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Niebo sztuki jest, być może, większe od tego nieba, 
które rozpostarło się nad naszymi głowami.

(N. Ochłopkow)

1

Idea zastosowania pojęć cybernetycznych do teorii sztuki nasuwa się w sposób 
naturalny. Cybernetyka — której możliwości skądinąd nie zostały dotychczas 
w pełni wykorzystane — jest nauką o komunikacji i sterowaniu w technice, orga
nizmie, przyrodzie i społeczeństwie, przy czym komunikacja i sterowanie realizo
wane są poprzez otrzymywanie i przekazywanie informacji. Sztuka jest rodzajem 
działalności skierowanej bezpośrednio ku poznaniu świata (szczególny rodzaj ko
munikacji ze światem) i pośrednio ku przekształcaniu go (sterowaniu). Wynikałoby 
z tego, że pewne pojęcia, którymi operuje cybernetyka, można zastosować również 
do sztuki.

Do każdej czysto spekulatywnej konkluzji należy się odnosić z rezerwą. Sięgając 
do żywych zjawisk z dziedziny sztuki, musimy udowodnić, że można do nich za
stosować kategorie cybernetyczne. Będzie to przedmiotem pierwszej części niniejszego 
artykułu. Druga część mówi o tym, jak narzędzia cybernetyki pomagają wniknąć 
w istotę niezwykle skomplikowanego procesu kształtowania się i percepcji dzieła 
sztuki. Będzie tu mowa niemal wyłącznie o dziełach literackich.

Zacznijmy od krótkiego przeglądu cybernetycznych właściwości mowy — 
materiału twórczości literackiej.

Z punktu widzenia cybernetyki mowa [речь] jest odmianą procesu stochasty
cznego (procesu losowego). K. Shannon1, który opracował podstawy teorii

[Przekład według wyd.: В. Зарецкий, Образ как информация. „Вопросы литературы” 
1963, nr 2, s. 71—91.]

1 Referujemy tutaj pewne twierdzenia rozwinięte przez K. Shannona (Статистическая 
теория передачи электрических сигналов. Tłumaczenie rosyjskie w zbiorze: Теория передачи 
электрических сигналов при наличии помех. Москва 1953).
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informacji — jednego z podstawowych działów cybernetyki — wychodzi z zało
żenia, że mowa jest sekwencją skończonej liczby elementów, przy czym w każdym 
określonym miejscu tej sekwencji może się znaleźć — z różnym stopniem  praw 
dopodobieństw a — dowolny element. Elementami takimi są dla Shannona li
tery (ponieważ rozpatruje on mowę pisaną; gdy będziemy mówić o mowie ustnej, 
miejsce liter zajmą dźwięki, a ściślej fonemy, w samym schemacie procesu stocha
stycznego nie zajdą przy tym żadne zmiany). Trzeba mieć na uwadze, że niemożli
wość pojawienia się w danej pozycji jakiejkolwiek litery (bądź fonemu) jest również 
stopniem prawdopodobieństwa — zerowym. W mowie prawdopodobieństwo 
pojawienia się każdego następującego członu w ciągu określone jest przez układ 
członów poprzedzających (cechy tzw. łańcucha Markowa).

Shannon stosuje do ciągów stochastycznych pojęcie en trop ii (miary nieokre- 
ślności rezultatu i możliwości swobody wyboru). Entropia jest maksymalna, gdy 
dowolny z możliwych elementów może z jednakowym prawdopodobieństwem 
pojawić się jako następujące ogniwo łańcucha lub, inaczej mówiąc, gdy istnieje 
jednakowe prawdopodobieństwo przejścia systemu w każdy z możliwych stanów. 
Maksymalna entropia jest wyższa w tym systemie, w którym możliwa jest większa 
liczba stanów. Stosunek entropii rzeczywistej do maksymalnej Shannon nazywa 
en trop ią  względną. Wielkość tej ostatniej może być mniejsza od jedności albo — 
jeśli entropia realna równa się maksymalnej — równa jedności.

Jedność minus entropia względna równa się redundancji. Redundancja — 
miara określoności rezultatu — równa się zeru, jeśli entropia rzeczywista równa się 
entropii maksymalnej.

Entropia poprzedza inform ację.
Informacja może powstać tylko w procesie stochastycznym i każdy proces, 

w którym powstaje informacja, można przedstawić jako ciąg stochastyczny. In
formacja to negacja entropii. Wielkość (wartość) informacji jest tym większa, im 
większą nieokreśloność przezwycięży.

Tak jak ilość informacji w systemie jest miarą zorganizowania systemu, tak samo entropia 
systemu jest miarą zdezorganizowania systemu; jedno równa się drugiemu, oznaczonemu 
znakiem przeciwnym (W iener)2.

