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O tzw. zwrocie
ikonicznym
we wspó³czesnej
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Kilka uwag
wstêpnych
Dziejów humanistyki, zw³aszcza tych nieodleg³ych,
nie udaje siê na ogó³ przejrzyœcie opisaæ
w kategoriach wypracowanych w celu
steoretyzowania rozwoju nauk przyrodniczych.
Trudno mówiæ o spójnych paradygmatach
badawczych, a jeszcze trudniej o dzia³aniu zasady
korespondencji miêdzy teoriami.
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Jest raczej tak, ¿e najciekawsze efekty poznawcze powstaj¹ na
skrzy¿owaniu ró¿nych pól przedmiotowo-dyscyplinarnych, jak i perspektyw
metodologiczno-teoretycznych. Jeœli jednak chcemy spojrzeæ na ca³y
kompleks nauk o kulturze historycznie (choæby po to, by siebie samych
usytuowaæ na osi czasowej), najchêtniej mówimy dziœ o „zwrotach”, które
obejmuj¹ zarówno filozoficzne podstawy jak i – stopniowo na ogó³ – kolejne
dziedziny wyodrêbnione w ramach wczesnonowoczesnego (mocno ju¿
zdezaktualizowanego) podzia³u akademickiej pracy badawczej.
„Zwroty”, o których bêdê w dalszym ci¹gu mówi³a bez cudzys³owu,
rekonfiguruj¹ pola badawcze, implikuj¹ nieoczekiwane zerwania i nowe
sojusze, sk³aniaj¹ do reinterpretacji tradycji myœlowych. Dzieje siê tak
przynajmniej od czasu zwrotu lingwistycznego. Dwa ostatnie zwroty,
krytyczne wobec dominacji perspektywy lingwistycznej w ró¿nych
dziedzinach badañ nad kultur¹ (czy to w wersji strukturalno-semiotycznej,
czy dekonstrukcyjnej), odwo³uj¹ siê zarazem do diagnoz kultury
wspó³czesnej, która z jednej strony eksponuje rysy performatywne (st¹d
zwrot performatywny), z drugiej natomiast – od dawna, tj. od czasów
wynalezienia fotografii i technik masowej reprodukcji – nasyca siê coraz
bardziej ró¿nego pochodzenia obrazami (st¹d zwrot wizualny czy
ikoniczny). Mówi siê nawet o „coraz wyraŸniej zarysowuj¹cych siê
konturach nowej cywilizacji wizualnej”1 , co wydaje siê jednak diagnoz¹
o tyle nietrafn¹, ¿e wspó³czesne obrazy wplecione s¹ na ogó³ w z³o¿one
konteksty intermedialne.
Jeœli chcemy szukaæ filozoficznych podstaw ikonicznego zwrotu
w humanistyce, warto siêgn¹æ do póŸnej twórczoœci Ludwiga Wittgensteina
(choæby do „Uwag o »Z³otej ga³êzi« Frazera”, drobnych zapisków, a przede
wszystkim do „Dociekañ filozoficznych”, okreœlonych przez autora jako
rodzaj albumu, zestawiaj¹cego „jako tako udane” szkice krajobrazowe) i do
fenomenologów (zw³aszcza do Merleau-Ponty’ego, który stara³ siê uchwyciæ
pierwotne, cielesne widzenie, niebêd¹ce jeszcze przedmiotem myœlenia,
konstytuuj¹ce „sens postrze¿eniowy” przed sensem jêzykowym).
Z nowszych natomiast propozycji warto niew¹tpliwie przestudiowaæ
interesuj¹c¹ koncepcjê Ferdinanda Fellmanna – który inn¹ nieco drog¹
próbuje osadziæ nasze artykulacje jêzykowe w pierwotnej obrazowoœci,
stanowi¹cej ich horyzont, poszerzaj¹c zarazem i modyfikuj¹c
dotychczasowy kszta³t filozofii hermeneutycznej – oraz Gottfrieda Boehma,
poszukuj¹cego specyficznej „logiki” obrazów i równie¿ lokuj¹cego swoje
rozwa¿ania w obszarze hermeneutyki)2. Warto te¿ przyjrzeæ siê ponownie
Cassirerowskiej koncepcji form symbolicznych, zarówno w kontekœcie
projektu Wartburga, jak i w kontekœcie koncepcji Panofsky’ego (obydwa
ujêcia s¹ dziœ aktualizowane i modyfikowane, tak w krêgu

forum 151

angloamerykañskich, jak i francuskich i niemieckich przedstawicieli zwrotu
ikonicznego).
