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Nieruchomy głos. Pytanie o obraz 
Motionless immovable voice. Question about an image

By pointing to the rational elements in shaping the visual mes-
sage, Professor Wiesław Gołuch in one of the articles pointed to  
a very intriguing feature of the visual sense. He wrote, “The sense 
of sight through which we get the vast amount of information 
about the world around us and from the world around us, is pro-
vided only by the receptor – the receiver, the information receiver, 
and the transmitter – the effector. In the case of speech we have an 
ear and a tongue. We can not, therefore, direct ourselves, broad-
cast images, we are not film, TV, newspaper, but we sometimes talk 
about shame or palliative fear. “The fact that we are not directly 
producing images has very serious consequences. Communication 
with others must be done by means of a sign. When I was wonder-
ing why there are no illustrations in philosophical books, I found 
the process I described in the text “How much information in the 
information?” In which I showed that concepts – structures and 
hierarchies – are the main elements that connect the intellectu-
al model of thought, with the internal structure the image that is 
his representation. The analysis of the image from the intellectual 
side helped to illustrate the image in a new light. If “language is the 
language of the mind itself.” As Gadamer says, language is close to 
what it is called – how does it make the image of things happen? 
Image analysis aims to uncover its meaning. The use of hermeneu-
tics and game analogies to understand the image allows for a dy-
namic and multi-faceted understanding process. As if understand-
ing the image must be accompanied by a process of agreement, 
which results in a sense. A very important element of the image 
is its structure. You can suppose that since its reading depends on 
the outcome of this game. Structure is understood here as a set 
of interrelated elements or elements and relations between them. 
Interactions between them are determined during viewing - ana-
lyzing the image. Linking the model of intellectual thought with the 
internal structure of the image, which is its representation, allows 
to define the relation between the model and its representation 
and elements of the process of transmitting information, which can 
be shown by the corresponding test method.

Keywords: image, structure, model. gesture.

Wskazując na elementy racjonalne w kształtowaniu przekazu wi-
zualnego profesor Wiesław Gołuch w jednym z artykułów wskazał na 
bardzo intrygującą właściwość zmysłu wzroku. Pisał „Zmysł wzroku, za 
pośrednictwem którego dociera do nas przeważająca ilość informacji 
o otaczającym nas świecie i od otaczającego nas świata, zaopatrzony 
jest jedynie w receptor – odbiornik, organ przyjmujący informacje, nie 
posiada natomiast nadajnika – efektora. W przypadku mowy mamy 
ucho i język. Nie możemy więc samym sobą, bezpośrednio, nadawać 
obrazów, nie jesteśmy filmem, telewizorem, gazetą, choć zdarza nam 
się mówić o rumieńcu wstydu, czy bladym strachu” (Gołuch 1984: 1). 
To, że nie jesteśmy w stanie w sposób bezpośredni tworzyć obrazów 
ma bardzo doniosłe konsekwencje. Komunikacja z innymi musi odby-
wać się za pomocą znaku.Kiedy zastanawiałem się dlaczego w książ-
kach filozoficznych nie ma ilustracji udało mi się odkryć proces, który 
opisałem w tekście Ile informacji w informacji? w którym pokazałem, 
że pojęcia - struktury i jej hierarchii – to główne elementy łączące 
model intelektualny myśli, z wewnętrzną strukturą obrazu, który jest 
jego przedstawieniem. Analiza powstawania obrazu od strony pojęć 
intelektualnych pomogła ukazać obraz w nowym świetle. Jeżeli „Język 
jest językiem samego rozumu, „jak powiada Gadamer, czyli język jest 
blisko rzeczy, którą nazywa – to jak się ma do tego fakt powstawania 
obrazu rzeczy? Analiza obrazu zmierza do odkrycia jego sensu. Zasto-
sowanie hermeneutyki i analogii gry do rozumienia obrazu pozwala 
uczynić proces rozumienia dynamicznym i wieloaspektowym. Tak jak-
by zrozumieniu obrazu musiał towarzyszyć proces uzgodnień, którego 
wynikiem będzie sens. Bardzo istotnym elementem obrazu jest jego 
struktura. Można przypuszczać, że od jej odczytania jest zależny los 
wyniku tej gry. Struktura jest tutaj rozumiana jako układ powiązanych 
ze sobą elementów, czyli elementy i relacje między nimi. Wzajemne 
związki pomiędzy nimi są określane w trakcie oglądania – analizo-
wania obrazu. Powiązanie modelu intelektualnego myśli z wewnętrz-
ną strukturą obrazu, które jest jego przedstawieniem, pozwala na 
określenie relacji pomiędzy modelem, a jego przedstawieniem oraz 
elementów procesu przekazywania informacji, który może być przy 
zastosowaniu odpowiedniej metody badawczej pokazany. 
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Wstęp – Nieruchomy głos

