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Od wielu lat badania językoznawców nie ograniczają się jedynie do analizy zjawisk
językowych. Szczególnie na gruncie metodologii kognitywnej praca naukowa polega
na odkrywaniu wspólnych ludziom zdolności poznawczych. U podstaw kognitywizmu
leży przekonanie o tym, że każde nasze działanie jest określone przez umysł, pracujący
w taki a nie inny sposób. Twierdzenie to pozwala na podejmowanie nowych, interdy-
scyplinarnych projektów badawczych mających ujawnić procesy leżące u podstaw ludz-
kiej twórczości. 

The general finding is that each cognitive system has some structural properties that it shares with only
one or a few other cognitive systems, and some fundamental structural properties that it has in com-
mon with all cognitive systems (Talmy 2000: 377).

W moim artykule chciałbym przedstawić propozycję zastosowania narzędzi kog -
nitywistycznych do analizy dzieła malarskiego w jego dwoistej strukturze: pojęciowej
i plastycznej. W pierwszej części zwrócę uwagę na zagadnienie znaczenia obrazów; 
w jaki sposób w formule malarskiej zawierane są rozmaite sensy i jak są one odczyty-
wane przez odbiorców. W części drugiej postaram się odkryć wzajemne powiązania ob-
razów i — prymarnych i wtórnych wobec nich — tekstów: wspólne odniesienie tema-
tyczne pociąga wszak za sobą szereg swoistych rozwiązań formalnych.

1. Językoznawstwo otwarte

Jedną z głównych cech badań nad językiem po strukturalizmie jest ukierunkowanie se-
miotyczne. W myśl założeń językoznawstwa kognitywnego znaczenie określane w kon-
tekście zjawisk lingwistycznych i kulturowych jest zależne od możliwości poznawczych
człowieka. Dynamicznie rozwijająca się teoria amalgamatów kognitywnych dostarcza
narzędzi, które jak dotąd nie zostały w pełni wykorzystane do badania znaczeń po-
wstających w sztukach wizualnych. Obrazy zaś w logocentrycznej kulturze europej-
skiej są silnie związane z przekazem słownym. Sama koncepcja amalgamatów wywo-
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dzi się z wcześniejszych prac Gillesa Fauconniera dotyczących przestrzeni mentalnych,
w tej pracy ujmowanych jako umysłowe odpowiedniki nie tylko werbalnych, ale i ob-
razowych wytworów człowieka.

Teoria przestrzeni mentalnych miała za zadanie analizę dyskursu w oparciu o nie-
kompletne struktury pojęciowe, konstruowane podczas myślenia i mówienia dla celów
doraźnego rozumienia i działania (por. Fauconnier 1997: 11; Fauconnier, Turner 2002:
102). Przestrzenie strukturyzowane za pomocą ram i modeli kognitywnych w trakcie
komunikacji wchodzą ze sobą w szereg relacji. Badanie bardziej skomplikowanych mo-
deli wypowiedzi doprowadziło do powstania teorii amalgamatów kognitywnych
(Fauconnier, Turner 1994, 2002). Początkowo związek pomiędzy koncepcją stapiania
pojęć i teorią przestrzeni mentalnych był bardzo ścisły. Wykorzystano chociażby za-
staną terminologię, określając przestrzenie wyjściowe jako source i target. Obie teorie
aspirują do tego, by stać się holistyczną koncepcją poznania. W tym duchu za przejaw
stopionych struktur pojęciowych uznaje się nie tylko dane językowe, jak choćby neo-
logizmy będące wynikiem kontaminacji (np. powstały z breakfast i lunch neologizm
brunch) bądź wyrażenia (pozornie) metaforyczne (Ten lekarz to rzeźnik), lecz również
rozmaite wytwory kultury i cywilizacji (magiczne obrzędy, topografia gotyckich katedr
czy konstrukcja tarczy zegarowej). W istocie bowiem siła ludzkiego umysłu tkwi  właś -
nie w niezwykle ekonomicznej poznawczo procedurze integracji pojęciowej. 