Przechodzimy tym samym od filozofii do badañ nad kultur¹, wœród
których prymat dotychczas wiod³a historia sztuki. Ta jej rola wydaje siê
obecnie zagro¿ona, co ukazuje choæby zestaw pytañ, jakie pod adresem
badaczy obrazów stawia wspomniany tu Boehm w tekœcie wprowadzaj¹cym
do ksi¹¿ki „Was ist ein Bild?” (ze znakomitej serii „Bild und Text”, któr¹
Boehm wspó³redaguje z Karlheinzem Stierle). Wychodz¹c od stwierdzenia,
¿e pytanie o obraz jest zarazem pytaniem o wieloœæ obrazów, mówi
o obrazach namalowanych, pomyœlanych, wyœnionych (w jednej
perspektywie), o malowid³ach, metaforach, gestach (w perspektywie innej)
i o lustrze, echu, mimikrze (w jeszcze innej), by zapytaæ w koñcu:
„Co wspólnego posiadaj¹ one, co da³oby siê w ka¿dym przypadku uogólniæ?
Jakie dyscypliny naukowe granicz¹ z fenomenem obrazu? Czy s¹ dyscypliny,
które z nim nie granicz¹?”3. To ostatnie pytanie wprowadza w kr¹g
zainteresowañ badawczych tak¿e obrazy naukowe, którymi zajmuje siê m.in.
inny niemiecki historyk sztuki otwieraj¹cy tê dyscyplinê na obrazowoœæ
nieartystyczn¹ – Horst Bredekamp. Zanim przejdê do najambitniej, zdaniem
moim, zakrojonej koncepcji ugruntowania zwrotu obrazowego
w humanistyce wspó³czesnej, uwzglêdniaj¹cej zarówno intermedialne
funkcjonowanie obrazów, jak te¿ ich kr¹¿enie pomiêdzy kulturami œwiata,
koncepcji budowanej konsekwentnie przez Hansa Beltinga, przypomnê
niektóre przynajmniej momenty „ofensywy obrazowej” podjêtej przez jego
amerykañskich kolegów, pozostawiaj¹c charakterystykê dyskursu
francuskiego na inn¹ okazjê4.
W opublikowanym po raz pierwszy w 1992 roku na ³amach „ArtForum”
(i przedrukowanym w wydanej dwa lata póŸniej ksi¹¿ce) tekœcie-manifeœcie
„The Pictorial Turn” W.J. Thomas Mitchell sformu³owa³ ramowy projekt
nowej dyscypliny naukowej zajmuj¹cej siê – najogólniej – analiz¹ i krytyk¹
fenomenów wizualnych. Kwestionuj¹c dominacjê strategii badawczych
wy³onionych w ramach zwrotu lingwistycznego, którym zarzuca³ swoisty
ikonoklazm wyra¿aj¹cy siê w uprzywilejowaniu tekstu i degradowaniu
obrazu, okreœli³ zwrot obrazowy jako [...] polingwistyczne i posemiotyczne
ponowne odkrycie obrazu jako kompleksowej wzajemnej gry wizualnoœci,
aparatu, instytucji, dyskursu, cia³ i figuratywnoœci5 . Mitchell podkreœla³, ¿e
owo „ponowne odkrycie obrazu” wymaga przemyœlenia na nowo jego
statusu; ograniczy³ siê jednak do przypomnienia odró¿nienia pictures od
images, czyli materialnych noœników obrazów od samych obrazów jako
bytów teoretycznych, konstytuowanych w procesie percepcji, co trudno
uznaæ za odkrywczy punkt wyjœcia dla nowej teorii obrazu. Visual Culture
Studies (czy Visual Studies) nie wypracowa³y dot¹d, jak siê zdaje, takiej
teorii, jak¹ zarysowa³ Boehm i jak¹ stara siê konstruowaæ Belting, tj. takiej,
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która obejmowa³aby wszelkie pojawiaj¹ce siê w dziejach formy
ucieleœniania obrazów, zwi¹zane z ró¿nymi praktykami kulturowymi
(od najdawniejszych do wspó³czesnych). Niew¹tpliw¹ przeszkod¹ w tym
wzglêdzie jest skupienie uwagi „wizualistów” na wspó³czesnych formach
obrazowania, ich analizie i krytyce. Sporo te¿ miejsca zajmuj¹ w ich
rozwa¿aniach kwestie wspó³pracy praktyk obrazowych z dŸwiêkowymi,
a ogólniej – problemy, które podci¹gamy na ogó³ pod formu³ê
intermedialnoœci.