Pokażemy na przykładzie, co znaczy entropia, redundancja i informacja w mowie, 
kiedy jako element pierwotny rozpatruje się literę. Skrót „к-рый” [k-ry] bez kon
tekstu znaczy najprawdopodobniej „который” . [który]. Inaczej mówiąc, można 
z bardzo wielkim prawdopodobieństwem przypuścić, że w danym wypadku po к 
występują litery „ото”. Ale nie z całkowitą pewnością. Możliwe — chociaż jest 
to mało prawdopodobne, że mamy przed sobą skrót innego wyrazu, np. „красно
перый”. W przytoczonym skrócie jest pewna (mimo że bardzo mała) entropia. 
Jeśli napiszemy cały wyraz, litery „ото” będą zawierać pewną informację; teraz

2  H. Винер, Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. Москва 1958, 
s. 23.
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wiemy w stu procentach, a nie w 99,9 procentach, że zaproponowano nam wyraz 
„который”, a nie jakikolwiek inny. W kontekście ten sam skrót może nawet zu
pełnie nie zawierać entropii, np. „филолог, к-рый обратился к понятиям ки
бернетики”. Struktura semantyczna i gramatyczna tego połączenia wyrazowego 
z całą dokładnością wskazuje, że skrót ten można przeczytać tylko jako „который” . 
Gdybyśmy zastąpili skrót całym wyrazem, nie otrzymamy nowej informacji. Litery 
„ o t o ”  stanowią czystą redundancję.

W mowie nigdy nie może być redundancji zerowej. W dowolnej pozycji poja
wienie się pewnych liter, dźwięków, wyrazów jest bardziej prawdopodobne niż 
pojawienie się innych. Natomiast wysoka i całkowita redundancja jest w mowie 
bardzo częsta. Shannon pokazuje, że w angielskim tekście pisanym redundancja 
stanowi średnio 50 procent.

2

Zastosowanie do tekstu artystycznego schematu Shannona w jego pierwotnej 
postaci doprowadzi nas wkrótce do sprzeczności.

И не уйдеш ты от суда мирского 
Как не уйдешь от божего суда.

[I już nie ujdziesz doczesnego sądu,
Tak jak nie ujdziesz wyrokom Niebiosów3.]

Przypuśćmy, że rękopis Borysa Godunowa znaleziono dopiero po śmierci Pusz
kina i w ostatnim z przytoczonych wierszy ostatnie słowo zupełnie się zatarło. 
Czy miałby ktokolwiek wątpliwości, że jest to słowo „суда”, a nie jakiekolwiek 
inne? Sąd, fraza, wiersz są tak zbudowane, że innego słowa, innych liter tutaj być 
nie może. Narzuca się nam wniosek: wyraz „суда” nie zawiera żadnej informacji 
(jeśli założymy, że pozostałe wyrazy tych wersów są nam znane). Oto jeszcze bardziej 
dobitny przykład: znakomite wiersze Majakowskiego o miłości {Про это [O tym\)

Имя
этой

теме:
 !

[Na imię temu tematowi:...... !]

Tak oczywiste jest, jaki wyraz powinien się tu pojawić, że poeta zastąpił litery 
wielokropkiem. Oto znów widzimy przykład całkowitej redundancji.

Z drugiej strony należałoby uznać wysoką wartość informacyjną mowy poza- 
rozumowej [заумная речь]. Np. w utworze W. Kamieńskiego Гимн 40-летним 
юношам pojawienie się każdej z liter w połączeniu „брианта ормч рамурда” jeśli 
zostało nawet określone przez poprzedzający tekst, to z bardzo małą dozą prawdo

3 [Tekst polski (w przekładzie S. Pollaka) według wyd.: A. Puszkin, Borys Godunow. W: 
Dzieła. T. 3. Warszawa 1967, s. 24].



260 W. A. ZA RIEC K I

podobieństwa. Niewątpliwie z mniejszym prawdopodobieństwem, niż —powiedzmy— 
każdy z wyrazów i każda z liter w wersie Lermontowa: „А корни мои умывает 
холодное море” [A korzenie moje omywa chłodne morze].

W mowie pozarozumowej redundancja bliska jest zeru. Wniosek: a więc infor
macja jest wielka? Ależ jaką informację może zawierać nic nie znaczące połączenie 
dźwięków, pozbawione zarówno znaczenia zanotowanego w słowniku, jak i formy 
wewnętrznej? A jednak, skoro pojawienie się pozarozumowego połączenia dźwię
ków w tekście jest bez wątpienia mniej prawdopodobne niż pojawienie się sensow
nego wyrazu, to wynika stąd, iż należałoby przyznać: bezsens jest najbogatszy 
w informację.