W tym miejscu konieczne są pewne uściślenia terminologiczne. Za Agnieszką Liburą
(2010: 129) przyjmuję rozróżnienie terminów integracji i stapiania pojęć. Fauconnier 
i Turner (2002: 41–44) wyjaśniają, że proces stapiania (blending) warunkują tak zwane
zasady konstytutywne (constitutive priciples), do których należą: dobór i łączenie od-
powiadających sobie elementów obu przestrzeni wyjściowych, wyabstrahowanie wspól-
nej przestrzeni generycznej oraz stapianie wybiórczo przeniesionych elementów w czwar -
tej przestrzeni amalgamatu. W ten sposób powstaje nowa, emergentna struktura po-
jęciowa, która nie była zawarta w żadnej z przestrzeni wyjściowych. Samo znaczenie 
w amalgamacie wyłania się w wyniku trzech zależnych od siebie procesów: kompozycji,
uzupełnienia i rozwoju1. W obu procesach, integracji pojęciowej i stapianiu, kompo zycja
jest obligatoryjna, natomiast powstanie nowej struktury (amalgamatu), której mogą to-
warzyszyć uzupełnienie i rozwój, właściwe jest jedynie stapianiu. 

Ważnym krokiem w rozwoju teorii amalgamatów było opracowanie przez Edwarda
Hutchinsa (2005) terminu materialnej kotwicy amalgamatu (material anchor). Rozmaite
artefakty stabilizują w rzeczywistości określoną konstrukcję pojęciową, warunkującą
samo ich powstanie, jak też kształt i reguły funkcjonowania w świecie 

Conceptual structure must be represented in a way that allows some part of representation to be ma-
nipulated, while other parts remain stable. The complexity of the manipulations of structure can be in-
creased if the stability of the representations can be increased (Hutchins 2005: 1557).
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1 Kompozycja odwzorowanych elementów ustanawia nowe relacje, nieobecne w żadnej z przestrze-
ni wyjściowych. W amalgamacie nowa struktura zostaje uzupełniona przez przywołane ramy i modele
kog nitywne, co umożliwia jej dalszy rozwój: amalgamat zaczyna żyć własnym życiem, zgodnie z właści-
wą mu logiką.
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Wielu badaczy wciąż utyskuje na (właściwy kognitywistom) brak solidnych me-
todologicznych podstaw koncepcji amalgamatów, a przy tym stosowanie jej do coraz
szerszego zakresu zjawisk. Wykorzystując więc narzędzia teorii amalgamatów do ana-
lizy dzieł sztuki, należy podjąć trud skonfrontowania tej koncepcji z osiągnięciami nauk
parających się zagadnieniem twórczości plastycznej, głównie psychologii sztuki (Arn -
heim 1978). W moich badaniach opierać się będę ponadto na mentalistycznym podej -
ściu do związków języka i kultury (Kövecses 2011) oraz na implikacjach operacji kon-
struujących świat w systemie kulturowym (Talmy 2000).

Już teraz warto zaznaczyć, że teoria amalgamatów jest dla badania sztuki nie tyl-
ko przydatna i — wydawać by się mogło — wygodna, lecz z uwagi na swoiste cechy
pozwala na precyzyjną analizę semantyczną dzieła. Koncepcja stapiania przede wszyst-
kim opiera się na wyrosłym z wcześniejszych prac Fauconniera pojęciu przestrzeni men-
talnych, rozumianych jako n i e k o m p l e t n e zbiory pojęciowe wykorzystywane dla
d o r a ź n e g o myślenia i komunikowania. Obcowanie z dziełem sztuki jest właśnie ak-
tem oglądu, aktualizującym rozmaite sensy w umyśle odbiorcy. Przestrzenie mentalne
nie są globalnymi pojęciami w ujęciu statycznym, lecz stanowią podręczne pakiety po-
jęciowe zbudowane z elementów różnych domen, a strukturyzowane są przez ramy 
i modele kognitywne. Nawet silnie ugruntowane w kulturze zjawiska nie są autono-
miczne; za każdym razem wymagają od nas zrozumienia, osadzenia w odpowiednim
kontekście, a przede wszystkim wzajemnego odniesienia i skonfrontowania z powią -
za nymi domenami. 

An entrenched mental space typically has other mental spaces attached to it, in an entrenched way, and
they quickly come along with the activation. Jesus on the Cross evokes the frame of Roman crucifix-
ion, of Jesus the baby, of Jesus the son of God, of Mary and the Holy women at the foot of the Cross,
of styles of painting the crucifixion, of moments of the liturgy that refer to it, and many more
(Fauconnier, Turner 2002:103). 

