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DEMON INTERPRETACJI. 
OBRAZ JAKO TEKST IKONICZNY 
W STUDIACH FILOLOGICZNYCH

1. Utekstowienie

„Ponad naszymi głowami świecą gwiazdy” – tak w Confession créatrice Paul Klee 
pisał o swoim obrazie Równa się nieskończoność1. Przywołując ów cytat, Hubert 
Damisch dodawał, że owe gwiazdy to „rozsiane punkty, w których można wy-
czytać (ale czy jest to właściwe słowo?) nieskończoność, tak jak Ruskin mniemał 
»wyczytać« ją w kawałku błękitu u Turnera”2. Umieszczona w centrum płótna 
sekwencja znaków równości i nieskończoności, „redukując rozziew pomiędzy 
tekstem a obrazem i podsuwając obraz do odczytania niczym tekst”, dyskretnie 
wymusza efekt lektury3. Całość „przestaje oddziaływać jako obraz i zaczyna fi gu-
rować jako zdanie”4. Tym samym obraz, wraz z całą swoją wizualnością, zostaje 
upojęciowiony; niespodziewanie dla oka staje się skutkiem ubocznym lektury… 

Wzięte w cudzysłów przez Damischa „czytanie” obrazu, jak też nieco iro-
niczna uwaga pod adresem Johna Ruskina są wyrazem nieufności francuskiego 

1 P. Klee, Confession créatrice, Paris 1920, cyt. za: H. Damisch, Okno w żółci kadmowej albo 
o tym, co kryje się pod spodem malarstwa, przeł. M. Prosowska, Gdańsk 2006, s. 173.

2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 174.
4 Ibidem, s. 175. O „czytaniu” obrazów jako niewystarczalnej i ograniczającej perspektywie 

pisze również W. Bałus, Czytać czy widzieć? O granicach lektury obrazów, [w:] Kultura: pamięć 
i zapomnienie. Księga poświęcona pamięci Profesora Piotra Kowalskiego, red. K. Konarska et al., 
Wrocław 2012, s. 49–59.
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fi lozofa i założyciela Cercle d’Histoire/Th éorie de l’Art względem głoszonego 
przez znaczącą część semiotyków, poststrukturalistów czy literaturoznawców 
triumfu tekstu jako wszechwykładni znakowego świata. Dziś prąd ten tyleż bu-
dzi uzasadnioną nieufność, ile stał się akademickim truizmem5. Prymat języka 
jako „modelowego świata”, postrzeganie formacji stricte wizualnych z perspekty-
wy morfologii języka i struktury tekstu (obraz malarski jako tekst fi guratywny), 
od dłuższego czasu kształtujące również rys współczesnej pedagogiki kulturowej, 
przez swoją skłonność do triumfalizmu właśnie zdaje się jednak paradoksalnie 
okazywać bezradność wobec wszystkiego tego, co tekstem nie jest6. We współ-
czesnych studiach fi lologicznych (a zwłaszcza polonistycznych), dla których 
to język i tekst są główną płaszczyzną badania, obraz7 – jako kategoria do pew-
nego stopnia obca, zewnętrzna – zostaje „oswojony” za pomocą kategorii „tekstu 
ikonicznego”8. Staje się tym samym jego praktycznym, bo utekstowionym, usen-
sownionym synonimem. W imię zasady, że wszystko ma swoje znaczenie, 

5 Zwłaszcza w podejściu semiotycznym obraz pojmowany jest jako tekst, „to jest znacząca 
kombinacja odrębnych, dających się z góry ustalić i przewidzieć, bo przynależnych do określonego 
systemu znakowego podstawowych cząstek i mniej lub więcej złożonych fragmentów”. M. Porębski, 
Sybirskie futro wziął, [w:] Ikonografi a romantyczna, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1971, s. 16; zob. 
założenia francuskiej szkoły semiologii pikturalnej, zwł. L. Marina: A. Leśniak, Ikonofi lia. Fran-
cuska semiologia pikturalna i obrazy, Warszawa 2013; szkoły tartuskiej, zwł. J. Łotmana: B. Żyłko, 
Semiotyka kultury. Szkoła kartusko-moskiewska, Gdańsk 2009; a także takich współczesnych ba-
daczy jak Julia Kristeva i Mieke Bal.

6 Tekstowa perspektywa widzenia świata przeniknęła nawet do teorii archeologii, nauki 
koncentrującej się na materialnych przedstawieniach, obrazach-artefaktach, zob. B. Olsen, Kultura 
materialna jako tekst. Sceny z kłopotliwego związku, [w:] idem, W obronie rzeczy. Archeologia i onto-
logia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Warszawa 2013, s. 67–102; I. Hodder, Czytanie przeszłości: 
współczesne podejścia do interpretacji w archeologii, przeł. E. Wilczyńska, Warszawa 1995.

7 Pojęcie obrazu jest dość niejasne – bywa rozmaicie defi niowane i wykorzystywane przez 
poszczególne dyscypliny naukowe. Zasadniczo – jak podaje Słownik języka polskiego (dalej: SJP) 
PWN – „obraz to widok kogoś lub czegoś; także widziany i odtwarzany w pamięci i wyobraźni”, 
SJP PWN, red. M. Szymczak, t. 2, Warszawa 1972, s. 421, niemniej SJP PWN podaje aż dziewięć 
podstawowych znaczeń terminu „obraz”, przy czym w większości defi nicje te są cząstkowe lub mają 
czysto egzemplifi kacyjny charakter. O niejasności pojęcia obrazu w studiach kulturoznawczych 
zob. np. H. Belting, Antrpologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007, 
s. 11; A. Leśniak, Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010, 
s. 9–13. W niniejszym artykule kategoria obrazu odwołuje się przede wszystkim do istniejącego 
realnie artefaktu, obiektu fi zycznego o statusie ikonicznym. Pominięta zostaje problematyka ob-
razów wyobrażonych, powstających w umyśle w wyniku np. lektury tekstu literackiego (literacka 
wizualizacja; tekst literacki jako bodziec służący wizualizacji), zob. E. Balcerzan, Widzialne i nie-
widzialne w sztuce słowa, „Teksty Drugie” 2009, z. 1–2, s. 32–45; Z. Łapiński, Widziane, wyobrażone, 
pomyślane, „Teksty Drugie” 2009, z. 1–2, s. 46–56; oraz w ujęciu historycznym (przegląd perspektyw 
badawczych), H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, [w:] idem, Wymiary dzieła literac-
kiego, Kraków 1996, s. 7–42. 

8 Za tym popularnym i nadużywanym sformułowaniem zwykle nie kryje się nic innego, 
jak tylko kategoria obrazu. Termin „teksty ikoniczne” można rozumieć jako wszelkie formy ob-
razowe wkomponowane w tekst (lub mu towarzyszące) albo też jako „powstały na podstawie 
ikony tekst językowy”, na przykład opowiadanie, opis, relacja, opinia; B. Boniecka, J. Panasiuk, 
Profi lowanie wzorca gatunkowego w audycji przez spikerów radiowych, [w:] Leksyka a gramaty-
ka w tekście językowym: materiały konferencji naukowej, Siedlce 21–22 października 1999, red. 
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utwór słowny i utwór wizualny modnie jest sprowadzać – jak pisał już wiele lat temu Jan 
Białostocki – do nadrzędnej kategorii tekstu, jako zorganizowanej przez twórcę i odbior-
cę tkanki znaczących elementów, będącej ludzkim produktem składającym się na system 
kultury9. 