W tym kontekœcie bardzo interesuj¹cy okaza³ siê specjalny numer
czasopisma „October” z lata 1996 roku, poœwiêcony „Visual Culture”, a w nim
zdecydowana obrona dziedzictwa zwrotu lingwistycznego w badaniach
obrazów podjêta przez Rosalind Krauss. W nawi¹zaniu m.in. do
interpretacyjnej strategii Rolanda Barthesa w „Mitologiach”, amerykañska
badaczka podda³a krytyce oddzia³ywanie obrazów produkowanych przez
nowe media masowe, odbieraj¹ce widzowi wszelkie – jej zdaniem – zdolnoœci
krytycznej, zdystansowanej analizy, co w efekcie prowadzi do utraty zmys³u
realnoœci (tak sk¹din¹d sugestywnie, by nie rzec, uwodzicielsko, opisanej
przez Baudrillarda). Tylko lektura obrazu jako tekstu ods³ania konstrukcyjny
charakter obrazu i niszczy w ten sposób jego w³adzê – streszcza stanowisko
Krauss Jan Verwoert, dodaj¹c bardziej dosadnie, i¿ w jej ujêciu obraz jako
obraz jest k³amstwem. Prawda obrazu wychodzi na jaw, gdy zostanie on
przeczytany jako tekst6.
Niezale¿nie od argumentów teoretycznych dopasowanych do
pesymistycznej raczej wizji kultury wspó³czesnej – wizji przypominaj¹cej
dialektykê mitu i oœwiecenia zarysowan¹ przed laty przez Adorna
i Horkheimera, przeniesion¹ tu niejako na (mityczny) obraz i (oœwiecony)
tekst – w grê wchodz¹ te¿ wzglêdy pragmatyczne, tj. sprzeciw wobec
wpisania akademickiej historii sztuki w obszar Visual Culture Studies, co
mia³oby siê wi¹zaæ nie tylko z ograniczeniem autonomii i marginalizacj¹
tej pierwszej, ale i obni¿eniem jej poziomu warsztatowego. Inaczej mówi¹c
– Krauss obawia siê, ¿e w praktyce Visual Studies stan¹ siê raczej
zapleczem zrodzonych na gruzach ideologii praktyk imagologicznych,
b³yskotliwie zarysowanych w „Nieœmiertelnoœci” Milana Kundery, ni¿ ich
kompetentn¹, krytyczn¹ zarazem analiz¹, nastawion¹ na przypominanie
o ró¿nicy miêdzy iluzorycznym œwiatem obrazów a realnoœci¹, w której
¿yjemy i dzia³amy.
Trudno mi orzec, na ile tego rodzaju obawy pozostaj¹ uzasadnione
w odniesieniu do amerykañskiej wersji Pictorial (Visual, Iconic) Turn,
jestem jednak przekonana, ¿e w odniesieniu do jego francuskiej
i niemieckiej wersji zarzut nieuœwiadomionej, a tym bardziej – œwiadomej –
kolaboracji z imagologi¹ pojawiæ siê nie mo¿e, niezale¿nie od tego, ¿e sam
obraz w³adzy, jak¹ roztacza nad nami imagologia wydaje siê mocno
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przerysowany, zwa¿ywszy choæby rezultaty badañ nad recepcj¹ przekazów
masmedialnych. Dla samej natomiast analogii miêdzy obrazami
dzisiejszymi a obrazami mitycznymi mo¿na wskazaæ historyczne racje,
tj. odwo³aæ siê do analizowanej przez Beltinga, a tak¿e – niezale¿nie – przez
Davida Freedberga, „potêgi wizerunków” w kulturach przednowoczesnych.
Nowoczesnoœæ nie tylko nie wyeliminowa³a tego aspektu oddzia³ywania
obrazów, ale – wzbogacaj¹c repertuar technologii ich uzyskiwania
i upowszechniania – stworzy³a warunki dalszego jego rozwoju, oferuj¹c
jednak zarazem odbiorcom ca³y zestaw strategii „demitologizacyjnych”.