2. Dlaczego ikona

„W sztuce sama forma jest treścią” — powiedział Bierdiajew. Rosyjski filozof miał na
myśli sztukę mu najbliższą — ikonę. Nie chodzi wszak o proste zakwestionowanie ary-
stotelesowskiej dychotomii, lecz o zwrócenie uwagi na zawsze-znaczący (pansemio-
tyczny) obraz świata, który człowiek nosi w swoim umyśle. Przedmiot moich badań nie
jest przypadkowy. Sądzę, że analiza ikonografii Kościoła wschodniego może dopro-
wadzić do określenia ogólnych praw rządzących procesem twórczym i recepcją dzieła
malarskiego. Wgląd w pojęciową strukturę przedstawienia malarskiego jest możliwy
dzięki trzem aspektom: (i) sztuka ortodoksyjna posługuje się względnie stałym języ-
kiem formalnym; (ii) ten zaś jest obudowany bogatym zespołem metatekstów, komen-
tujących stronę formalną i treściową malarstwa; (iii) ikona jest ściśle związana z teks -
tem, obrazem Słowa; bierze swój początek z tekstu (głównie biblijnego), ilustrując jego
składniki i przez rozmaite teksty (chociażby liturgiczne) bywa komentowana. Owa ści-
sła zależność słowa i obrazu pozwala, w ujęciu kognitywnym, traktować je jako kom-



plementarne media, uczestniczące w tworzeniu określonego obrazu świata2. Kodowanie
i dekodowanie znaczeń, niezależnie od medium, odnosi się do tych samych pojęć.
Badając więc kanoniczne ikony nieustannie poruszamy się w ramach spójnej doktryny
chrześcijańskiej, mając wiele możliwości, by nieustannie weryfikować swoje poglądy
i intuicje3.

3. Ilustracja pojęć

Jako szczególnie dobry przykład obrazowania opartego w głównej mierze na integra-
cji i stapianiu pojęć posłuży nam ikonograficzny typ Bożego Narodzenia (ryc. 1)4.
Patrząc na ikonę dostrzegamy oczywiście odpowiednie dla tej sceny postaci i atrybu-
ty: Dzieciątko Jezus, Marię, Józefa, aniołów, gwiazdę betlejemską itd. Jednak już sama
kompozycja sceny wydaje się nam, przyzwyczajonym do rozpowszechnionych na
Zachodzie franciszkańskich szopek, dość obca. Ten sposób obrazowania kształtował
się od IV do IX wieku, w dość odległym kręgu kulturowym cesarstwa bizantyńskie-
go. Stąd między innymi na ikonie Matka Boża ubrana w cesarską purpurę spoczywa
na dworskim łożu, a krajobraz nawiązuje do nieurodzajnych wzgórz Palestyny. Ponadto
na ikonie przedstawione są sceny kuszenia Józefa i kąpieli Dzieciątka, nieopisane 
w Biblii, lecz zawarte w pismach apokryficznych (tzw. Protoewangelii Jakuba 
i Ewangelii Pseudo-Mateusza). Widzimy już, że sama ilustracja wydarzeń związanych
z narodzeniem Chrystusa stanowi obrazową kompozycję uznanych przez Kościół
 tekstów biblijnych i selektywnie opracowanych treści pochodzących z pism niekano-
nicznych. 

Znaczenie przedstawienia jest jednak o wiele bogatsze. W istocie bowiem ikona
Bożego Narodzenia nie stanowi jedynie prostej ilustracji wydarzenia czy też tekstów
opisujących tę historię, lecz przez odwołanie do powiązanych domen jest nośnikiem
doktryny o Wcieleniu i zbawieniu. Prosta integracja pojęć zachodzi przede wszystkim
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2 Ustosunkowanie relacji tekstu biblijnego i obrazów w czasoprzestrzeni liturgicznej nastąpiło pod-
czas sporów ikonoklastycznych w VIII i IX wieku, kiedy stwierdzono, że „wizerunek i tekst wzajemnie
siebie potwierdzają i siebie tłumaczą [...]; że za pomocą tych dwóch sposobów, które się wzajemnie uzu-
pełniają […] uczestniczymy w poznaniu tej samej rzeczy” (za: J a n o c h a 2001: 82).

3 Specyficzny status ikony został określony przez Świętych Ojców Kościoła wschodniego i zawiera
w sobie niezmiernie istotne zagadnienia natury teologicznej (m.in. możliwość materialnego przedstawie-
nia Boga, cześć oddawana obrazom), jak i filozoficznej (relacja między obrazem a pierwowzorem: sym-
bolem a rzeczywistością). Całościowe ujęcie tematu wymaga objaśnienia faktu nieprzystawalności ikony
do wytworów malarstwa świeckiego czy dzieł zachodniej sztuki sakralnej (por. U s p i e n s k i 1993). W moim
artykule, pomijając aspekt metafizyczny, omawiam jedynie epistemologiczną stronę ikonografii Kościoła
wschodniego.