Konferencja, która odbyła się w Katowicach w 1984 roku (Se-
sja popularnonaukowa „Informacja wizualna” KMPiK Katowice 
1984) miała na celu zebranie doświadczeń różnych projektantów 
odnośnie możliwości stosowania metod racjonalnych w projek-
towaniu komunikacji wizualnej. W jednym z wystąpień Wiesław 
Gołuch (obecnie profesor w ASP Wrocław) wskazał na bardzo in-
trygującą właściwość zmysłu wzroku. Pisał „Zmysł wzroku, za po-
średnictwem którego dociera do nas przeważająca ilość informacji 
o otaczającym nas świecie i od otaczającego nas świata, zaopatrzony 

jest jedynie w receptor – odbiornik, organ przyjmujący informacje, 
nie posiada natomiast nadajnika – efektora. W przypadku mowy 
mamy ucho i język. Nie możemy więc samym sobą, bezpośrednio, 
nadawać obrazów, nie jesteśmy filmem, telewizorem, gazetą, choć 
zdarza nam się mówić o rumieńcu wstydu, czy bladym strachu”.

Uświadomienie sobie, że nie jesteśmy w stanie wytwarzać 
obrazów, tak samo jak wytwarzamy słowa, rodzi pytanie dlaczego. 
Dlaczego człowiek nie wytwarza obrazów, ale może je przyjmować? 
Słowa są po to, by materializować myśli, to po co są obrazy? Słowa 
materializują myśli, a co materializują obrazy? Możliwe, że nie ma 
takiej prostej analogii między tymi procesami, ale co jeśli ona istnieje?



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 2(28)/2018                                                                                                    

80

Pytanie

Jednym z warunków towarzyszących postawieniu pytania jest 
założenie, że pytanie ma sens. – Używając określeń Gadamera, sen-
sem pytania jest kierunek, z którego ma nadejść odpowiedź. Zgoda 
na to, że się nie wie, to kolejny warunek. Pytanie to stwierdzenie, 
że odpowiedź nie jest znana. Łącząc powyższe – pytać to patrzeć 
w kierunku, z którego ma nadejść odpowiedź; to być przekonanym 
o tym, że się nie wie oraz że odpowiedź nie jest ustalona. To Heideg-
ger odkrył fakt, że „ze skrytości i nie jawności rzeczy trzeba nijako 
gwałtem wydobywać prawdę”, bo greckie pojęcie prawdy alatheia 
to „nieskrytość”.

Jednym z problemów dotyczących języka wspomnianych przez 
Gadamera, jest pogląd o nieodpowiedniości języka do nieskończo-
nej niemal woli i rozumienia człowieka. Myśl ta streszcza się w po-
tocznym przekonaniu o niemożności opisania choćby wewnętrzne-
go świata przeżyć. Z jednej strony sztywna forma języka, z drugiej 
ruchliwy strumień przeżyć. Gadamer stwierdza, że takie myślenie 
jest wynikiem niewłaściwego pojmowania związku języka z rozu-
mem. Nie jest chyba tak, że nieograniczona myśl jest przycinana do 
formy języka, tak, że to co się nie zmieści, pozostaje w umyśle jako 
niemożność wyrażenia się. Należy raczej przyjąć, że myśl w peł-
ni wyraża się w języku. Bez języka myśl byłaby nieukształtowana. 
I stąd pogląd Gadamera, że język jest językiem samego rozumu. 
Język jest językiem samego rozumu, to znaczy, że język jest blisko 
rzeczy, którą nazywa.