Ambiwalentna jest te¿ ocena roli, jak¹ w tym procesie odegra³a nowo¿ytna,
autonomizuj¹ca siê stopniowo, praktyka artystyczna. Ró¿nice ujêæ w tym
wzglêdzie tak oto wypunktowa³ Freedberg (który, nawiasem mówi¹c, podj¹³
badania nad „potêg¹ wizerunków” nie w kontekœcie dyskusji prowadz¹cych
do zwrotu ikonicznego, lecz w opozycji wobec lekcewa¿enia przez
akademick¹ historiê sztuki rozleg³ej problematyki recepcji obrazów i, co siê
z tym wi¹¿e, traktowania ich przedartystycznych form w terminach
wypracowanych dla interpretacji obrazów artystycznych. Wyznaj¹c
w „Przedmowie” do francuskiego wydania „The Power of Images”, ¿e
w literaturze naukowej ostatnich lat najbli¿sze jest mu ujêcie
zaprezentowane w ksi¹¿ce Beltinga „Bild und Kult: Eine Geschichte des
Bildes vor dem Zeitalter der Kunst” (z 1990 roku), dodaje: G³ówna ró¿nica
w podejœciu do bardzo podobnych problemów polega na tym, ¿e o ile
ksi¹¿ka Beltinga ma œciœle okreœlony zakres chronologiczny i historyczny,
o tyle moje podejœcie, choæ odnoszê siê do konkretnych historii, ma
charakter bardziej porównawczy i antropologiczny. Nie podzielam
w³aœciwego Beltingowi silnego poczucia zerwania ci¹g³oœci miêdzy tym,
co nazywa on epok¹ przed nastaniem sztuki a epok¹ sztuki, która nasta³a
po reformacji. Krótko mówi¹c, tam, gdzie Belting jest sk³onny widzieæ
ró¿nicê i zerwanie ci¹g³oœci w postawach wobec wizerunków pomiêdzy
dwiema wydzielonymi przez siebie epokami, ja – uznaj¹c, rzecz jasna,
istniej¹ce ró¿nice – szukam raczej kontynuacji i podobieñstw7 . W kolejnej
z tego zakresu ksi¹¿ce Beltinga, zatytu³owanej „Bild-Anthropologie.
Entwurfe fur eine Bildwissenschaft”, wydanej w 2001 roku we wspomnianej
tu ju¿ serii „Bild und Text”, ró¿nice w generalnym podejœciu miêdzy
obydwoma badaczami wydaj¹ siê ju¿ mniejsze: perspektywa
antropologiczna uzyskuje tu znaczenie podstawowe, a wraz z ni¹ ten aspekt
teorii obrazu, który eksponuje pierwotny wobec problematyki obrazu jako
„okna na œwiat” i jako zwierciad³a w¹tek uobecnienia (reprezentacji jako
próby odzyskania obecnoœci wedle „porz¹dku” zaproponowanego przez
Louisa Marina)8.
Zanim jednak przejdê do dok³adniejszej charakterystyki projektu
antropologii obrazu, fundamentalnej dla omówionego tu w zarysie zwrotu
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ikonicznego, przypomnê, i¿ projekt ów narodzi³ siê niejako w kontekœcie
dyskusji nie tyle o zmierzchu, co wrêcz o koñcu historii sztuki – dyscypliny,
której Belting by³ w obszarze niemieckim jednym z najznakomitszych
przedstawicieli, a sta³ siê – jak s¹dz¹ niektórzy krytycy jego idei – jej
grabarzem. A w³aœnie „pogrzebania” historii sztuki poprzez jej rozproszenie
i trywializacjê w ukierunkowanych na dzisiejsze obrazy Visual Culture
Studies obawiali siê, przypomnijmy, amerykañscy krytycy zwrotu
ikonicznego, trzymaj¹cy siê twardo prymatu tekstu nad obrazem (lub
przynajmniej ich komplementarnoœci). W kontekœcie niemieckim dyskusja
nad tymi kwestiami mia³a inny przebieg i charakter. Przedstawi³ j¹ u nas
w sposób kompetentny i wyczerpuj¹cy Mariusz Bryl9 , a w zwi¹zku z tym
ograniczê siê do skrótowej z niej relacji, akcentuj¹cej te tylko momenty,
które znajduj¹ rozwiniêcie w „Bild-Anthropologie”.
