
Wstęp

Roland Barthes w eseju zatytułowanym Retoryka obrazu pisze tak : „Re
toryki nieuchronnie różnią się substancją (tutaj artykułowany dźwięk, 
gdzie indziej obraz, gest itd.), ale niekoniecznie formą. Jest nawet prawdo
podobne, że istnieje jedna forma retoryczna, wspólna na przykład […] 
literaturze i obrazowi”1. Na podobnym przeświadczeniu opiera się ta 
książka. Można ją potraktować jako próbę odczytania obrazu za pomo
cą narzędzi wypracowanych przez retorykę, rozumianą jako teorię dys
kursu, skoncentrowaną na perswazji, topice i figuratywności. Można 
też odczytać ją na odwrót – jako próbę potraktowania struktur dyskur
sywnych tak, jakby to były struktury obrazowe. Książka mówi zarazem 
o obrazie – językiem literaturoznawstwa – jak i o słowie – językiem teo
rii sztuk plastycznych ; nosi tytuł Retoryka obrazu, ale mówi także o ob
razowości retoryki. 
Mówiąc językiem retoryki, rządzi nią więc struktura chiazmu – figury 
przeplotu. Mówiąc natomiast językiem teorii sztuk wizualnych, rządzi 
nią struktura wstęgi Moebiusa. Także dlatego, że w każdym rozdziale 
(poza pierwszym) przeplatają się dwa dyskursy : teoretyczny i (wyróż
niony innym krojem pisma) interpretacyjny, za każdym razem okazu
jąc się jednym i tym samym dyskursem. 
Wstęga Moebiusa to jeden z ulubionych motywów Mauritsa Cornelisa 
Eschera (1898–1972), którego wybrane obrazy poddajemy tu interpre
tacji. Dlaczego akurat Escher? Po pierwsze, ze względu na wyraźnie 
występujące w jego twórczości napięcie między tym, co postrzegane, 
a tym, co rozumiane – oraz powstający przez to efekt perswazyjny. Po 
drugie zaś, z powodu obecności w jego obrazach struktur figuratyw
nych, rzadko pojawiających się w twórczości plastycznej z taką wyra
zistością. 
Pierwszy rozdział jest właściwie czysto interpretacyjny (dlatego cały 
wyróżniony został innym krojem pisma) i mówi o dwóch z pozoru nie
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winnych figurach retorycznych – distributio i enumeratio – za którymi 
kryją się dwa przeciwne sposoby patrzenia na świat i porządkowania 
świata. W drugim rozdziale nakreślona zostaje historia relacji między 
słowem a obrazem, relacji, w którą wpisuje się ta książka, dekonstru
ując jej klasyczną postać. Trzeci rozdział zadaje pytania o perswazyjność 
obrazu – kategorię ściśle związaną ze słowem. W rozdziale czwartym 
zestawiamy retoryczne pojęcie toposu z pojęciem ornamentu – zna
nym z teorii sztuki. Piąty rozdział wprowadza – centralną dla tej książki – 
p e r c e p c y j n ą  t e o r i ę  f i g u r y  jako struktury odchylającej się nie 
tyle od normy, ile od przyzwyczajenia percepcyjnego. W szóstym roz
dziale zestawiamy pojęcie perspektywy Panofsky’ego z retoryką, rozu
mianą także jako swego rodzaju „forma symboliczna”. Siódmy rozdział 
proponuje podział figur retorycznych ze względu na przedstawialność 
ich modeli w przestrzeni euklidesowej. W ostatnim, ósmym rozdziale, szu
kamy odpowiedzi na kilka pytań ontologicznych, dotyczących struktur 
perswazyjnych i figu ratywnych u kognitywistów, neokantystów i feno
menologów.


