatnym, prawdziwym mężczyźnie, którego techniczne wykształ-
cenie nie wykluczało uprawianych pasji artystycznych. Z drugiej stro-
ny jego zalety pokrywały się z cechami cenionymi przez starożytnych 
Greków. Nawet zepsute towarzystwo salonu hrabiny X., dla którego 
liczyła się jedynie „fasadowość”, odnotowywało jego słuszną sylwetkę, 
gustowny strój, gesty i ruchy ciała, zdradzające szlachetność: człowiek 
słusznej i poważnej postaci, z wielką prostotą, ale z wielkim też smakiem 
ubrany. (...) w chodzie jego, w ruchach i w każdym z gestów żywych, a razem 
poważnych, jakie się przy rozmowie uwydatniały, było coś nieskończenie 
szlachetnego i ujmującego (s. 138). 

Narrator ze znawstwem natury ludzkiej, sporządzając pierwszy ob-
szerniejszy portret Rawickiego, dostrzegł jego wysokie i pogodne czo-
ło, które, podobnie jak oczy, było surowe, usta ukazujące cechę dobroci, 
wreszcie silną i poważną naturę, o której wnioskować mógł na podsta-
wie uśmiechu, sposobu mówienia i postawy ciała. 

Bohaterowie Ostatniej miłości dzielą się na dwie kategorie: są albo po 
Lavaterowsku piękni, czyli ich duchowe bogactwo harmonizuje z uro-
dziwą cielesnością, albo też reprezentują jedynie piękno zewnętrzne 
i na chwilę zachwycają otoczenie swą estetyczną formą, która stara 
się osłonić pustkę duchową. W przypadku tych pierwszych (Regina, 
Henryk Tarnowski, Stefan Rawicki) akcent położony jest najpierw 
na moralną nieskazitelność, która promieniuje na zewnątrz, zgodnie 
z poglądami autora Physiognomische Fragmente. Grupa druga jest za-

32 J.C.  Lavater, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniβ und 
Menschenliebe, verkürzt herausgegeben von J.M. Armbruster, Bd. 1, mit vielen Kupfern, 
Winterthur 1783, s. 183.
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wsze bezlitośnie demaskowana przez wszechwiedzącego narratora. Do 
niej należą między innymi: środowisko hrabiny X., Izabella, Alfred Ró-
żyński, hrabia August. Oni właśnie przestrzegają przed złudną wiarą 
jedynie w piękno zewnętrzne, które nie zawsze pociąga za sobą dobro 
duchowe: Hrabia August był jednym z tych ludzi, których powierzchowność 
wiele przyrzeka, a mało dotrzymuje. Miał wzrost słuszny, formy Apollina, 
gęste, czarne włosy i piękne, regularne rysy twarzy. Układ jego był wysoko 
majestatyczny, prawdziwie hrabiowski (s. 166). 

Drugim podobnie wykreowanym bohaterem męskim był Alfred Ró-
żyński, którego „piękna postać i twarz” do tego stopnia zachwyciły nie-
doświadczoną i niedojrzałą jeszcze wówczas Reginę, że postanowiła zo-
stać jego żoną. Miał gęste, spadające włosy, białe czoło, duże, „dziwnie 
czysto błękitne oczy”, zgrabną sylwetkę „o silnych i klasycznych kształ-
tach” (s. 267), ale obok tego... „martwość powierzchowności”, „milczą-
ce i powoli poruszające się usta”, „mdławy i blady” wzrok. Młoda ko-
bieta, na którą Alfred wywierał dziwny urok, natychmiast jego piękno 
zewnętrzne połączyła z koniecznym i uzupełniającym je elementem 
dobra, wpisując się tym samym w odradzające się wówczas, aczkolwiek 
nie do końca prawidłowo wyjaśniane i interpretowane, antyczne ideały. 
Uwierzyła bowiem, że ktoś o pięknej powierzchowności musi być jed-
nocześnie i bezdyskusyjnie moralnie wartościowy. Dopiero po rozsta-
niu z mężem wspominała go nieco inaczej w swoim pamiętniku:

I rzeczywiście, piękne były one [oczy – ES] formą i barwą, jak i cała twarz jego 
ściągła o regularnych i klasycznych rysach i oblana jednolitą matową bladością. 
Dziś piękność taka przedstawiłaby mi się, jak bezduszna, martwa forma; wówczas 
zachwycona nią byłam. Braku w niej tych promieni i odblasków, jakie z wnętrza 
ludzkiego wychodząc, oświecają oblicze myślą i uczuciem...(s. 271).