Niekiedy obraz bywa wręcz degradowany (jako pozbawiony walorów po-
znawczych i intelektualnych) i spychany na margines jako nieczytelny (sic!)10. 
Pokusa jego oswojenia – wprzęgnięcia w tryby tekstowego sposobu rozumienia 
świata, to jest nadania, a wręcz narzucenia mu sensu, staje się wtedy jeszcze więk-
sza. Świadectwem tego procesu są takie popularne sformułowania, pojęcia i ka-
tegorie, jak „czytanie obrazów”, „piśmienność wizualna”, „język wizualny”, „alfa-
betyzm wizualny” czy wspomniany „tekst ikoniczny”. Ta ostatnia metafora jest 
szczególnie groźna, gdyż pod pretekstem postulowanego porządkowania źródeł 
wskazuje, mimo odmiennego sposobu kodowania, na komplementarność „teks-
tów werbalnych” i „tekstów ikonicznych”, skrywając tym samym niebezpieczny 
postulat narzucania zjawiskom wizualnym „tekstowego” sposobu analizy. Tego 
typu metafory sugerują, jak pisze William J.T. Mitchell, że „widzenie jest czymś 
takim jak czytanie. Jak dokładnie jednak? I czym widzenie różni się od czytania? 
Gdzie są granice metafory?”11. Metafory, o czym warto pamiętać, bywają niebez-
pieczne. Przypomina o tym Vladimir Jankélévitch, pisząc, że to niejednokrotnie 
„okna, które nie wychodzą na nic”12. 

K. Wojtczuk, Siedlce 2001, s. 117. W tym drugim przypadku tekst ikoniczny byłby różny od ikony 
(a jako tekst powstały z inspiracji obrazu graniczyłby z ekfrazą), niemniej autorki zaraz dodają, 
że „tekst ikoniczny prowadzi do narodzin tekstu językowego”, a więc nie jest do końca jasne, czy 
mają na myśli obraz, czy owo powstałe z inspiracji obrazu opowiadanie czy opis (tekst), które 
jednakowoż miałoby prowadzić dalej jeszcze do narodzin innego tekstu językowego (jakiego?), 
co wydaje się dość niespójne logicznie. W defi nicję tekstu ikonicznego w znaczeniu dosłownym 
(jako ‘tekst w/o kształcie obrazu’) wpisują się też takie zjawiska, jak imago poem, kaligraf, poezja 
wizualna czy hipertekst. Bardziej wysublimowane defi nicje wiążą ikoniczność tekstu z tzw. mim-
etyzmem formalnym, tj. zdolnością literatury do odzwierciedlania, naśladowania innych form 
wypowiedzi, kiedy utwory literackie (w całości lub fragmentarycznie) „posiadają podobieństwo 
rodzajowe do jakiegoś typu wypowiedzi istniejącego w pozaliterackiej praktyce komunikacji 
językowej”, jak np. „nowela wobec plotki czy autentycznego opowiadania, liryka wobec wyz-
nania”. H. Markiewicz, op.cit., s. 40. Przypadek ten ogranicza jednak ikoniczność do pewnej 
zdolności „podrabiania” czy imitowania jednych wypowiedzi przez inne, wykluczając kategorię 
obrazu jako artefaktu.

9 J. Białostocki, Słowo i obraz, [w:] Słowo i obraz, red. A. Morawińska, Warszawa 1982, s. 7.
10 O metaforze czytania obrazu, zaczytywaniu się w obrazach, akcie czytania obrazów zob. np. 

M. Bal, Czytanie sztuki?, „Teksty Drugie” 2012, nr 1–2, s. 39–58.
11 W.J.T. Mitchell, Piśmienność wizualna czy wizualność piśmienna?, przeł. K. Charewicz, „Teks-

ty Drugie” 2012, nr 1–2, s. 153. 
12 V. Jankélévitch, To, co nieuchronne, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2005, s. 85.
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***

Silna więź między tekstem i obrazem, wyrażająca się między innymi w Simoni-
dejskiej poema pictura loquens, pictura poema silens13, nie była odwieczna. Jest 
ona wynikiem rozwoju, a następnie dominacji mechanizmu semiotyczno-se-
miologicznego w intelektualnej ewolucji gatunku homo sapiens sapiens. Obraz 
był kategorią ekspresji, pojmowania, rozumowania i poznawania świata opartą 
na emocjach, uczuciu lęku, przerażenia, dziwności czy cudowności, na długo 
zanim w kulturze ludzkiej zaistniał tekst14. Pojawianie się obrazu w jego wy-
miarze fi zycznym (materialnym) zdaje się wyprzedzać nawet słowo (język)15. 
Ta pierwotność, archaiczność obrazu związana z magiczno-metamorfi cznym 
modelem kultury rzadko bywa we właściwy sposób wyeksponowana, zwłaszcza 
w świecie, który posługuje się kategoriami nadbudowanymi na metafi zycznym 
modelu kultury i dualnej strukturze znaku16. Z perspektywy „tekstu ikoniczne-
go” obecność obrazu (np. na lekcjach języka polskiego) staje się faktyczną jego 
nieobecnością, gdyż zostaje on de facto uobecniony jako kolejny rodzaj teks-
tu (sic!), i – tym samym – pozbawiony wszystkiego tego, co jest dystynktywne 
dla kategorii obrazu. Zanim więc takie źródła jak malarstwo sztalugowe, gra-
fi ka, ilustracje książkowe i miniatury, fotografi e, rysunki satyryczne, komiksy, 
reklamy, fi lmy, gry komputerowe czy programy telewizyjne potraktujemy jako 
„teksty ikoniczne”, warto się zastanowić, na czym polega pozatekstowy fenomen 
obrazu i na jakich zasadach obraz może być obecny w dyskursie fi lologicznym 
czy teoretycznoliterackim.

13 Zob. K. Bartol, Korespondencja sztuk: Simonides i inni, „Konteksty” 2005, z. 3, s. 23–26.
14 Pochodzący z Iliady opis tarczy Agamemnona, którą zdobi grecki Dejmos ‘Popłoch’ i Phobos 

‘Trwoga’, przechowuje elementy tego pierwotnego sposobu funkcjonowania zjawisk obrazowych. 
S. Borowicz, Imagine perversa i tożsamość narracyjna. Kilka uwag o ‘obrazach niewłaściwych’ z pers-
pektywy kultur dawnych, „Konteksty” 2014, z. 3–4, s. 304–318.

15 Ostatnie odkrycia archeologiczne w jaskini Gorham na Gibraltarze poświadczają, że „sztu-
ka” nie była obca gatunkowi homo sapiens neanderthalensis, który z pewnością nie posługiwał się 
mową artykułowaną, J. Rodríquez-Vidal et al., A Rock Engraving Made by Neanderthals in Gibraltar, 
„PNAS” 2014, nr 111 (37), s. 13301–13306.