4 Reprodukowana poniżej piętnastowieczna ikona jest wierną realizacją kanonicznego typu ikono-
graficznego. Możliwość omawiania konkretnego schematu obrazowania na podstawie pojedynczego nawet
dzieła stanowi kolejny atut badania sztuki ortodoksyjnej. Kanon, wypracowany nie tylko praktyką malar-
ską, lecz sankcjonowany przez pisma teologiczne i postanowienia doktrynalne, stanowi trwałą konstruk-
cję pojęciową i kompozycyjną dzieła, twórczo zachowywaną w każdej prawowiernej ikonie.



na poziomie kompozycji elementów pochodzących z różnych tekstów (postaci biblij-
ne, piastunki kąpiące Dziecię, trzej mędrcy itd.). Jednak główną operacją pojęciową
stojącą za kulisami tej sceny jest integracja i stopienie dwóch momentów życia
Chrystusa: narodzenia i Pasji. Zestawienia obu wyrażeń zbawczych napotykamy już 
w pierwotnym piśmiennictwie chrześcijańskim: św. Paweł pisze do Filipian (2, 7–8) 
o kenozie Jezusa Chrystusa, który „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stając się podobnym do ludzi [...], uniżył samego siebie, stając się posłusznym do śmier-
ci — i to śmierci krzyżowej”. Schematycznie powstanie amalgamatu ilustruje diagram
(ryc. 2), na którym dochodzi do wielopoziomowej integracji: najpierw przestrzenie  wyj -
ściowe powstają przez aktywowanie określonych składników domen, zawartych w  teks -
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Ryc. 1. Boże Narodzenie, szkoła Andrzeja Rublowa, 1410–1430 r., Galeria Tretiakowska, Moskwa



tach biblijnych, apokryficznych oraz innych przedstawień cyklu ikonograficznego.
Integrowane domeny na diagramie połączone są z przestrzeniami strzałkami. Wspólna
obu przestrzeniom struktura zostaje wyabstrahowana w postaci nadrzędnej przestrzeni
generycznej. Następuje transfer wybranych elementów do nowej struktury amalgama-
tu, co na diagramach symbolizują linie proste łączące składniki przestrzeni wyjścio-
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Ryc. 2. Integracja i stapianie prowadzące do powstania ikony Bożego Narodzenia



wych i odpowiadających im elementów amalgamatu. Tak powstałą siatkę przestrzeni
mentalnych ukazuje rycina 3.

Jakie więc elementy zostały przeniesione do twórczej przestrzeni amalgamatu,
którego materialny przejaw oglądamy? Tropem do rozwikłania tej zagadki jest  chociaż -
by centralna figura Dzieciątka owiniętego białą materią i złożonego w... grobie.
Oglądając inne ikony, „Złożenie do grobu” bądź „Niewiasty u grobu”, widzimy, że ka-
mienna konstrukcja, w której spoczywa nowo narodzony Chrystus, jest taka sama jak
ta, w której złożono go po śmierci. Wrażenie to wzmaga ciasne owinięcie płótnami,
przywołujące na myśl całun i umieszczenie sarkofagu w ciemnej grocie. W ujęciu  kog -
nitywnym mamy tu do czynienia z wielokrotną kompresją istotnych relacji łączących
odpowiadające sobie elementy przestrzeni wyjściowych. W omawianym przykładzie
konektory wiążą elementy przestrzeni wyjściowych: ANALOGIA i DYSANALOGIA
pomiędzy betlejemskim żłobem a tumbą grobową zostają w amalgamacie skompreso-
wane do IDENTYCZNOŚCI. Relacje te zostają ustalone nie na poziomie (między-)
 teks towym, lecz na gruncie wrażeń wzrokowych. Podobnie czerń ogarniająca grotę 
(„w której nigdy nie było światła, lecz panowała wieczna ciemność” PsMt XIII, 2) 
w malarstwie ikonowym wykorzystywana jest jedynie w nielicznych przedstawieniach,
jako symbol otchłani śmierci i grzechu, stąd też ANALOGIA jest kompresowana jesz-
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Ryc. 3. Siatka przestrzeni mentalnych ikony Bożego Narodzenia



cze ściślej aż do JEDNOSTKOWOŚCI. Zastanawiać może, gdzie wobec tego znajduje
się najważniejszy atrybut męki Chrystusa — krzyż. Osadzona w tradycji antycznej har-
monii sztuka ikon, celem stworzenia maksymalnie zrównoważonej kompozycji, struk-
turyzowała wizerunek według określonych reguł, wpisując kompozycję w rozmaite ukła-
dy geometryczne. Za Paulem Evdokimovem (2009: 232) możemy powtórzyć, że:

Dzieciątko znajduje się dokładnie na wysokości wyznaczonej „złotym podziałem” i są to klasyczne
wymiary Krzyża. Tak więc Krzyż wyraża się przez tę geometryczną proporcję, a Dzieciątko znajdu-
je się na przecięciu jego ramion.