Piękno mężczyzny szybko przestało fascynować Reginę, a jego „ni-
cość duchowa” zaczęła wzbudzać w niej „wstręt fi zyczny” (s. 317). 

Z kolei sekwencja ukazująca walkę moralności z cielesnością, pięk-
na duszy z pięknem zewnętrznym (fi zycznym) wprowadzona została 
przy okazji oceniania wartości osobowej jednej z kobiecych bohaterek, 
pani Izabelli, która wdzięki własnego ciała, ogniste spojrzenia, wabiący 
uśmiech, najpowabniej przyjmowane postawy uznawała za najważniej-
szą broń kobiecą, korzystając z niej chętnie i świadomie. Jej pojawie-
nie się w powieści zdradza kultywowaną później przez lata skłonność 
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Orzeszkowej do operowania w swej twórczości kontrastami, które uwi-
doczniają się zarówno podczas charakteryzowania ludzi, jak i opisywa-
nia stroju czy też mieszkania bohatera. Narrator skwapliwie zestawia 
Reginę i Izabellę, dwie różne psychologicznie kobiety, po to, aby uwy-
puklić wewnętrzną urodę głównej bohaterki:

Dwie równie piękne i młode, siedzące obok siebie kobiety wielką stanowiły sprzecz-
ność. Były one podobne do dwóch promieni, z których jeden, płynąc od jasnej tarczy 
słonecznej, oświeca i ogrzewa, drugi, zapalony w sztucznym fajerwerku, rozpryskuje 
się na tysiąc iskierek i gaśnie, zostawiając po sobie tylko ciemność i woń siarki (s. 177). 

Scena rozgrywająca się przed lustrem, w którym przegląda się Iza-
bella słuchająca podszeptów demona i anioła (pradawne wyobrażenie 
walki dobra ze złem; nota bene jest to jedna z najsłabszych sekwencji 
w powieści), służy tu do zamanifestowania marności piękna plastycz-
nego w zestawieniu z pięknem ukrytym we wnętrzu człowieka (s. 217–
218). Nie znaczy to oczywiście, że Orzeszkowa odrzuca koncept har-
monijnego współistnienia piękna plastycznego i piękna duchowego, 
jednak identycznie, jak uczynił to Lavater, ocenia wartość bohatera, 
pytając najpierw o jego „urodę moralną”. Motyw ten wypływa od cza-
su do czasu w rozmaitych miejscach dzieła, ułatwiając narratorowi 
zrecenzowanie walorów bądź przywar uczestników powieściowych 
zdarzeń. Tak dzieje się na przykład w chwili wkraczania czytelnika do 
salonów hrabiny X., które – stanowiąc centrum tamtejszego światka 
arystokratycznego – były zamknięte dla kobiecego wdzięku, płynącego 
nie z klasycznej piękności form, ale z pięknej duszy (s. 133). Wybór takiej 
metody natychmiastowego komentowania i diagnozowania wprowa-
dzanych środowisk i bohaterów literackich odbierał czytelnikowi szan-
sę sformułowania własnej opinii, ale z drugiej strony na tym polegała 
uroda i misja powieści tendencyjnej. Izabella pozostała do końca formą 
bezduszną, która ciągle badając tajemnice zewnętrznych swoich wdzięków, 
nie nauczyła się zaglądać w głąb swojego ducha (s. 184). 