„Wątpliwość” to stan niepewności co do prawdziwości słów 
czy właściwych rozstrzygnięć i pochodzi od „wątpienia”, które trze-
ba uznać za ważne w procesie poznania jako stan najbardziej zwią-
zany z pytaniem „dlaczego”.

W tym pytaniu chodzi o jakąś postać rzeczywistości związaną 
ze stwierdzeniem realnych faktów. Należy pytać o coś, w związ-
ku z czymś – to Arystoteles. W pytaniu o jakiś stan rzeczywistości 
trzeba zatem wyjść ze stwierdzenia realnych faktów. Należy pytać 
„dlaczego?”, gdy jest jakiś typ złożenia, gdy coś czemuś przysługuje. 
Cały proces poznawczy zdąża do odkrycia rodzaju związku tego „co 
przysługuje” i tego „czemu przysługuje”. Zadając pytanie „dlacze-
go?” odkrywamy, że rzecz jest złożona z różnorodnych czynników: 
ilościowych, jakościowych czy relacyjnych, a jednocześnie jest jed-
nością i niepodzielnością (wewnętrzny czynnik jednoczący nazwano 
„formą” czy „ideą”). Wątpienie związane jakąś metodą odsyła nas 
do poznania ściśle naukowego. 

Umysł

Analizując procesy zachodzące pomiędzy człowiekiem, rzeczą, 
(którą człowiek poznaje), znakiem (który tą rzecz zastępuje) i zna-
czeniem znaku - natrafiłem na ślad czynności zwanej procesem abs-
trakcji wykonywanej przez intelekt, która pozwala lepiej zrozumieć 
wspomnianą relację (człowiek, rzecz, znak i znaczenie).

Pogłębione studia nad abstrakcją doprowadziły do odkrycia 
problemu wizualizacji jako narzędzia ułatwiającego rozumienie 
badanych procesów. Próby wyjaśnienia procesów logicznych, ja-
kim podlega organizacja informacji metodą obrazowania, ujawniły 
szereg trudności związanych z charakterem obrazu. Dociekając na-
tury tych trudności doszedłem do wniosku, że mogą one wynikać 

ze sposobu rozumienia procesów zachodzących pomiędzy rzeczą, 
znakiem i jego znaczeniem. Ażeby to stwierdzić wymyśliłem narzę-
dzie do obserwacji tych procesów, ułatwiające ich rozumienie. Tym 
narzędziem jest MPA (model przestrzeni abstrakcji) (Gdowicz 2004) 
obrazujący proces formowania przez intelekt przedmiotu intelektual-
nego poznania. Przy pomocy MPA jest możliwe rozumienie procesów 
dokonujących się w intelekcie. 

Gest

Prace dwunastowiecznego uczonego Hugona od Świętego 
Wiktora (Schmitt 2008: rozdział 5) opata klasztoru Saint-Victor to 
obszerny i zróżnicowany dorobek piśmienniczy. Dotyczą one gestów, 
ale rozumianych jako relacja pomiędzy niewidzialnym, a widzialnym 
– między duszą, a ciałem. Hugon był przekonany o tym, że istnieje 
prosta relacja pomiędzy gestem, a tym co ma on wyrażać – między 
niewidzialnym, a widzialnym. Opracowane dzieła służyły do nauki 
młodych adeptów zakonu w klasztorze Saint-Victor. Nauki o relacji 
pomiędzy niewidzialnym duchem, a widzialnym ciałem.