16 W tekście poetyckim taki metamorfi czno-magiczny świat obrazu przekształcającego 
się w tekst oraz tekstu stającego się obrazem napotykamy w poemacie Bolesława Leśmiana Pan 
Błyszczyński. Zob. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, 
Warszawa 1981, s. 13–47, gdzie autor przedstawia koncepcję poety jako „człowieka pierwotnego”. 
Interesujące są tu zwłaszcza referowane przez Głowińskiego uwagi dotyczące obrazu autorstwa 
G. Vica i J.G. Hamanna.
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2. Prima victima

W pantekstualnej perspektywie obraz jest niczym Remus – prima victma, pierw-
sza ofi ara rytualnego mordu, której krew uświęca nie tylko umocnienie powsta-
jącego Rzymu, ale i chwałę jego brata – Romulusa. Obraz to pierwsza i pierwotna 
ofi ara fundująca fi lary tekstowego świata; ofi ara, bez której absolutna – czy może 
absolutystyczna – władza tekstu nigdy nie byłaby możliwa. Śmierć obrazu jest 
jednak pozorem, inscenizacją, częścią „semiotycznego scenariusza”, spektaklem, 
który musi zostać odegrany, tak by mogło powstać to, co stanowi sens i znacze-
nie obu. Relacja obraz–tekst to więc nie tyle korespondencja czy koabitacja, ile 
nieustający agon utrzymujący konieczne napięcie wyzwalające pożądaną przez 
intelekt „treść”, formujące wiedzę o przedmiocie. „Nie może jednak mowa być 
obrazem” – napisze W Traktacie poetyckim Czesław Miłosz, podkreślając zwod-
niczość horacjańskiej zasady ut pictura poesis. W nowożytnym modelu interpre-
tacji zjawisk i formowania wiedzy o świecie, mającym swoje korzenie w systemie 
platońskim, nierozłączność tekstu i obrazu opiera się na nieustannym wza-
jemnym konfl ikcie, na walce. To gra odbić, lustrzanych akcji i reakcji dających 
to jednej, to drugiej stronie chwilową przewagę. 

Pod koniec epoki odrodzenia cała szkoła, jeśli nie generacja, zapragnęła uczynić z ale-
gorii język totalny, który miał zastąpić konieczne następstwo słów i myśli w mowie. Nie 
chodziło o nic innego jak o to, by za sprawą natychmiastowej intuicji obraz wyzwolił nas 
z poniżającej zależności od alfabetu17. 

Dominacja obrazu była szczególnie widoczna w renesansowej i barokowej 
emblematyce. Dla Marsilia Ficina, humanisty, fi lologa, astrologa, wreszcie za-
łożyciela i kierownika Akademii Florenckiej, było „oczywiste – jak pisze Roger 
Caillois – że to, co Bóg wie o rzeczach, nie da się pogodzić z »alfabetem i drob-
nymi literami« ani z mową na temat rzeczy; bliższa boskiej wiedzy jest ich pro-
sta i trwała wizja”18 – obraz. Z kolei wyznacznikiem kultury XX i początku XXI 
wieku stało się podporządkowanie obrazu tekstowi, czego reifi kacją jest słyn-
na autobiografi a Rolanda Barthes’a zatytułowana Roland Barthes par lui-meme. 
Czytamy w niej: 

czas opowiadania (pokazywania obrazów) kończy się wraz z młodością podmiotu: bio-
grafi ę ma tylko życie nieproduktywne. Wyobraźnia obrazów zostanie przeto zatrzymana 
wraz z wejściem w życie produktywne […]. Poczyna się teraz inna wyobraźnia: wyobraź-
nia pisania. I żeby tę właśnie wyobraźnię można było w całej rozciągłości objawić (co jest 
zamiarem tej książki), nie zamykając jej, nie ubezpieczając ani nie usprawiedliwiając 
przedstawieniem osoby cywilnej; żeby uwolnić ją od właściwych tej osobie fi guratywnych 

17 R. Caillois, W sercu fantastyki, przeł. M. Ochab, Gdańsk 2005, s. 15.
18 Ibidem, s. 63.
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znaków, tekst który nastąpi, pozbawiony będzie obrazów, wyjąwszy te, na których widać 
rękę kreślącą ślad19. 

Obraz staje się tu ofi arą założycielską, fundamentem tak postulowanego 
produktywnego, bo tekstowego, rozumienia świata. Czas dzieciństwa to czas 
nieproduktywnych obrazów, czas opowiadania – czas ulotny, miniony, zatarty 
w pamięci, niejasny, obrazowy. W zależności więc od epoki raz ginie Remus, in-
nym razem w rytualnej ofi erze zostaje złożony Romulus. Nie to jest jednak naj-
ważniejsze; nie chodzi tu o laur zwycięzcy, a o istotę relacji obraz–tekst. Jest nią 
wyzwalająca znaczenie przemoc i walka. To dzięki niej sens zostaje pochwycony 
– „rozbłyska” (gr. eklampo) w wyniku ścierania się (gr. tribo) przeciwstawnych, 
heterogenicznych elementów by, jak pisze Platon, „stanąć przed oczami jasny”20. 
Filolog czy polonista, zestawiając w praktyce zawodowej lub akademickiej tekst 
i obraz, musi więc to robić ze świadomością całkowitej i bezwzględnej obcości, 
a nawet wrogości obu kategorii, opierając się tym samym pokusie ich upodob-
nienia. Tymczasem w perspektywie studiów teoretycznoliterackich obraz niejed-
nokrotnie jest nie tylko upodabniany do tekstu, ale wręcz sprowadzany do roli 
apendyksu; to co najwyżej ozdobnik, ornament, zbędny balast, od którego należy 
się uwolnić. Uwolnienie się od obrazu i metafory jest nawet – jak chciał Tadeusz 
Różewicz – obowiązkiem poety, gdyż skupiając się na zewnętrzności i poblasku, 
nie rozpoznajemy „właściwej materii poetyckiej”21. By do niej przeniknąć, należy 
usunąć zwodniczą iluzję faset i brylantowego szlifu, płaszczyzny luster, które od-
bijają nas samych. „Ciągle ponawiam próby i atakuję obraz ze wszystkich stron, 
pragnąc go usunąć jako element dekoracyjny, zbędny”, wyznaje Różewicz22. Ten 
poetycki fantazmat, przynajmniej w obecnym modelu interpretacyjnym opiera-
jącym się na semiotyce, nie ma jednak szans realizacji. Koegzystencja obrazu 
i tekstu tworzy strukturę sprzężoną, w której oddziaływanie obu elementów słu-
ży wytworzeniu sensu, wspomaga ten proces, a wręcz go warunkuje. Rytualna 
„śmierć obrazu”, wyparcie wizualności na rzecz tekstualności to założycielski 
akt przemocy, który funduje okowy semiotyki i kultury znaku [rys. 1]. 