Skontrastowana z nią główna bohaterka romansowej historii, Regi-
na Różyńska, uosabia połączenie dobra i piękna, aczkolwiek tak idealna 
staje się dopiero po przebytym okresie kształcenia umysłu, dojrzewa-
nia i nieudanego małżeństwa. 

(...) niekiedy tylko poważne jego spojrzenie [Rawickiego – ES] podnosiło się na 
twarz Reginy i spoczywało na niej długą chwilę, jakby w rysach i w odblaskach tej 
twarzy wyczytał duszę młodej kobiety (s. 145).
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Właśnie w tym momencie jej życia poznaje ją inżynier Rawicki, któ-
ry już podczas pierwszego spotkania stara się wyczytać jej duchową 
biografi ę: 

(...) pan Stefan patrzył (...) na nią badawczym, przeciągłym spojrzeniem i oczy jego 
błysnęły kilka razy. A im dłużej patrzył, tym wyraźniej widział na  czole  mło-
de j  kobie t y  odc ień przeb y t ych c ier pień. Nie dający się opisać słowami, 
niepochwytny i dla zwyczajnego oka niedostrzeżony, bywa jednak na czołach ludz-
kich ów znak ręką boleści wyryty, który spojrzeniu badacza mówi stanowczo: ten 
człowiek cierpiał! To blade i smętne piętno cierpień dostrzegł pan Stefan na czole 
Reginy (s. 143).

I tu już wyraźnie wkracza fascynacja Orzeszkowej patognomiką, 
czyli analizą twarzy zapisującej minione przeżycia bohatera. Zazwy-
czaj najwięcej informacji dostarczało czoło, gdyż ono stanowiło ma-
trycę, na której utrwalały się przeszłe namiętności. W ten sposób 
szczególnie chętnie odnotowywano zgryzoty, zwykle pozostawiają-
ce swój niezatarty ślad w formie zmarszczek. W przypadku Reginy 
– wtedy jeszcze bardzo młodej kobiety – fałdy na czole byłyby nar-
ratorskim „nadużyciem”, mimo to czytelnik był dyskretnie przeko-
nywany o talencie Rawickiego, który posiadł subtelną umiejętność 
spoglądania w głąb natury ludzkiej i zgodnie z „nauką” Lavatera od-
krył w obserwowanej kobiecie „odcień” minionych udręk. Z tych spo-
strzeżeń zwierzał się sam protagonista w liście do swojego przyjacie-
la, w którym wbrew sceptykom wyciągał wnioski o naturze i biografi i 
atrakcyjnej Ukrainki na podstawie pierwszego z nią spotkania. Z całej 
jej postaci wyczytał wtedy powagę, myśl żywą i dziwnie wyraźnie wyry-
ty, choć osłoniony wielką słodyczą, stygmat przebytych cierpień (s. 174). 
Dla patognomika ważna była obserwacja wszelkich poruszeń duszy 
objawiających się na powierzchni ciała; plastyczna forma była drugo-
rzędna, by nie rzec nieistotna. Toteż Rawicki relacjonował w swych 
konfesyjnych wynurzeniach: Piękna to dusza, Zygmuncie, poważna, 
myśląca, słodka, zda się spragniona dobrego. (...) ani razu nie spytałem 
siebie: czy ona jest piękną? Formy jej nie istniały dla mnie, patrzyłem na 
jej duszę (s. 174). 