Koncepcja takiej nauki zawarta została w dziele De institutio-
ne novitorum (Ustanowienie nowicjuszy). To rodzaj podręcznika 
pokazującego nowicjuszom drogę wiecznej szczęśliwości. Jej osią-
gnięcie wymaga wielu warunków. Jednym z nich jest poddanie się 
dyscyplinie. Temu tematowi jest poświęcone jedenaście rozdziałów 
od X do XXI. W rozdziale X spotykamy się z definicją dyscypliny: 
„Dyscyplina to uporządkowane ruchy wszystkich członków ciała, 
dyspozycją właściwą w każdej postawie i w każdym działaniu”. Ta-
kie rozumienie dyscypliny nie było w średniowieczu czymś nowym. 
Praktycznym jej zastosowaniem jest umiejętne zrównoważenie nie-
widzialnych poruszeń duszy w cielesnym geście. Autor stwierdza, że 
dyscyplina jest użyteczna i że użyteczność wynika z napięcia między 
tym co wewnętrzne i tym co zewnętrzne. Zewnętrzne ruchy ciała 
są wyrazem ruchów duszy i odwrotnie. Sprzeczne działania tego, 
co widzialne i tego, co niewidzialne są regulowane dyscypliną. Tak 
jak w starożytności muzyka kształtowała charakter człowieka, tak 
w średniowieczu zdyscyplinowanie ciała i gestu jest instrumentem 
moralnej edukacji nowicjusza. Panowanie nad członkami ciała wy-
maga dyscypliny, współdziałania aktu rozumu i woli.

Rozdział XII rozpoczyna definicja gestu: „Gestus est motus et 
figuratio membrorum corporis, ad omnem agendi et habendi mo-
dum” – czyli „Gest jest ruchem i konfiguracją (formą) członków cia-
ła, przystosowanym do każdego działania i każdej postawy”. Słowo 
figuratio można tłumaczyć jako „konfiguracja”, „forma”, „sposób” 
i posiada w sobie znacznie nadawania kształtu. To oznacza, że gest 
konfiguruje zespół członków ciała i uzewnętrznia to, co jest ukry-
te w figuratio – formie, czyli ruchu duszy. Figuratio mówi również 
o tym, że każdy gest jest dostrzegany przez drugiego człowieka i ten 
fakt nadaje mu sens. Gest jest wskazówką i znakiem. Hugon od 
Świętego Wiktora wspomina jeszcze kilka idei łączących się z defini-
cją gestu. Mówi o idei stosowności (lub niestosowności) gestu jako 
znaku do tego, co oznacza. O idei celowości – gest zmierza do spo-
wodowania pewnej postawy. O idei miary – podstawowym pojęciu 
moralnym – umiar gestu może być rozumiany jako ograniczenie. 
I w końcu o idei modalności gestu – jest ona elementem zmieniają-
cym i określającym ruch. Bardzo dokładna klasyfikacja gestów i ich 
wzajemnych relacji i oddziaływań zajmuje pozostałą część dzieła.
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Łacińskie określenie Flatus vocis – wprowadzone przez średnio-
wiecznych nominalistów – oznacza słowo, a dokładnie „wyrażenie 
słowne”. Samo „flatus” to „wianie wiatru, oddech, przenośnie - na-
dymanie się, pycha”. Vocis – to „głos, ton, dźwięk”. W języku angiel-
skim „wyrażać się” jest określone jako make yourself understood. 
Co można przetłumaczyć – „czynić siebie zrozumiałym”. Wyrażać 
się to być zrozumiałym - dla innych oczywiście. W tym kontekście 
– „wyrażenie słowne” – to „czynienie słowa zrozumiałym”. „Wyraże-
nie znakowe” to „czynienie znaku zrozumiałym”. Dotyczy to również 
znaku przedstawionego obrazowo. Tchnienie, o którym mówi flatus 
wypływa z wnętrza człowieka, a ściślej z miejsca spotkania człowie-
ka z poznawaną rzeczą. Tylko w ten sposób jest możliwe czynienie 
– siebie, słowa, obrazu , gestu – zrozumiałym. 

Flatus vocis – wyrażenie słowne – słowo; 
Flatus – wianie wiatru, miech do rozniecania ognia, oddech, 
oddychanie, nadymanie się, pycha (przenośnie); 
Vocis – głos, ton, dźwięk; 
Flatus vocis – niesienie głosu – wyrażenie słowne; 
Wyrażenie słowne – wyrażać się – make yourself understood – 
czynić siebie zrozumiałym; 
Flatus vocis – czynić siebie zrozumiały m głosem; 
Flatus pictus – wyrażenie obrazowe – pictus – obraz, rysunek, 
ornament; 
Flatus pictus – czynić siebie zrozumiałym obrazem; 
Flatus gestus – wyrażenie gestowe – gestus – gest; 
Flatus gestus – czynić siebie zrozumiałym gestem. 