O koniec historii sztuki zapyta³ Belting prowokacyjnie po raz pierwszy
w 1983 roku, a powtórzy³ to sformu³owanie tytu³owe (ju¿ nie w formie
pytania) w ksi¹¿ce wydanej 10 lat póŸniej („Das Ende der Kunstgeschichte:
eine Revision nach zehn Jahren”). Owo dziesiêæ lat okaza³o siê wa¿ne,
albowiem proces destrukcji ram tradycyjnej historii sztuki, rozsadzanych
przez nowe praktyki artystyczne, przybra³ jeszcze na sile, a z drugiej strony
choæby jego w³asne prace nad obrazem kultowym ujawni³y koniecznoœæ
poszerzenia pola badawczego o kontekst „u¿ytkowania” obrazów (z czym
historia literatury upora³a siê za spraw¹ historycznie zorientowanej estetyki
recepcji Hansa Roberta Jaussa). W sferze idei bardziej ogólnych
zaakceptowana zosta³a jednoczeœnie Lyotardowska teza o zmierzchu
metanarracji porz¹dkuj¹cych dzieje w myœl wizji postêpu czy te¿
emancypacji ducha. W tej zmienionej perspektywie, gdy przedmiotem
refleksji badacza staj¹ siê „media, teorie i muzea”, a tak¿e kulturowa
ró¿norodnoœæ œwiata ods³oniêta na nowo przez tzw. studia postkolonialne,
i gdy na plac boju wkracza orientacja feministyczna, historia sztuki
modelowana na tradycji nowoczesnej sztuki autonomicznej tym bardziej
traci racjê bytu. Nie radzi te¿ sobie ona z wyraŸnie performatywn¹
orientacj¹ wspó³czesnej sztuki medialnej, która zarazem – szczególnie
w formie sztuki wideo – nastawiona jest w wy¿szym stopniu ni¿ inne
praktyki artystyczne na autotematyczn¹ refleksjê i zarazem na krytykê
produkcji imagologicznych. „Stara” historia sztuki nie jest te¿ w stanie
spo¿ytkowaæ ani dynamicznie rozwijaj¹cej siê teorii i historii mediów, ani
te¿ historii technik medialnych.
Wyjœciem z tego wielokrotnego impasu bêdzie, zdaniem Beltinga,
samoograniczenie siê historii sztuki do epoki obrazu artystycznego
i jednoczesne jej otwarcie na inne dyscypliny zajmuj¹ce siê obrazami.
Podstawê tego inter- czy nawet transdyscyplinarnego projektu stanowiæ ma
antropologia obrazu. Dlaczego w³aœnie antropologia? Nie tylko dlatego, ¿e
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zarówno jej odmiana filozoficzna, jak i kulturowa (a tak¿e antropologia
fizyczna – nie przypadkiem w s³owie wstêpnym do „Bild-anthropologie”
Belting mówi o antropologiach) traktuj¹ o ludziach, którzy ¿yj¹ z obrazami
i w obrazach, a tak¿e obrazy produkuj¹, ale i dlatego, ¿e antropologiczna
perspektywa analizuj¹ca praktyki obrazowe w ich cielesnych i kulturowych
kontekstach odró¿nia siê wyraŸnie od czysto technologicznie zorientowanej
historii obrazu i jego mediów. Poza tym w³aœnie w obszarze
antropologicznym uprawia siê badania inter- i transkulturowe (o roli
antropologa jako t³umacza napisano wszak sporo).
Esej Beltinga zatytu³owany „Obraz i œmieræ. Ucieleœnienie we wczesnych
kulturach (z epilogiem dotycz¹cym fotografii)” stanowi doskona³y przyk³ad
tego typu praktyki badawczej swobodnie poruszaj¹cej siê w obszarach
ró¿nych kultur, a zarazem odsy³aj¹cej do ustaleñ ogólniejszych. Pytanie
o obrazy rozsadza granice oddzielaj¹ce epoki i kultury. By na nie
odpowiedzieæ, konieczne jest przekroczenie owych granic. Obrazy
wprawdzie posiadaj¹ w mediach i technikach, którymi siê pos³uguj¹,
historyczn¹ formê czasow¹, ¿yj¹ jednak wy³¹cznie z ponadczasowych pytañ
o œmieræ, cia³o i doœwiadczenie czasu10. Doœwiadczenie œmierci posiada
w tym kontekœcie – jako w³aœciwe Ÿród³o obrazów – znaczenie podstawowe.
Zmar³y wymienia³ swoje utracone cia³o na obraz, by za jego pomoc¹
pozostawaæ wœród ¿ywych. Z kolei obraz, ¿eby zrealizowaæ tê wymianê,
potrzebowa³ sztucznego cia³a. W swoim medium zwi¹zany by³ zarówno
z cia³em, które reprezentowa³ jako sobowtór, jak te¿ z cia³ami ¿ywych,
którzy przeprowadzili tê wymianê miêdzy œmierci¹ i obrazem. Obraz by³
medium miêdzy ¿yciem i œmierci¹. Jego rola realizowa³a siê w wiêkszym
stopniu w zastêpowaniu, ani¿eli w podobieñstwie. Mówiê tutaj o archetypie
obrazu, który dostarcza jednak modelu dla ca³ego póŸniejszego
doœwiadczenia obrazu11 .
Funkcja uobecniania wyprzedza³a wiêc historycznie inne funkcje,
rozwa¿ane na ogó³ ³¹cznie pod has³em ró¿nych aspektów reprezentacji.