Paradoksalnie bez utekstowienia obrazu nie ma znaczenia, co ukazał zna-
komicie za pomocą fi gury Sfi ngi Giorgio Agamben23. Trudno tu jednak mówić 
o przekładzie kodów, nawet w znaczeniu metaforycznym, jak to wyobrażał so-
bie Bruno Latour: „jeśli rozumie się rzeczy jako możliwe do wyartykułowania, 
a nawet zawierające swe artykulacje, można je też przekształcać (i przekła-
dać) w wiedzę dyskursywną, nawet gdyby wymagało to od nas przejścia przez 

19 Cyt. za A. Leśniak, Obraz płynny…, s. 108.
20 Plat. Rep. 435a.
21 T. Różewicz, Dźwięk i obraz w poezji współczesnej, [w:] idem, Proza, t. 3, s. 151–153.
22 Ibidem, s. 152.
23 Chodzi o tzw. gest Edypa, G. Agamben, Stanzas. Word and Phantasm in Western Culture, 

London 1993, s. 135 i n., zob. także B. Noys, Separation and reversibility: Agamben on the image, 
„Filozofski Vestnik” 2009, No. 30 (1), s. 143–159.
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Paweł Sobolewski, (non-)Sens obrazu.
Wykorzystano fragment wiersza Adama Asnyka Wobec Sfi nksa. Sens obrazu istnieje tylko 
w ramach paradygmatu semiotyczno-semiologicznego i staje się uchwytny dopiero dzięki 
słowu. W ramach mechanizmu utekstowiania (ustanawiania znaczenia) obraz zostaje 
skazany na słowo, które staje się substytutem obrazu. Z punktu widzenia semiotyki istotę 
obrazowości dobrze konceptualizuje kulturowe wyobrażenie Sfi ngi, która jest niczym pyksis 
– to rodzaj pojemnika, potwornej szkatuły, w której mieści się to, co pierwotnie niezrozu-
miałe, zagadka – „sens obrazu”. Ponieważ w ramach paradygmatu semiotycznego opartego 
na kategoriach językowych wszystko potencjalnie ma znaczenie, istnienie sensu przeds-
tawienia zostaje niejako założone z góry (tzn. sens jest presuponowany). Narzucająca się 
początkowo oczom wizualna dziwność, tajemniczość, cudowność czy monstrualność Sfi ngi 
oddaje nonsensowność obrazu funkcjonującego poza mechanizmami językowymi. Pozos-
taje ona enigmą dopóty, dopóki nie pojawią się „właściwe”, zrozumiałe, introjekcyjne słowa 
Edypa. „Usłowiona” czy też „utekstowiona” Sfi nga pożera samą siebie. Autoanihilacja obra-
zu, przekształcenie tego, co wizualne, w to, co werbalne, jest ceną ustanowienia przejrzystej 
i „harmonijnej” relacji referencji zagadka – odpowiedź, forma – treść (sens), znaczone 
– znaczące, kyrios – akyros. Rozwiązanie za pomocą „właściwych i przejrzystych słów” 
zagadki siejącego śmierć potwora, próba nazwania ‘tego, co niewłaściwe’, tj. niepoddające 
się zwykłemu procesowi znakowemu, prowadzi do unicestwienia monstrum – zniszczenia 
tego, co obrazowe, i powstania zrozumiałego (tj. zawierającego sens obrazu) tekstu.

wiele ogniw i pokonania pomniejszych luk”24. Aby coś rozpoznać, konieczny 
jest nie tyle przekład czy przekształcenie, ile transgresja (łac. trans-gressio), 

24 B. Latour, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, London 1999, s. 67–79, 
141–144, cyt. za: B. Olsen, W obronie rzeczy…, s. 102. O przejściu od języka rzeczy do języka ludzi 
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co z kolei implikuje rodzaj „semiotycznej przemocy” dokonywanej na obra-
zie-przedmiocie za pomocą słów (por. łac. aggressio – ‘agresja, napaść, atak’). 
Przemoc ta prowadzi do wykrystalizowania się sensu (cząstkowego), ale i uni-
cestwienia samego obrazu w wyniku dokonanej „agresji”. Owa przemoc se-
miotyczna następuje, gdy na przykład obraz jest enigmatyczny, zagadkowy, 
nierozpoznawalny. Podmiot interpretujący jest wówczas zmuszony do dzia-
łania „siłowego”. Jest ono konceptualizowane jako „gest Edypa”, „przenikanie, 
dostawanie się za pomocą siły do wnętrza czegoś”, zawładnięcie czymś ukry-
tym (łac. penetro oraz gr. per-aino – ‘przewiercić, dojść, przeniknąć, dostać 
się dokądś’ także w znaczeniu obscenicznym, o nienaturalnej rozpuście, ‘dojść 
do kresu’, ‘zakończyć’, ‘opowiadać coś od początku do końca’, u Arystotele-
sa także ‘wnioskować’ przez sprowadzenie do niemożliwości, ‘wyprowadzany 
wniosek’). Złożone pojęcie penetracji i przenikania do wnętrza (o podtekście 
erotycznym) wskazuje tu na uzyskanie za pomocą słów dostępu do zamkniętej 
przestrzeni, ukrytej enklawy obrazu, a przez to dotarcie do skrywanego przez 
niego znaczenia25. 

3. Pułapka tekstu

Proces tekstowego rozumienia (rozpoznania) obrazu jest tylko semiotyczną 
pułapką, grą, której bezwzględne reguły języka nakazują uczynienie z obrazu 
prima victima – ofi ary zakładzinowej, tak by z niewiadomego, zagadkowego, 
osobliwego, a przez to groźnego i niewłaściwego uczynić wiadome, rozpozna-
walne, właściwe, oswojone. „Pułapka” ta, umożliwiająca proces semiozy, zo-
stała ostatecznie ukształtowana w ramach kultury klasycznej, do której się tu 
głównie odwołujemy. W czasach Platona i Arystotelesa rozpoznanie i wiedza są 
już słowami, czymś wypowiedzianym, to jest opierają się na strukturach zna-
kowych, chociaż nadal nie przestają być stanem duszy, funkcjonującym w sfe-
rze doznań, doświadczeń i emocji (współodczuwania opartego na strategii 
empatii). Rozpoznanie budowane na akcie usłowienia prowadzi jednocześnie 
do zagłady wizualnej natury obrazu i jest konceptualizowane jako unicestwie-
nie pierwotnego stanu błędu (wpisane w archaiczny obraz nieokreśloności, 

będącym przekładem, W. Benjamin, O języku w ogóle i o języku człowieka, przeł. A. Lipszyc, „Litera-
tura na Świecie” 2011, nr 5–6, s. 7–26.