W którymś jednak momencie czystego patognomistę zwyciężył 
nieodporny na wdzięki kobiety „zdrowy” mężczyzna, którego uderzy-
ła „wspaniała jej piękność”. Od tej pory, studiując wnętrze bohaterki, 
podziwiać będzie jednocześnie jej fi zyczną urodę. 
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W podobnej konwencji Lavaterowskiego portretowania wyglądu 
i wartości bohatera dokonuje się prezentacja Henryka Tarnowskie-
go, młodego człowieka o południowej twarzy i gorącej ukraińskiej naturze 
(s. 173), postaci o klasycznych kształtach, gęstych, czarnych włosach, 
wspaniałej postawie, a co najważniejsze osobie, która uosabiała ideał 
piękna cielesnego i zarazem duchowego. W dyskursie stale podkreśla 
się jego prawość i wysoką wartość moralną, Rawicki ocenia go jako jed-
ną z osobistości żywotnych, młodych i pięknych, które wrażają się w pamięć 
(s. 173), a w liście do przyjaciela zapewnia, że wypiękniał jeszcze duszą 
i ciałem, a zawsze szlachetny jest i dzielny (s. 173). To ostatnie sformu-
łowanie świadczy z jednej strony o zrozumieniu przez Orzeszkową idei 
Lavatera, z drugiej zaś unaocznia odradzające się wówczas greckie ide-
ały łączące dobro z pięknem. Ideały, które głosiły, że człowiek prawdzi-
wie piękny powinien być jednocześnie mężny i skłonny do poświęceń. 

Najlepszym podsumowaniem Ostatniej miłości będą słowa narra-
tora, które – podejrzewać wypada – stanowią osobiste przekonania 
Orzeszkowej, zafascynowanej teoriami Lavatera:

Są ludzie, których powierzchowność nosi na sobie wyrytą cechę wysokiej wewnętrz-
nej wartości. Szlachetność, rozum, energia w połączeniu z poczuciem piękna, nie-
zbędnym prawdziwie i wszechstronnie wykształconemu człowiekowi, wlewają 
w każdy rys ich twarzy, w każdy ruch ich postaci pełno prostoty i godności, powagę 
i wdzięk. Tacy, nie wiedząc i nie myśląc o tym, wyróżniają się z tłumów (s. 180). 

W analizowanej tu powieści wprowadzone są dwie postaci idealnych 
mężczyzn, którzy realizują Lavaterowskie postulaty moralnego pięk-
na i mają swoich konkurentów w osobach uwodzicielskich dandysów 
o gładkiej twarzy, szykownej i kształtnej sylwetce oraz niedostatku 
duchowym. Piękno jedynie zewnętrzne zawsze na końcu przegrywa 
w pojedynku z doskonałością moralną, która także przybiera piękne 
formy. Podobny schemat dotyczy bohaterek kobiecych; pozytywne wy-
różniają się szlachetnością, dobrocią i pięknem plastycznym, ale nie-
kiedy z powodu swoich złych wyborów są nieszczęśliwe, negatywne 
mogą być tylko pięknymi kusicielkami, są albo demoniczne, dołączając 
do grupy femmes fatales, albo bezmyślne i nierozumne. W tym sensie 
można rzec, że kreacje Orzeszkowej korespondują z poglądami Lavate-
ra na doskonałość oraz idealne połączenie moralnego i cielesnego pięk-
na. Przypomnę raz jeszcze jego słynne zdanie: Im lepszy moralnie, tym 
piękniejszy. Im gorszy moralnie, tym brzydszy. Dlatego pozytywni boha-
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terowie nie muszą być fi zycznie wzorcowo piękni, niekiedy są to nawet 
starsi, łysiejący panowie, ale mimo to ich wewnętrzne walory wynoszą 
ich na „Olimp”. 

The Ideal of Perfection in the Writings of Lavater. 
The Concept of Beauty in Orzeszkowa – Lavater’s Theory 

or Greek Kalos Kagathos?

Th e article concerns issues of beauty present in the 1868 debut novel by Eliza 
Orzeszkowa Last Love, which has been analyzed in the context of: kalos kagathos 
and Johann Caspar Lavater’s views presented in the famous late eighteenth cen-
tury treatise Physiognomische Fragmente zur Beförderung und der Menschenkennt-
nis Menschenliebe. Th e novelist in her creative thinking approached the beliefs 
of Lavater being convinced about the impact of moral beauty on the beauty of 
the fl esh, as well as kalos kagathos of the ancient Greeks. Th e literary creations of 
Orzeszkowa correspond with the views of the Swiss pastor Lavater on perfection 
and the perfect combination of moral and bodily beauty, in accordance with his 
opinion: Th e better morally, the more beautiful. Th e worse morally, the uglier.