W podobnym trybie relacjonuje swoj¹ „podró¿ do Ÿróde³ obrazu” Regis
Debray (wymieniony zreszt¹ w pierwszym przypisie do „Antropologii
obrazu” wraz z innymi badaczami reprezentuj¹cymi ró¿ne dziedziny wiedzy
i ró¿ne orientacje teoretyczne). W ujêciu Beltinga podkreœlana jest jednak
w znacznie wy¿szym ni¿ u Debray’a stopniu cielesnoœæ obrazowego
uobecnienia, komplikuj¹ca siê wraz z poszerzaniem repertuaru mediów
obrazowych (od ludzkiego cia³a pocz¹wszy, ale tak¿e umys³u, gdy w grê
wchodz¹ obrazy mentalne). Nie dziwi w tym kontekœcie, ¿e tyle uwagi
poœwiêca niemiecki autor obrazom fotograficznym w zwi¹zku z ich funkcj¹
zastêpowania/uobecniania tego, co nieobecne. Akcent, który Belting
k³adzie na cielesne uwik³ania obrazu, nie tylko ³¹czy problematykê
medialn¹ eksponuj¹c¹ pojmowanie mediów jako „cia³ obrazów” lub
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„gospodarzy obrazów” z innymi aspektami wiedzy o obrazie, ale stanowi
krytyczn¹ korektê perspektywy semiotycznej, oddzielaj¹cej „œwiat znaków
od œwiata cia³”.
Przy tej i przy innych okazjach porusza Belting problem wspó³czesnych
praktyk intermedialnych, które pokazuj¹ nie tylko mo¿liwoœæ wêdrowania
obrazów pomiêdzy mediami, ale i trenuj¹ nas jako widzów i zarazem
posiadaczy obrazów mentalnych w umiejêtnoœci wzajemnego odnoszenia
do siebie ró¿nych mediów. W rozwa¿aniach na ten temat i w interpretacjach
wybranych praktyk artystycznych, jakich sporo pojawia siê w ksi¹¿kach
Beltinga, jego uwaga skupia siê wy³¹cznie na mediach obrazowych.
Tak jakby owo kr¹¿enie obrazów odbywa³o siê w pewnej pustce – bez
dŸwiêków, zapachów, g³osów, wra¿eñ dotykowych, eksploatowanych wszak
na równi z doznaniami wzrokowymi w dzisiejszych artystycznych
instalacjach, ale te¿ stanowi¹cych kontekst, który znacz¹co czasem
dookreœla lub modyfikuje nasz¹ percepcjê obrazów – i tych
uprzedmiotowionych w œwiecie zewnêtrznym, i tych, które maj¹ status
mentalny (by przywo³aæ choæby banalny przyk³ad smaku magdalenki
u Prousta). Czy¿by ta wyraŸna sk³onnoœæ do rozpatrywania obrazów
w izolacji od ich medialnych kontekstów stanowi³a „archaiczn¹”
pozosta³oœæ po tradycyjnej historii sztuki, zajmuj¹cej siê najchêtniej
obrazami, jakie lubi³ mieszczañski bohater jednej z powieœci Dragona –
w przeciwieñstwie do ruchliwego codziennego ¿ycia „spokojnymi,
wykoñczonymi, na których nic ju¿ nie zmienia miejsca”?
Belting zapewnia nas, co prawda, ¿e obiegowy dualizm obrazów
ruchomych i nieruchomych musi zostaæ poddany przezwyciê¿eniu, choæby
z uwagi na takie praktyki jak obecnoœæ jednego medium obrazowego, na
przyk³ad malarstwa, w innym medium obrazowym – filmie – ale nie chce
jakoœ zauwa¿yæ, ¿e ten ostatni jest w istocie tworem medialnie z³o¿onym,
nie tylko obrazowym. Tak¿e rozwa¿ania autora „Bildanthropologie”
o obrazowoœci pamiêci i jej aktywizowaniu w formie wspomnienia,
o miejscach pamiêci i pamiêci miejsc, któr¹ – w formie obrazu – „nosimy
w sobie”, zyska³yby nowy, szerszy wymiar w perspektywie uwzglêdniaj¹cej
zwi¹zki mediów obrazowych z innymi. Antymetafizycznie zorientowana
antropologia zmys³ów Helmutha Plessnera mog³aby w tym zakresie
znacz¹co wzbogaciæ koncepcjê Beltinga, która na aspekt wspó³pracy
obrazu z mediami nieobrazowymi jest niew¹tpliwie bardziej zamkniêta ni¿
amerykañskie Visual Studies ale i te¿ niemieckie poszukiwania
koordynowane przez Boehma.