W wyniku włączania do interpretacji znaczenia amalgamatu coraz to nowszych
kontekstów neosemantyzacji podlegają elementy samej wyjściowej przestrzeni źródło-
wej. Nowo narodzony Chrystus, ogołocony ze swej Boskiej natury, doświadcza poni-
żenia związanego z haniebną męką, metaforycznie wstępuje na krzyż i zstępuje do
otchłani śmierci. „Jaskinia nawiązująca bezpośrednio do Groty Narodzenia w Betlejem
stanie się z czasem grotą mistyczną, otchłanią śmierci, biblijnym szeolem-Hadesem
[...]. Do tej groty zejdzie zmartwychwstały Chrystus w ikonie Zstąpienia do Otchłani
(Janocha 2001: 224). Maryja, która „rozważa te sprawy i zachowuje je w swoim ser-
cu”, już kontempluje uniżenie Syna, doprowadzone do pełni w momencie Pasji, co po-
twierdzać może analogiczny układ dłoni w przedstawieniu Narodzenia i Ukrzyżowania.
Rozwój amalgamatu rzutuje na przestrzenie wyjściowe, wzbogacając je o dodatkowe
komponenty, na przykład emocjonalne, pozbawiając ortodoksyjne pojęcie Wcielenia
zachodniej sielankowości. Materialna forma prezentacji przestrzeni amalgamatu
wzmacnia wizualne aspekty pojęcia, dzięki czemu wnęka w cerkwi, w której przecho-
wywane są Święte Dary eucharystyczne, jest wprost przyrównywana do Groty
Narodzenia, co podkreślane bywa przez umieszczenie tam odpowiedniej ikony (por.
Evdokimov 2009: 233).

4. Formalne reguły obrazowania

Powyższe rozważania wskazywały na obrazy jako na przejawy struktury pojęciowej,
ściśle związanej z semantyką dzieła sztuki. Ikona jest nośnikiem określonych treści, co
sankcjonuje jej funkcje: liturgiczną (służy do modlitwy), teologiczno-katechetyczną 
(w określony sposób obrazuje święte osoby i zbawcze wydarzenia) i estetyczną (jest
dziełem sztuki). Materialna forma ustalenia obrazu warunkuje wykorzystanie właści-
wych plastyce środków wyrazu. Skoro jednak ikonografia chrześcijańska jest w istot-
nym stopniu zależna od przekazów językowych, muszą istnieć określone reguły trans-
ponowania treści w obu kierunkach: od słowa do obrazu i od obrazu do słowa5. 

Zarówno przy pisaniu/czytaniu tekstów jak i przy malowaniu/oglądaniu obrazów
umysł ludzki korzysta z wielu sposobów konstruowania świata, a przede wszystkim
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5 Należy zaznaczyć, że zajmujemy się tutaj procesami subtelnymi, „zakulisowymi” (F a u c o n n i e r,
T u r n e r 2002), pomijając gatunki literackie bezpośrednio odnoszące się do dzieła sztuki, jak ekfraza czy
hermeneia. 



ogniskowania i uszczegółowienia uwagi, kategoryzacji, metaforyzacji, układu figu-
ra–tło, relacyjności elementów oraz strukturalnej schematyzacji i struktury sche -
matyczno-wyobrażeniowej (por. Kövecses 2011). Większość z tych terminów bądź
 kierunków badań lingwistyka kognitywna zawdzięcza starszej dyscyplinie, jaką była
psychologia postaci (Gestalt). Dostrzeżenie przez kognitywistów analogii między struk-
turami językowymi a percepcją wzrokową człowieka było możliwe dzięki określeniu
ogólnych kategorii strukturyzujących myślenie, postrzeganie, działania motoryczne czy
język. Sama zaś psychologia postaci służyć miała między innymi badaniom nad zja-
wiskami wizualnymi. Zainspirowany pracami Wertheimera, Köhlera i Kaffki, zagad-
nieniem „psychologii twórczego oka” zajął się Rudolf Arnheim (1978), opisując głów-
ne komponenty dzieła sztuki, twórczo percypowane przez człowieka. Równowaga,
kształt, forma, rozwój, przestrzeń, światło, kolor, ruch, dynamika i ekspresja to kate-
gorie obecne w historii sztuki od dawna jako podstawa do analizy formalnej dzieła.
Przez pryzmat Gestaltu Arnheim opisuje je w swoisty sposób, włączając w obszar ba-
dań zagadnienie współzależności procesów poznawczych (somatycznych i mentalnych):
„Różne zdolności umysłu podlegają tym samym prawom, ponieważ umysł zawsze dzia-
ła jako całość. Każde postrzeganie jest również myśleniem, każde rozumowanie — in-
tuicją, każda obserwacja — odkryciem (Arnheim 1978: 19).