Słowo

Powracam do początkowej myśli dotyczącej intrygującej wła-
sności człowieka, którą jest niemożliwość wytwarzania obrazu. 
Racjonalne metody pozwalające na analizę procesu przekazu infor-
macji, próby zrozumienia tego procesu jako wielokanałowego prze-
kazu, były i są jakąś odpowiedzią na pytanie, dlaczego człowiek nie 
wytwarza obrazów, podobnie jak tworzy słowa. 

Wydaje się jednak, że już wtedy – wiele lat temu – mógł zostać 
popełniony błąd, który skierował myślenie o procesach widzenia 
rzeczywistości na boczny tor. Kiedy poznaje się idee, które miały od-
powiedzieć na pytanie „dlaczego człowiek nie może tworzyć obrazu” 
to można zauważyć jedną charakterystyczną rzecz. Myślenie o nie-
możliwości tworzenia przez człowieka obrazów jest traktowane jako 
jakiś brak. To oznacza, że poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Dla-
czego?” były motywowane owym brakiem. A jeśli tak, to znalezienie 
odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?” byłoby tylko uzupełnieniem tego 
braku, a to mogło być powodem zmiany kierunku procesu poznania.

Szukając odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” powinniśmy dążyć 
do odnalezienia w poznawanym świecie takiego realnego czynnika, 
którego usunięcie byłoby jednocześnie usunięciem samego faktu, któ-
ry miał być poznawany i tylko wtedy zostaje pokazane to „dzięki cze-
mu” czyli „dla-czego” coś raczej jest niż nie jest i jest takie, a nie inne.

Hans Georg Gadamer w swojej fundamentalnej pracy Prawda 
i metoda określając istotę fenomenu rozmowy odnosi ją również 
do sytuacji jaka ma miejsce pomiędzy interpretatorem, a tekstem. 
Porozumieniu w rozmowie odpowiada symetryczna relacja pomię-
dzy interpretatorem, a tekstem. Sądzi również, że można mówić 

o hermeneutycznej sytuacji w przypadku tekstów. Co prawda ta 
sytuacja nie jest taka sama jak rozmowa, ale przyjmując, że teksty 
to, utrwalone uzewnętrznienie życia, drugim partnerem herme-
neutycznej rozmowy jest tekst. Prowadzi to, w konsekwencji, do 
bardzo ciekawego wniosku. Podobnie jak wypracowaniu porozu-
mienia w rozmowie musi towarzyszyć wysiłek (który można nazwać 
procesem rozumienia i porozumienia) w którym mają udział obie 
rozmawiające osoby, tak też w relacji interpretator – tekst wysiłek 
uzgodnienia, rozumienia i porozumienia uwzględnia własne idee in-
terpretatora. Rozumienie więc jest procesem dynamicznym – chyba 
można użyć analogii gry, relacja interpretator – tekst, jest rodzajem 
gry, w której wygranym jest sens interpretowanego tekstu. Inter-
pretacja nie następuje po rozumieniu, lecz zawiera się w nim. Inter-
pretacja pozwala rozumieniu dojść do głosu, a tym samym rzeczy, 
o której tekst mówi.

Podsumowanie

Jak twierdzi Gadamer stan rzeczy jest uporządkowany tak, by 
być komunikowanym. Proces poznania nie kończy się słowem, lecz 
słowo jest samym procesem poznania. Pokazany przez Gadamera 
punkt widzenia daje ogląd jakby drugiej strony rozważanego proble-
mu związanego z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego człowiek nie 
wytwarza obrazów?” i być może nie jest odpowiedzią na to pyta-
nie. Ukazany przez Gadamera świat „komunikuje” człowiekowi swój 
stan, a jego rozumienie jest słowem. Czym, po co i dla kogo miałby 
być obraz, który człowiek mógłby wytworzyć?
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