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1

P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2005. Obrazy omawiane przez Sztompkê na przyk³adzie socjologii
(z odwo³aniami do antropologii) maj¹ oczywiœcie liczne odpowiedniki przyrodoznawcze,
interesuj¹ce nie tylko przedstawicieli nauk, w których obraz odgrywa³ od dawna lub zacz¹³
dopiero odgrywaæ jak¹œ rolê, ale i zwolenników zintegrowanych badañ nad obrazem
zainspirowanych zwrotem ikonicznym. Nie przypadkiem w zredagowanej przez Andrzeja
GwoŸdzia ksi¹¿ce Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (Rabid, Kraków 2002)
znalaz³y siê teksty poœwiêcone laparoskopii i nowoczesnym metodom wizualizacji
w zabiegach chirurgicznych. Do problematyki tej nawi¹¿ê jeszcze w dalszej czêœci tekstu.
2
Proponowana tu perspektywa lektury tekstów filozoficznych przecina siê w pewnych
miejscach z siêgaj¹c¹ g³êbiej w przesz³oœæ propozycj¹ Iwony Lorenc przedstawion¹ w
ksi¹¿ce Œwiadomoœæ i obraz. Studia z filozofii przedstawienia (Wyd. Naukowe Scholar,
Warszawa 2001). Zob. te¿: F. Fellmann, Symbolischer Pragmatismus. Hermeneutik nach
Dilthey, Rowohlt Verlag, Reinbek bei, Hamburg 1991. Zob. te¿ teksty Gottfrieda Boehma
Die Wiederkehr der Bilder oraz Die Bilderfrage w zredagowanej przez niego pracy zbiorowej
Was ist ein Bild (Wilhelm Fink Verlag, Munchen 1994). W Polsce o koncepcji Felmanna pisa³
bodaj tylko Andrzej Przy³êbski, idee Boehma rozwija³a natomiast w swoich studiach nad
portretem Daria Ko³acka.
3
G. Boehm, Die Wiederkehr der Bilder, wydanie wy¿ej przywo³ane, s. 7.
4
Dyskurs ten przyswoi³a u nas po czêœci Iwona Lorenc w ksi¹¿ce przywo³anej w przypisie
nr 2. Zob.te¿ odpowiednie przek³ady w wydawanym w Poznaniu piœmie „Artium
Quaestiones” oraz przek³ady i artyku³y poœwiêcone problematyce obrazu w ujêciu
Francuzów zamieszczane w warszawskiej „Sztuce i Filozofii” (szczególnie interesuj¹cy
w aspekcie problematyki zwrotu ikonicznego wydaje siê nr 26 z roku 2005).
5
Korzystam z niemieckiego przek³adu tego tekstu w: Privileg Blick: Kritik der visuellen
Kultur, Hg.Ch. Kravagna, Berlin 1997, s. 19. Obok Pictury Theory. Essays on Verbal and
Visual Representation, ksi¹¿ki z 1994 roku, do której Mitchell w³¹czy³ Pictorial Turn, warto
przywo³aæ jego wczeœniejsz¹ (z 1986 roku) ksi¹¿kê wydan¹ te¿ w University of Chicago
Press pod tytu³em Iconology: Image, Text, Ideology. Obydwie przywo³uje z dystansem we
wstêpnym eseju Bild-Anthropologie Belting. Warto w tym miejscu poinformowaæ, ¿e na
wydanie czeka bardzo kompetentne, krytyczne omówienie podstawowych kierunków
rozwoju Visual Culture Studies autorstwa Konrada Chmieleckiego, stanowi¹ce zaplecze
analiz zawartych w Jego rozprawie doktorskiej Intermedialna estetyka ruchomego obrazu
w kontekœcie badañ nad kultur¹ wizualn¹. Od filmowego „mise-en-scene” do cyfrowego
„mise-en-page” (£ódŸ 2004).