Odwołując się do psychologicznych korzeni kognitywizmu oraz do amerykańskiej
psychologii twórczości możemy pokusić się o zestawienie obu koncepcji. Wywodzący
się z językoznawstwa kognitywny opis znaczenia w zderzeniu z dziełami plastyczny-
mi często cierpi na brak metodologicznej czy terminologicznej ścisłości. Arnheim na-
tomiast konsekwentnie nie podejmuje analiz semantycznych. Chcąc zanalizować zja-
wisko współzależności obrazów i tekstów, warto więc skorzystać z dotychczasowych
badań. Niektóre z elementów obu teorii są niemal identyczne: na przykład układ figu-
ra–tło w Arnheimowskim pojęciu formy. Wydaje się jednak, że analizując dzieło pla-
styczne, do dość istotnych wniosków można dojść poprzez dookreślenie tez kognityw-
nych kategoriami psychologicznymi. Poniżej przedstawiam najbardziej charaktery-
styczne procesy warunkujące obrazowanie tekstu.

Pierwszorzędnym warunkiem ilustracji tekstów literackich jest przedstawienie ich
bohaterów. Z reguły na ikonach narracyjnych ukazuje się wszystkich aktantów historii,
jak choćby na wizerunku Przemienienia. Niekiedy jednak schematy ikonograficzne ule-
gają redukcji lub rozbudowaniu: na przykład w rozmaitych wariantach sceny Ukrzyżo -
wa nia czy Zaśnięcia Maryi wśród zgromadzonych apostołów znajdują się również ży-
jący kilka wieków później, nieobecni przy samym wydarzeniu piewcy kultu maryjnego:
św. Jan Damasceński i św. Kosmas z Majumy. Dodawanie kolejnych postaci z reguły ma
znaczenie teologiczne, budowane przez procesy metaforyzacji i metonimii: np. stojąca
na osi ikony Wniebowstąpienia Maryja, nieobecna w opisach tego wydarzenia, w iko-
nie metaforycznie reprezentuje Kościół. 

Dla czytelności przekazu ważne jest zogniskowanie uwagi odbiorcy na odpo-
wiednich elementach. W tekście dany wycinek rzeczywistości profiluje określony układ
predykatów i towarzyszące mu wyrażenia deiktyczne. W obrazie ranga postaci jest okre-
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ślana dwojako. Z jednej strony stosuje się odpowiednie wyskalowanie figury (Maryja,
Jezus i Józef formowani są według jednego modułu, postaci poboczne, nawet im to-
warzyszące, są odpowiednio mniejsze)6. Z drugiej strony akcentuje się bohaterów:
wspomniane już planimetryczne umieszczenie figur na ważnych osiach kompozycyj-
nych7. W ten sposób realizowane są podstawowe metafory orientacyjne czy schematy
wyobrażeniowe (Lakoff, Johnson 1980, Johnson 1987) z ich aksjologicznymi parame-
trami (Krzeszowski 1999): GÓRA, ŚRODEK, PRAWY, CAŁOŚĆ mają z reguły war-
tość dodatnią. 

Z tym ostatnim aspektem łączy się stosunek figury i tła. Najważniejsze postaci są,
podobnie jak w tekście, najbardziej dookreślone; wysuwa się je więc na wierzch, orga-
nizując przestrzeń izomorficznie (Arnheim 1978). Układ poszczególnych postaci ludz-
kich jest więc czytelny, a nawet w rzadkich scenach zbiorowych nie mają one charak-
teru tła, lecz stanowią grupę będącą samoistną figurą8. Grupa apostołów na ikonie
„Wjazd do Jerozolimy” stanowi przykład schematyzacji strukturalnej (Kövecses 2011:
348), gdzie byty należące do danej sceny nie są ujednostkowione: w tekście Ewangelii
(J 12, 12–19, paral.) mamy do czynienia z rzeczownikiem zbiorowym uczniowie, na
ikonie grupę tworzą stłoczone głowy apostołów, wśród których w pełnej postaci uka-
zani są Piotr i Jan. Ważność tych dwóch, niezaznaczona w danej perykopie, obecna jed-
nak w tle kognitywnym, znalazła wyraz właśnie w ikonografii.