25 Znaczeniu niezwykle ciekawej łacińskiej frazy in penetralibus w poezji Johna Donne’a 
i George’a Herberta poświęciła swoje wystąpienie na konferencji Esthetics and Spirituality. Places of 
Interiority (KU Leuven, Belgium, 16–18 May 2013) irlandzka poetka i profesor literatury Eiléan Ní 
Chuilleanáin.
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płynności, ambiguïté w ujęciu ikonografi czności Jérôme’a Bascheta26), to jest 
jako cywilizujący akt usemiotycznienia27, który w istocie stanowi akt falsyfi ka-
cji (wskazuje na pierwotną fałszywość i błąd w procesie sprawdzania-rozpo-
znawania). Tak pozyskana wiedza, oparta na mechanizmach znakowych, para-
doksalnie implikuje „zniszczenie” obrazu, zachowując jedynie drobną cząstkę 
tego, co rozpoznaje. Samo rozpoznanie jest możliwe dzięki metafi zycznemu 
mechanizmowi, który czyni z obrazu trójwymiarowy model-pojemnik. Wzo-
rem są tu opisane przez Platona rzeźbione (glypso) przedstawienia (eikones) 
Sylenów z aulosem wyrabiane w warsztatach rzeźbiarskich przez snycerzy, któ-
re otwierają się, a w środku zawierają fi gurkę (agalma) bóstwa28. Model ten 
wprowadza podział na to, co zewnętrzne (eksothen) i wewnętrzne (endothen), 
formę/wygląd – eidos i ukrytą zawartość – gemos – „wypełnienie, ładunek”, 
to jest rzeczywiste znaczenie (sens) dostępne po „otwarciu” obrazu. Sama 
czynność otwierania (anoignymi) wnętrza wiąże się z procesem wydobywania, 
ujawniania znaczenia, odsłaniania, wyjaśniania (to jest pokazywania, czynie-
nia jawnym, jasnym, wytwarzania znaczenia) – deloo. „Ja go odsłonię” mówi 
Alkibiades (alla ego deloso) o prawdziwej naturze Sokratesa, to znaczy wyjawię, 
ukażę wnętrze, uczynię jawnym to, co skryte wewnątrz, pokażę (tj. wytworzę) 
znaczenie, po czym następuje opowiadanie. Znaczenie zostaje w tym przypad-
ku wydobyte za pomocą strategii narracyjnej. Obraz – eikon – jednocześnie 
ujawnia (otwierając się) i ukrywa w swym wnętrzu prawdę29. Istotą działania 
takiego przedstawienia (jego warstwy zewnętrznej, wizualnej) jest ekpleksis – 
‘oczarowanie’30. W ujęciu metafi zycznym obraz jest więc jak pudełko – pyksis 
(obraz jako obiekt-artefakt) – to rodzaj ‘pojemnika na sens’, który skupiając 
uwagę na sobie samym, ukrywa zawartość, jest czymś, co otwiera się i zamyka, 
posiada wnętrze, które skrywa tajemnicę, do czego można uzyskać dostęp; jest 
to model przestrzenny, wykorzystujący silnie zakorzeniony w kulturze indoeu-
ropejskiej podział na „wnętrze” i „zewnętrze”. Trójwymiarowy model obrazu, 
o jakim tu mowa (a którego reifi kacją są fi gurki Sylenów, śpiewająca zagadki 
Sfi nga czy żyjący w labiryncie Minotaur) to jednak tylko pozór, „trik umysłu”, 
rodzaj semiotycznej „sztuczki-pułapki” mającej ułatwić nam, za pomocą kon-
kretnych fi gur czy wyobrażeń, procesy rozumienia. Zamknięte w cennej szka-
tule obrazu enigmy-tajemnice (por. derridiański un texte crypté) nie tyle jed-
nak istnieją w jego wnętrzu, ile – niczym kaligramy czy technopaegnia – budują 
ściany „enklawy kryptycznej”, są samym szyfrem-obrazem, jego narzucającą się 

26 J. Baschet, Inwencyjność i seryjność średniowiecznych przedstawień wizualnych. W kierunku 
poszerzonej metody badania ikonografi i, przeł. J. Mackiewicz, „Konteksty” 2005, z. 3, s. 49–70.

27 Wspomniany gest Edypa jak również gest Tezeusza – zabicie Minotaura.
28 Plat. Sym. 215b. Zob. H.F. North, ‹Opening Socrates›: Th e Εἰκών of Alcibiades, „Illinois Clas-

sical Studies” 1994, No. 19, s. 89–98.
29 Plat. Rep. 588b-589c. 
30 Plat. Menex.
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oczom wizualnością31. „Oto grobowiec, który nie kryje trupa, oto trup, co nie 
kryje się w grobowcu. Trup i grobowiec to jedno”32. 

W rzeczywistości obraz nie ma „wnętrza” (treści, sensu) rozumianego jako 
dopełnienie zewnętrznej, wizualnej formy. Jego „wnętrze” jest pozorem, misty-
fi kacją, wytworem mechanizmu sygnifi kacji, konceptualną projekcją podmiotu 
mającą na celu zdobycie wiedzy o zjawisku. Obraz ma raczej strukturę fraktalu. 
Próba dotarcia do jego „wnętrza” prowadzi do zaniku materii, dematerializacji, 
anihilacji obrazu, pozostaje po nim „ruchliwa nicość”. „Wgłębi” napotykamy tyl-
ko coraz mniejsze cząstki tego samego. Jednak i to nie jest do końca prawdą, 
gdyż wcale nie poruszamy się do wnętrza, to również tylko iluzja i złudzenie 
obrazu; cały czas pozostajemy na jego fraktalnej powierzchni. Narzucając obra-
zom perspektywę tekstu, de facto stwarzamy iluzję, światy, których nie ma. Iluzja 
obrazu staje się iluzją tekstu…

4. Uśmiercenie nieznanego jako uzyskanie dostępu 
do znaczenia 

Z perspektywy tekstu to, co wizualne, przynależy do innego – nie jest rozpo-
znawalne, opiera się słowom. Stąd często bywa kategoryzowane jako monstru-
alne, odmienne, dziwne, nieprzystawalne, niewłaściwe, metaforyczne, to znaczy 
pozostające poza sferą języka, „słów właściwych”, tego, co Arystoteles określa 
w swojej Poetyce jako kyria onomata33. Aby zdobyć widzę o obrazie, trzeba za-
władnąć jego wnętrzem, trzeba rozbić stworzone wcześniej przez mechanizm 
semiotyczny „pudełko przedstawienia”34, zniszczyć powierzchnię niezrozumia-
łego-widzialnego złożoną z metafor; trzeba zniszczyć zastawioną pułapkę tak, 
aby sprawdzić, co udało się w nią pochwycić…

Pudełko przedstawienia mieści tajemnicę, pierwotną osobliwość, niena-
zwane, obce, „to, co wewnętrzne – nieznane / i sprzeczne z wypowiedziami / 

31 J. Derrida, Fors: les mots anglés de Nicolas Abraham et Maria Torok, [w:] N. Abraham, M. To-
rok, Cryptonime. Le verbier de l’homme aux loups, Paris 1976, s. 53; zob. W. Michera, Obraz, krypta, 
interpretacja, „Konteksty” 2010, nr 1, s. 152–158.

32 Fragment komentarza do jednego z emblematów w Th eatrum Chymicum, cyt. za R. Cail-
lois, op.cit., s. 77. Myśl ta odsyła do eseju Maurice’a Blanchota Les deux versions de l’imaginaire, 
w którym czytamy: „trup jest swoim własnym obrazem […] jest, w pewnej chwili, podobieństwem 
par excellence, całkowicie podobieństwem, i niczym więcej. Jest podobny w stopniu absolutnym, 
wstrząsający i cudowny. Do czego jednak jest podobny? Do niczego”, cyt. za: W. Michera, Śmierć 
obrazu, „Konteksty” 2010, nr 1, s. 5.