6
J. Verwoert, Double Viewing. Versuch uber die Bedeutung des”Pictorial Turn” fur einen
ideologiekritischen Umgang mit visuellen Medien-im Medium Videokunst [w:] Personen/
Schauplatz, Hg. J. Huber, Springer-Verlag, Wien-New York 2003, s. 227. Zarzuty Rosalind
Krauss trafiaj¹ jednak po czêœci w wydan¹ dwa lata przed jej artyku³em w „ArtForum”
g³oœn¹ ksi¹¿kê M.C. Taylora i E. Saarinena Imagologies. Media Philosophy (Routledge,
London 1994). Projektuj¹c zarys imagologii jako filozofii mediów, która aktywnie
uczestniczy³aby w imagologicznym œwiecie, krytycznie go przekszta³caj¹c, autorzy nie
uniknêli dwuznacznoœci, na które wskaza³ w swym (jedynym bodaj w Polsce) omówieniu tej
ksi¹¿ki Grzegorz Dziamski (zob. Lata dziewiêædziesi¹te, Wyd. Galerii Miejskiej Arsena³,
Poznañ 2000, ss. 183-188). Zarówno przywo³any tu Verwoert, jak i Belting w tekstach
poœwiêconych wspó³czesnej sztuce wykorzystuj¹cej nowe media obrazowania, akcentuj¹
krytyczne wobec imagologii w sensie Kundery mo¿liwoœci wideo, a ze starszych mediów fotografii.
7
D. Freedberg, Potêga wizerunków. Studia z historii i teorii oddzia³ywania, prze³. E. Klekot,
Wyd. UJ, Kraków 2005, s. XXXI. Przedmowa ta pochodzi z 1998 roku, a w przypisie do
cytowanego tu fragmentu Freedberg broni siê przed zarzutem, jaki Belting sformu³owa³
wobec niego w przedmowie do angielskiego przek³adu Bild und Kult z roku 1994 jakoby
uznawa³ wizerunki „za stale obecn¹ rzeczywistoœæ, na któr¹ ludzkoœæ zawsze reagowala
w ten sam sposób” (s. 452) i przywo³uje swój obszerniejszy tekst polemiczny wobec
Beltinga z 1996 roku. Z kolei w S³owie wstêpnym do Bild-Anthropologie Belting
charakteryyzuje swoj¹ drogê ku ujêciu antropologicznemu w kontekœcie dyskusji
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z Freedbergiem oraz referatu pt. Why Image?, który wyg³osi³ na sympozjum
w Waszyngtonie i który nie wzbudzi³ zainteresowania ani zgromadzonych tam historyków,
ani historyków sztuki. Idee tego¿ referatu skonkretyzowa³y sie, jak powiada, kilka lat
pó¿niej, gdy zosta³ zaproszony na sympozjum, którego tematem by³ fenomen œmierci
w kulturach œwiata. „Akcent przesun¹³ siê przy tym od obrazu kultowego, którym siê d³ugo
zajmowa³em, do obrazu œmierci jako motywacji ludzkiej praktyki obrazowej” (BildAnhropologie. Entwurfe fur eine Bildwissenschaft, Wilhelm Fink Verlag, Munchen 2006,
wyd. 3, s. 8).
8
Por. P. Moœcicki, Louis Marin: Porz¹dek przedstawienia i si³a obrazu, „Sztuka i Filozofia”
2005, nr 26, ss. 18-36.
9
M. Bryl, Historia sztuki na przejœciu od kontekstowej Funktionsgeschichte ku
antropologicznej Bildwissenschaft (casus Hans Belting), „Atrium Quaestiones”, Poznañ
2000, nr XI. W wersji krótszej tekst ukaza³ siê w pracy zbiorowej p.t. Twarz¹ w twarz
z obrazem (pod red. M. Poprzêckiej, Warszawa 2003).
10
H. Belting, Obraz i jego media. Próba antropologiczna. prze³. Mariusz Bryl, „Artium
Quaestiones”, Poznañ 2000, nr XI, s. 307.
11
Ibidem, s. 309 (przek³ad lekko modyfikujê, albowiem sformu³owania tego eseju znalaz³y siê
w Bild-Anthropologie, co pozwala mi przypuszczaæ, i¿ Beltingowi nie chodzi³o o
„postrzeganie przez obraz cia³”, lecz o zwi¹zek obrazu z cia³ami tych, którzy go
wyprodukowali).

Anna Zeidler-Janiszewska
-turn in the Contemporary Humanist Science.
Picture-turn
On So Called Picture
An introduction

Milan Kundera wrote that we lived in the ‘imagologist’ reality, which
replaced ideology. Taylor and Saarinen considered ‘imagology’ as a form
of practical philosophy of media. It was a part of imagological word, and it
included its own criticism. Pictures created by media play more and more
important role in contemporary culture. Theoreticians work on iconic
theory, which is considered as a form of cultural breakthrough (after
linguistic and perfomativist breakthroughs). Cognitive map is being
redrawn in regards to religion, ethnology, and art history. Theoreticians
don’t always agree with that situation, because they concentrate on visual
culture (in its American version), and/or Bildwissenschaft (the German
version). Hans Belting works on philosophical and anthropological basis
of Bildwissenschaft. His ideas are discussed at the end of the paper.
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