Struktura schematyczno-wyobrażeniowa w sztukach plastycznych jest wyraźnie
zależna od stylu. Zawieranie w przestrzeni (schemat POJEMNIKA) jest w ikonach za-
kwestionowane (Maryja spoczywa w grocie Narodzenia, Niewiasty u Grobu widzą płót-
na złożone w Grocie). Odwołując się wyróżnionych przez Fauconniera i Turnera wa-
żnych celów cząstkowych tworzenia amalgamatów, autonomizacja poszczególnych
 figur jest świadectwem przedkładania celu uwydatnienia kluczowych składników hi-
storii nad przejściem od wielości do jedności.

W poprzedniej części zostały już wskazane istotne relacje, które podczas stapiania
podlegają kompresji, celem uzyskania przez poznający umysł ludzkiej skali doświad-
czenia (human scale achievement). Dla pojęciowej warstwy przedstawień plastycznych
jedną z prymarnych właściwości jest istotna relacja PRZESTRZENI. W tekstach bi-
blijnych przestrzeń jest określana zdawkowo (Józef udał się „do Judei, do miasta
Dawidowego zwanego Betlejem”, a pasterze przebywali „w tej okolicy”). Drugorzędną
rolę zajmuje opis przestrzeni w tekstach apokryficznych. Zakłada się więc u odbiorców
albo znajomość topografii wydarzeń, albo zdroworozsądkowe umiejscowienie wyda-
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6 W tym wypadku zauważmy, że w sztukach plastycznych, w przeciwieństwie do dyskursu, możliwe
jest skalowanie elementów przestrzeni, a nie tylko relacji (por. F a u c o n n i e r, T u r n e r 2002).

7 Interesujące wydają się rozmaite odstępstwa od tych reguł, np. umieszczenie na osi ikony Pięć dzie -
siątnicy metaforycznej personifikacji Kosmosu, a niedookreślanie jej w partii obrazu zajmowanej przez
apo stołów. Za każdym razem taki zaskakujący zabieg pociąga za sobą konsekwencje znaczeniowe.

8 Językoznawcy używają plastycznego terminu konturowania, którego adekwatność do analizy ikon
jest oczywista. W skomplikowanych obrazach manierystycznych czy barokowych rola konturu, na przy-
kład niknącego w mroku, zostaje ograniczona.



rzeń w obiegowych archetypicznych przestrzeniach: dom, miasto, góra. Natomiast zmia-
na kodu przekazu z językowego na obrazowy wymusiła na malarzach dookreślenie prze-
strzeni, która z kolei w uduchowionej koncepcji sztuki, odrzucającej chociażby per-
spektywę zbieżną, zaczyna odgrywać rolę znaczącą. 

Istnieją różne sposoby rozwiązania problemu przedstawiania przedmiotów trój-
wymiarowych na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Każda metoda ma swoje wady i zalety,
a to, którą się wybiera, zależy od wzrokowych i filozoficznych wymagań danego cza-
su i miejsca. Jest sprawą stylu (Arnheim 1978: 122).

Kompresja relacji PRZESTRZENI na ikonach jest wielokrotna i wiąże się przede
wszystkim z jej skalowaniem. Na płaszczyźnie obrazu przestrzeń wyznaczana jest je-
dynie przez stosunek bliskości, nie odwołuje się zarazem do iluzji głębi (Arnheim 1978:
237). Głębia na ikonie jest układem dwupoziomowym, odpowiadającym postrzeżenio-
wemu wzorowi figura–tło.

Deformacja przestrzeni jest ściśle sprzężona z deformacją czasu. Arnheim (1978:
301) pisze o tym w kontekście rozważań nad perspektywą zbieżną, która jedność cza-
su i akcji zdaje się uprawomocniać. Odejście od imitacji realizmu, perspektywa izo-
metryczna, autonomizuje każdą ze scenek (zarówno pod względem czasoprzestrzen-
nym, jak i w omówionym już układzie figura–tło). Głównym zabiegiem dotyczącym
relacji CZASU jest kompresja poprzez synkopowanie — poszczególne elementy hi-
storii zostają ukazane w jednym przedstawieniu symultanicznie. I tak w ikonie Bożego
Narodzenia widzimy Maryję odpoczywającą po porodzie (Łk 2,7), Józefa kuszonego
przez starca, aniołów zwiastujących pasterzom narodzenie Mesjasza (Łk 2,8–12), pa-
sterzy zdążających do groty (Łk 2,15–17), kąpiel Dzieciątka (PsMt XIII,3; EwDzOrm
VIII–IX, ProtEwJk XIX) i w końcu podróżujących trzech mędrców (Mt 2,1–12;
ProtEwJk XXI; EwDzOrm V, EwGruz IX, X, XIV). Obecność ostatniej grupy w nie-
dalekiej odległości od groty powoduje kompresję CZASU i PRZESTRZENI za pomo-
cą skalowania, bowiem według egzegetów (Stramare 2007) pokłon trzech króli miał
miejsce nawet dwa miesiące po narodzeniu Jezusa.