33 Arist. Poet. 1458a31.
34 Por. inne, kantowskie „pudełko reprezentacji” (jako sieć luster) i jego rozdarcie, G. Didi-

Huberman, Obraz jako rozdarcie i śmierć wcielonego Boga, przeł. M. Loba, „Artium Quaestiones” 
2000, nr 10, s. 229.
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klarownym językiem”35. Sens, treść, znaczenie obrazu, zanim się nim stanie 
w wyniku procesu semiozy (zniszczenia widzialnego), w żaden sposób nie przy-
staje do języka. Jest swym przeciwieństwem, absolutną enigmą, zagadkowym wi-
zualnym bełkotem, „haniebnym monstrum, które nie ma żadnego sensu”36; jest 
Minotaurem schowanym w ciemnym wnętrzu krętego labiryntu, świadectwem 
niewłaściwej reprodukcji, pierwotnej semiozy, znakiem złamanym. U jego zara-
nia leży występek, złamanie jakiegoś prawa religijnego – złamanie tabu (w przy-
padku podanego tu przykładu Minos nie składa ofi ary z byka dla Posejdona; Po-
sejdon zsyła szaleństwo na Pazyfae, ta odczuwa pociąg miłosny do zwierzęcia). 
Minotaur to osobliwość, coś niezrozumiałego, odstającego od otaczającego go 
świata. Dlatego zostaje zamknięty w labiryncie, tak jak we wnętrzu Sfi ngi zosta-
je zamknięta/związana ainigma ‘opowieść, zagadka’, a więc wszystko to, co jest 
groźne i niezrozumiałe (dosłownie ‘metaforyczne’, gr. sfi ngo, to tyle co ‘związać’ 
lub ‘zamknąć’). Dla Minotaura, przywołując tu parafrazę mitu pióra Zbignie-
wa Herberta, powstaje labirynt-elementarz, który ma „wyedukować” zgodnie 
z pewnymi normami kulturowymi ową osobliwość (pamiętajmy o etymologii 
słowa znak w języku greckim: teras ‘osobliwość, coś dziwnego’). Ten etap moż-
na więc nazwać budowaniem systemu znakowego, którego zadaniem jest próba 
stworzenia takich mechanizmów kulturowych, które pozwalałyby przekształcić 
to, co niezrozumiałe, w to, co można zrozumieć (poddać interpretacji) za po-
mocą środków dostępnych w danej kulturze (ową zdolność kultury wizualizują 
tu umiejętności rzemieślnicze i artystyczne Dedala). W pierwotnej wersji mitu 
labirynt nie tyle jednak edukuje, ile odgradza, zamyka, skrywa, izoluje. Jedno-
cześnie swą zewnętrznością, wizualną powłoką, tym, co uwidocznione, jawne 
wzbudza zachwyt, piętrząc się na powierzchni pojmowalnej, nazywalnej i roz-
poznawalnej rzeczywistości niczym derridiański fałd. Minotaur – tak jak Sfi nga 
i cały pierwotny, magiczny świat – musi zginąć. Pada pod ciosem Tezeusza. Gdy-
by pozostał nietknięty w kreteńskim labiryncie, to na zawsze żylibyśmy w sferze 
kultury magicznej. Nigdy nie narodziłby się znak – a ten jest zawsze w środku 
pusty. Jego centrum stanowi abstrakcyjne lekton – znaczenie, a nie rzecz. Mi-
notaur musi zniknąć, tak by w jego miejsce narodziło się znaczenie i myślenie 
symboliczne. Zabija go Tezeusz – typowy heros cywilizujący, to jest ustanawia-
jący nową kulturę, w tym przypadku grecką, której podstawę stanowi właśnie 
myślenie znakowe – tekstowo-obrazowe. 

35 J. Hartwig, To, co przeżyliśmy razem, [w:] eadem, Zapisane, Kraków 2012, s. 5.
36 Fragment ośmiowiersza umieszczonego pod anonimową ryciną zatytułowaną Prawdzi-

wa kobieta przedstawiającą pół kobietę, pół diabła, XVII w., Paryż, Bibliothèque Nationale, za: 
H. Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2001, s. 17.
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5. Opowiadanie obrazu 

W obecnym modelu interpretacji zjawisk i formułowania wiedzy o świecie sens 
powstaje między innymi w procesie wysłowienia lub tekstualizacji. Metafory 
takie jak „czytanie obrazu” czy „tekst ikoniczny”, mając ułatwiać rozumienie 
i interpretację wykorzystywanych w procesie dydaktycznym źródeł (i do pew-
nego stopnia być kategorią porządkującą owe źródła: „teksty literackie”, „teks-
ty o języku”, „teksty ikoniczne” tworzące razem tzw. teksty kultury), nie są więc 
tylko niewinnym narzędziem, ale czymś dalece bardziej uwikłanym historycz-
nie w proces semeiosis. Aby zrozumieć podstawy fenomenu utekstowiania ota-
czającej nas rzeczywistości czy zjawisk wizualnych, należy ponownie sięgnąć 
do momentu przełomowego w ludzkiej kulturze, do klasycznej Grecji. „Wszyscy 
ludzie – jak pisał w Metafi zyce Arystoteles – z natury pragną wiedzy. Znakiem 
[semeion] tego jest zaś umiłowanie zmysłów [aistheseon]”37. Owo pragnienie za-
spokojenia wiedzy (oida) wiąże się między innymi ze zmysłową przyjemnością, 
jaką daje obraz czy przedstawienie. Widząc obrazy-artefakty, pragniemy rozpo-
znać ich sens – wiedzieć, co przedstawiają. Obraz wyraźnie łączy się z wiedzą38, 
ta natomiast implikuje konieczność istnienia mechanizmu sygnifi kacji umożli-
wiającego formowanie się znaczeń w obrazach i – co ważne – także za pomo-
cą obrazów (rozumianych jako przedmioty lub zjawiska wizualne). Wskazanie 
na relację obraz (eikon) – rozpoznanie (anagnorisis) – wiedza (oida) kieruje jed-
nocześnie naszą uwagę nie tyle na zagadnienie „co znaczy” dany obraz-artefakt, 
ile na to, co jest sensotwórcze w obrazie, to jest jak (w jaki sposób) obraz zna-
czy, jaką rolę odgrywa w systemie formowania się znaczeń i powstania wiedzy 
i – co ważne – na jakiej zasadzie (za pomocą jakich narzędzi) owa wiedza jest 
formowana. Chodzi więc nie tyle o to, aby „rozwiązać szyfr świata i zrozumieć 
dzięki temu jego język” – jak chciał Jacques Lacroix, ile o to, by zdekonstruować 
sam szyfr39. W praktyce edukacyjnej najczęściej popełniany błąd polega na nie-
właściwym zadaniu samego pytania o obraz. Pytając, „co znaczy/oznacza”, wpa-
damy w pułapkę tekstowości zastawioną przez nasz własny system kulturowy, 
z której nie ma innego wyjścia, jak tylko przez „przeczytanie obrazu”. Wynika 
to z charakteru procesu semeiosis, w którego ramach przeprowadzane są wszel-
kie operacje rozpoznawania i pozyskiwania wiedzy o zjawiskach. Genetycznie 
ów proces jest istotnie związany z kategorią obrazu, wizualnością i fenomenem 
reprezentacji. Opiera się on na związku między obrazem (eikon), przedstawia-
niem, opowiadaniem (phrazein) a znakiem (sema). Opowiadanie, tak jak ekfra-
sis, było jedną z tych strategii, które pozwalały na wywiedzenie/wyprowadze-
nie sensu z obrazu (transgresję tego, co wizualne, w tekst przy jednoczesnym 

37 Arist. Met. 980a 22.
38 Arist. Anim. 431a 116: „dusza nigdy nie myśli bez wyobrażenia [phantasma]”.
39 J. Lacroix, Marxisme, existentialisme, personalisme, Paris 1955, s. 47.
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wytworzeniu znaczenia). W języku greckim grupa wyrażeń odnoszących się 
do opowiadania czy mówienia w istocie odnosi się do obrazowania i przedsta-
wiania. Można na przykład pokazać lub przedstawić (phrazein) coś za pomocą 
słów, to jest w wypowiedzi ustnej (w znaczeniu ‘opowiedzieć’), niemniej nie cho-
dzi tu o dźwięk mowy. Czasownik phrazein oznacza ukazanie, zakomunikowanie 
czegoś, kiedy komunikacja ustna nie jest możliwa, na przykład gdy bohatero-
wie mówią różnymi językami i się wzajemnie nie rozumieją, wówczas zamiast 
mówić, przedstawiają40. W Agamemnonie Ajschylosa Klitajmestra zwraca się 
do Kasandry: „nie mów, lecz swą barbarzyńską dłonią uczyń znak [phraze]”41. 
Opowieści (np. w Era w Państwie Platona) są widzeniami-opowieściami (diege-
sis – ‘opowieść’, diago – ‘opowiadać’ = ‘prowadzić przez’, ‘przechodzić’). Za po-
mocą opowieści obraz zostaje więc „przeprowadzony” z „porządku postrzeżeń” 
do „porządku znaczeń”, pojawia się jako struktura znakowa – z obrazu zosta-
je wywiedziony sens-znaczenie. Również, co ciekawe, pismo nie tylko jest jak 
obraz malarski (tzn. jest formą przedstawiania, obrazowania), ale podobnie jak 
obraz milczy, a milcząc, wskazuje, to jest znaczy – semainein. Wskazywanie/
znaczenie jest formą „wypowiadania” czy „mowy” pisma oraz obrazu42. Według 
księgi Suda synonimami phrazein są właśnie czasowniki deloun oraz semainein43. 
Strategia narracyjna umożliwia więc „opowiedzenie obrazu”, czyli dosłownie 
jego semantyzację, ‘uznakowienie-utkanie’ ze słów ‘właściwych’, to jest zrozu-
miałych, pospolitych i/lub ‘niewłaściwych’, a zatem wyszukanych, niezrozumia-
łych. W przypadku „słów odpowiednich” – kyria onomata – opowieść i zawarte 
w niej znaczenie tworzą relację odpowiedniości. Rezultatem jest rozpoznanie 
(obrazu) i powstanie wiedzy. Nieomylne, niepodważalne, oczywiste znaki (sema-
ta ariphradea) to znaki dobrze wy-(o)powiedziane, przedstawione czy pokaza-
ne za pomocą słów (ari ‘bardzo’, phrazo/phrazomai). W przypadku użycia „słów 
niewłaściwych” powstaje ainigma – zagadkowa opowieść wprowadzająca katego-
rię zawiłości, niejasności czy niezrozumiałości. 

Zagadka to kompozycja, której istotą jest opieranie się ujawnieniu znaczenia 
przez bycie czymś ze swej istoty niezrozumiałym, splątanym, bełkotliwym, non-
sensownym, sprzecznym i absurdalnym44. To coś pogmatwanego i niezrozumia-
łego. Również to, co mówi Sfi nga (a w zasadzie śpiewa45), to ainigma, to słowa 
zagadkowe, rzadkie, niespotykane, niewłaściwe, niezwyczajne i niezrozumiałe, 

40 Hdt. 4.113.
41 Aesch. Agam. 1061.
42 Plat. Phaed. 275d.
43 Suda s.v. phrazousi: semainousi, delousi.
44 Arist. Poet. 1458a. „Już na przedludzkim etapie ewolucji często spotykamy różne formy 

oszustw. Możliwości zwodzenia znacznie wzrastają wraz z pojawieniem się języka. Informację 
można odtąd zataić lub zniekształcić. Zwłaszcza to, co niewidzialne, łatwo staje się przedmiotem 
manipulacji”, W. Burkert, Stwarzanie świętości. Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych, 
przeł. L. Trzcionkowski, Kraków 2006, s. 43.

45 Soph. O. 391: rapsodos kyon.
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choć jednocześnie pełne znaczenia46. Grecka ainigma (‘ciemna, zagadkowa wy-
powiedź’, ‘kpiny, ironia’) etymologicznie związana jest z ainos ‘znaczące słowa, 
to jest mające znaczenie, sens’, ‘chwała, sława’, ‘decyzja’, a także ‘opowiadanie, 
opowieść, opowieść z sensem moralnym czy pouczeniem, bajka, narracja’, ‘przy-
słowie, sentencja’, ‘zagadka’47. Ainigma to więc jednocześnie zagadka-tajemnica, 
słowa pełne znaczenia (stąd niezrozumiałe) tworzące skomplikowaną, zawi-
łą opowieść-fabułę48, mającą ‘złożony (tj. zgromadzony, zestawiony, stworzony 
z wielu elementów) sens’49; to skomplikowana, zawiła opowieść-pytanie, która 
często była postrzegana jako rodzaj słownej agresji. Zadawać je komuś oznacza-
ło narazić go na rodzaj przemocy50. Stąd na przykład brutalna przemoc Sfi ngi 
to również gwałt ewokowany przez samą zagadkę – napastliwe pytanie51. Mon-
strum wyśpiewujące owe enigmy-zagadki, co warto podkreślić, nie zabija bez-
myślnie, ale dąży do konfrontacji – poszukuje kogoś, komu może zadać „bełkot-
liwe” pytanie. Rola Sfi ngi, podobnie jak Minotaura, polega więc na ustanawianiu 
agonu, na akcie transgresji, na rywalizacji między nią (czymś niezwykłym, wi-
zualnym) a jej ofi arą – człowiekiem, kimś zwykłym, posługującym się zwykłymi, 
jasnymi słowami. 

6. Obraz nieutekstowiony?

Czy możliwy jest więc odbiór obrazu poza tekstem – obraz nieutekstowiony? 
Nie chcąc popełnić błędu agambenowskiego Edypa, musimy porzucić pragnie-
nie interpretacji, pragnienie uzyskania odpowiedzi na pytania: „co przedstawia 

46 Według Seneki „Sphinga caecis verba nectentem modis” (‘Sfi nga splatała/tkała swe słowa 
w ciemne/niezgłębione [= niejasne] pieśni’, Sen. O. 92. Monstrum, łącząc pojedyncze słowa w pieśń-
zagadkę, staje się rodzajem „maszyny semiotycznej”.

47 Gr. aineo ‘mówić o kimś, o czymś’, ‘wymieniać kogoś, coś’, ‘chwalić, pochwalać’, ‘zgadzać 
się, aprobować’, anainomai ‘odmówić, zaprzeczyć’, ainizomai ‘chwalić’, ainissomai ‘robić do czegoś 
aluzję, dać coś do zrozumienia’, ‘mówić niejasno, mówić zagadkami’, to znaczy słowami pełnymi 
znaczenia, czyli trudnymi do zrozumienia, Stąd ainiksis ‘zagadkowe, tajemnicze wyrażenie, aluzja’, 
ainiktos ‘zagadkowy, tajemniczy’, ainikter ‘człowiek mówiący zagadkami’. R. Beekes, Etymological 
Dictionary of Greek, Leiden 2009, s. 39–40.

48 Gr. plekein ainigmai ‘układać zagadki’, od pleko ‘pleść, splatać, kręcić’, ‘układać, tworzyć 
zawiązać akcję’, ‘wymyślać, knuć’, ‘być skomplikowanym, zawiłym’, ‘składać się z czegoś’, ‘tulić się, 
obejmować’, por. mythoi peplegmenoi ‘skomplikowane fabuły’.