Synkopowanie relacji CZASU odpowiada tekstowej relacji ujmującej jedynie naj-
ważniejsze elementy historii, pozostawiającej jednocześnie wiele miejsc niedookreślo-
nych. Obliguje przy tym wręcz do wielokrotnego ukazania kluczowych składników
opowieści, co powoduje multiplikację przedstawień: w Bożym Narodzeniu mamy dwie
postaci Chrystusa (złożonego w grocie i kąpanego przez niewiasty). Na ikonie Zaśnięcia
Matki Bożej Madonna ukazana jest trzykrotnie — jako ciało złożone na marach, dusza
w objęciach Chrystusa i unoszona przez aniołów do nieba. W niektórych przedstawie-
niach Jana Chrzciciela natomiast święty ukazywany jest z dwiema głowami: jedną (do-
słownie) na karku, drugą — ściętą — złożoną na tacy. Zrozumienie tych wielokrotnych
przedstawień, utożsamienie bohaterów, możliwe jest dzięki powiązaniu poszczególnych
postaci konektorem IDENTYCZNOŚCI i ich kompresją do JEDNOSTKOWOŚCI9.
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Podsumowanie

Wszelkie ludzkie działania, zarówno językowe, jak obyczajowe czy artystyczne, są
przejawem analogicznych procesów poznawczych dokonywanych przez umysł. W ob-
rębie metodologii kognitywnej to właśnie teoria amalgamatów dostarcza odpowiednich
narzędzi do zbadania tak złożonego konglomeratu pojęciowego, jakim jest ikona
Narodzenia Chrystusa. Zarzut, jakoby teoria Fauconniera i Turnera miała być jedynie
post-Lakoffowską „metaforą 2.0”, może stać się atutem: interakcyjny charakter opera-
cji dokonywanej na dwu przestrzeniach pozwala na uwypuklenie zmian w nich zacho-
dzących, wyłonienie się nowej spójnej przestrzeni, która podlega dalszym procesom
uzupełnienia i rozwoju, jest świadectwem zasady ludzkiej twórczości, która według
Arthura Koestlera (1969) polega na przekuwaniu niespójności w asymilację. W przy-
padku ikonografii chrześcijańskiej rozmaite składniki powstałych schematów kompo-
zycyjnych lokowane są pierwotnie w dwu mediach: słowie (Biblii, apokryfach, hym-
nach) i obrazie (innych typach ikonograficznych). W ten sposób ikonografia chrześci-
jańska współuczestniczy w budowaniu sieci pojęć doktryny chrześcijańskiej, a badania
nad nią dobrze wpisują się we współczesny nurt badań nad przekazem multimodalnym. 

Wykorzystanie teorii amalgamatów wydaje się atrakcyjną metodą analizy różnych
systemów kognitywnych. Dobrze opracowana na gruncie językoznawstwa teoria do-
starcza narzędzi, które mogą być zaadaptowane do badań nad innymi aspektami ludz-
kiej działalności. Paralelne ujęcie zarówno tekstów, jak i obrazów traktowanych jako
dynamiczny konstrukt pojęciowy, aktywujący rozmaite elementy i łączące je konektory,
wyznaczyć może nową ścieżkę na polu nauk humanistycznych.
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SUMMARY

Iconography of eastern church as visual representation of text

K e y w o r d s: cognitive linguistics, blend, integration, Gestalt.
S ł o w a  k l u c z o w e: kognitywizm, amalgamat, obrazowanie, ikonografia.

The article characterizes the conditions of visual arts in their dual structure: conceptual and artistic. The the-
ory of conceptual integration provides research tools insight into complex network of mental spaces respon-
sible for creating material anchor of blend, for example the Nativity of Christ. The preservation of concep-
tual structure in the material form of the image brings a number of formal solutions conjoined to the primary
text. The definitions worked out on the ground of psychology of art (figure-background, shape, form, space)
juxtaposed with terms of cognitive science (figure-background, vital relations between mental spaces) appear
to be complementary in the multimodal distribution of the content within the Christian culture.
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