49 Gr. ainigmai ksyntithenai ‘układać zagadki’, od syntithemi ‘umieścić, położyć razem, składać, 
łączyć, układać’, ‘gromadzić, ustawiać, zestawiać’, ‘tworzyć, wymyślić’, ‘obejmować, ogarniać’, ‘zauważyć, 
przewidzieć, wnioskować’. 

50 Gr. ainigmai proballein ‘układać zagadki’, od proballo ‘rzucić’, ‘przedłożyć, wystawić, 
wysunąć’, ‘zadać komuś pytanie’, ‘wystawić coś poza coś’, ‘narażać na coś’, ‘postawić przed sobą’, por. 
teksty wedyjskie, których elementem jest wspomniana na wstępie brahmodja.

51 Ainigma rozumiana jako ‘przemoc’ zadawana jest przez Sfi ngę wyśpiewującą niczym poetyc-
kie strofy swoją pełną znaczeń opowieść.
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obraz?”, „jaki jest jego sens i znaczenie?”. Perspektywę semiotyczną musimy za-
stąpić perspektywą doświadczeniową lub performatywną akcentującą sprawczy 
charakter „bytów nieożywionych”52; musimy przywołać archaiczną episteme 
ufundowaną na „poetyce rzeczy”, która zasadniczo wykracza poza pojęciowe 
znaczenie rzeczy istniejących (onta), tworzących – podstawową dla naszego 
systemu formowania wiedzy – platońską episteme zbudowaną na nazwie (ono-
ma), określeniu (logos) i obrazie (eidolon)53. Obrazy, będąc daleko bardziej ar-
chaiczne od tekstów, mają oryginalną (samo-)zdolność problematyzacji świata 
bez konieczności udziału abstrakcyjnych pojęć czy języka. Odnaleźć sens obra-
zu (zrozumieć) to nie tyle posiąść wiedzę o nim, ile wywołać (przeżyć) pewien 
stan, dostąpić iluminacji (np. praktyki misteryjne), epifanii – objawienia (obraz 
jako wydarzenie quasi-liturgiczne, wtajemniczenie)54. Obraz wyzwolony z oko-
wów opresyjnej kategorii tekstu ikonicznego przynależy do geometryki nieeu-
klidesowej; ma naturę metamorfi czną, płynną; tożsamość i podobieństwo nie są 
dla niego kategoriami przeciwstawnymi (nie jest kategorią w rozumieniu ary-
stotelesowskim); obraz taki umożliwia też projekcję empatii55. Jego istota po-
lega na przedrefl eksyjnym doznaniu, na wywoływaniu pewnego stanu (aspekt 
poietyczny obrazu), doświadczaniu i przeżywaniu, a nie skrywaniu treści, któ-
rą można roz-poznać i uczynić przedmiotem wiedzy, to jest dokonać rozłącze-
nia „widzialnego” i „wiedzianego”56. Przez swoją wizualność obraz służy przede 
wszystkim oddziaływaniu i doświadczaniu rzeczywistości (i w ten sposób pozy-
skiwaniu i przekazywaniu wiedzy o świecie), a nie jej uprzedmiotawianiu (obraz 
jako akt wizualny; obraz jako wydarzenie)57. Zamiast więc traktować obrazy jako 
teksty kultury, pozwólmy im uwidaczniać się, dajmy im się zamieszkiwać, po-
chłaniać, gdyż „obraz nie tylko zastępuje lub ilustruje tekst. On właśnie daje 
wtajemniczonemu najwyższe objawienie. On proponuje nagłą, całościową wi-
zję, niedostępną dla ułomnej ludzkiej mowy”58. Dlatego ważne jest, aby – za-
nim przejdziemy do uczonej analizy dzieł sztuki ilustrujących poetyckie strofy, 

52 E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007, 
nr 5, s. 48–61, cf. Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013. 

53 Plat. Epist. VII 342 a–b.
54 L. Wittgenstein, Traktat, teza 6.552: „jest zaiste coś niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest 

tym, co mistyczne”.
55 Zob. K. Pijarski, Realizm, ucieleśniony podmiot, projekcja empatii, „Teksty Drugie” 2012, nr 4, 

s. 249.
56 Zob. Plat. Sym. 215b oraz tezę C.G. Junga o tym, że myśl (Gedanke) nim stanie się abstrak-

cyjna, jest przedmiotem postrzegania nie myślanego (gedacht), lecz odczuwanego jako zjawisko 
oraz widzianego czy słyszanego, idem, Les Racines de la conscience, Paris 1971, s. 49–50.

57 Por. teorię kontemplacji oraz wczucia (kategoria Einfühlung) w fi lozofi i niemieckiej XIX w.,
R. Vischer, Über das optische Formgefühl – ein Beitrag zur Ästhetik, Tübingen 1872, kategorię 
przeżycia estetycznego, fi lozofi ę doświadczenia oraz estetykę pragmatyczną; J. Dewey, Sztuka jako 
doświadczenie, przeł. A. Potocki, Wrocław 1975, R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe 
piękno i refl eksja nad sztuką, przeł. A. Chmielowski et al., Warszawa 1998.

58 R. Caillois, op.cit., s. 65. 
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zestawiając tekst z obrazem – nie pozbawiać tego ostatniego wszystkiego, co sta-
nowi o jego wyjątkowości; aby umiejętnie pokazać, czym jest widzenie59. 

Michał Głowiński, komentując słowa Giambattisty Vica, pisze: „pierwsi lu-
dzie, urodzeni poeci, nie rozróżniali zjawisk, które dokonywały się w naturze 
zewnętrznej, od tych, jakie należały do ich psychiki”60. Istotą pierwotnego, pre-
sokratycznego oglądu świata było doświadczanie obrazów oparte na zmysłach 
i afektach, a nie ich rozumienie (mentalność scjentystyczna). Vico nazywał 
to „poetycką metafi zyką” stanowiącą podstawy pierwotnej wiedzy. 

Mądrość poetycka – pisał – owa pierwsza mądrość pogaństwa musiała się rozpocząć 
od metafi zyki, jednak nie rozumowanej i abstrakcyjnej jak dzisiejsza metafi zyka erudytów, 
ale od metafi zyki opartej na uczuciu i wyobraźni. Taka bowiem była zapewne metafi zyka 
owych ludzi pierwotnych, całkowicie niezdolnych do rozumowania, obdarzonych ogrom-
ną zmysłowością i bogatą wyobraźnią61. 

Chcąc odnaleźć obrazy takimi, jakie jawią się one w całej swej fascynującej 
wizualności, trzeba porzucić perspektywę semiotyczną, trzeba na chwilę stać się 
pierwotnym poetą, gdyż 

Poeci to presokratycy. Nic nie rozumieją.
[…] słuchają […]
Podziwiają […] 
[…] nic nie wiedzą […], 
Patrzą […]
Długo milczą, potem śpiewają i śpiewają, aż pęknie gardło62. 

59 W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie. Krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium 
Quaestiones” 2006, nr 17, s. 273–294; W. Bałus, op. cit., s. 59. 

60 M. Głowiński, op.cit., s. 16.
61 G. Vico, Nauka Nowa, przeł. T. Jakubowicz, Warszawa 1966, s. 167.
62 A. Zagajewski, Poeci to presokratycy, „Zeszyty Literackie” 2012, nr 117, s. 17.