Wyraźne contradictio in adjecto.
Ze sprzeczności tej jest wyjście: trzeba — mówiąc słowami W. Ashby’ego — 

na nowo zdefiniow ać system.
Przy badaniu cybernetycznej natury mowy wcale nie musimy zakładać, że elemen

tem pierwotnym ciągu i jednostkowym nosicielem informacji jest litera czy fonem. 
Shannon robi to dlatego, że mowa interesuje go z punktu widzenia maksymalnie 
wygodnego kodowania. Jako symbol pierwotny, niepodzielny sygnał, może być 
rozpatrywany także wyraz. Schemat procesu stochastycznego nie zostanie naru
szony. Język posiada ogromną, ale skończoną ilość wyrazów. Nawet jeśli weź
miemy pod uwagę pewne prawdopodobieństwo pojawienia się w tekście bezsen
sownych połączeń dźwiękowych, ilość możliwych elementów w układzie mimo 
wszystko okaże się skończona.

Jest to jeden z tych wypadków, kiedy — jak to zauważył radziecki uczony S. Ja
błoński — „skończoność mnogości znaczeń posiada praktycznie charakter symbo
liczny”. Cybernetyka bardzo często bada podobne systemy (Jabłoński przytacza 
jako przykłady partię szachów, w której możliwa jest skończona ilość kombinacji, 
jednakże wzięcie ich wszystkich pod uwagę jest nie do pomyślenia, lub skompli
kowaną molekułę, w której atomy różnych pierwiastków mogą być zgrupowane 
w różnych połączeniach według rozmaitych schematów).

Jeśli ilość wyrazów jest skończona, to skończona jest (choć, oczywiście, prak
tycznie nie może być w żaden sposób wzięta pod uwagę) również ilość połączeń 
wyrazowych, w granicach chociażby do miliona wyrazów w każdym.

Można więc założyć, że pewne połączenia wyrazów okażą się elementami sta
nowiącymi ciąg stochastyczny, pierwotnymi nosicielami informacji w dziele lite
rackim. Analiza zjawisk z dziedziny sztuki potwierdzi tę myśl.

3

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жузжанию 
комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним 
и впереди нас темносиние вершины гор, изрытые морщинами, покрыты слоями снега, 
рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На тем-
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ном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше 
чем у нас на севере (Lermontow, Герой нашего времени).

[Do stacji pocztowej pozostawało jeszcze z wiorstę. Dokoła było cicho, tak cicho, że można 
było śledzić lot komara nasłuchując jego bzykania. Na lewo czerniał głęboki wąwóz; za nim 
i przed nami granatowe szczyty gór, pokryte bruzdami, pokryte warstwami śniegu odcinały 
się na bladym horyzoncie, który jeszcze zachowywał ostatni odblask zorzy wieczornej. Na ciem
nym niebie jęły migotać gwiazdy i, rzecz dziwna, wydawało mi się, że świecą znacznie wyżej 
niż u nas, na północy 4.]

Z fragmentu tego można wydobyć szereg informacji. Właśnie wydobyć, gdyż 
pozostaną one w pełnym wymiarze także poza danym tekstem. Np. w takim sche
macie: „Odległość do stacji — w przybliżeniu wiorsta; kolor gór — taki a taki; 
kolor i stopień oświetlenia nieba — takie a takie ; efekty akustyczne — po bzykaniu 
komara można... itd.; efekty optyczne — wydawało się, że gwiazdy...”

Do tego ciągu informacji (nazwijmy go zewnętrznym) tekst Lermontowowski 
się nie ogranicza. Jeśli powiemy „около версту” [około wiorstę], a nie „с версту” 
[z wiorstę]; „который еще сохранял” [który jeszcze zachował] zamiast „еще 
сохранявшем” [jeszcze zachowującym]; jeśli nie powtórzymy dwukrotnie „тихо” 
[cicho] — wszystko to nie przeszkodzi z taką samą dokładnością jak w tekście 
powieści poinformować o odległości do stacji, o kolorze nieba itd. Tym bardziej 
nieistotna jest dla całości informacji szeregu zewnętrznego kolejność referowania: 
można by opowiedzieć najpierw o gwiazdach, a potem o wąwozie.

Jednakże wystarczy posiadać najbardziej podstawowe pojęcia o sztuce, aby 
zrozumieć, że takie operacje niszczą utwór. A co mianowicie w nim niszczą: treść 
czy formę? Według nas pytanie takie jest pozbawione sensu. Jeśli zmianę w formie 
odczuwa się jako zniekształcenie, to można to rozumieć tylko w ten sposób: w zmie
nionej postaci tekst dostarcza nam mniej treści lub inną treść niż przedtem.

A w samej rzeczy, po co w pierwszej frazie konieczny jest właśnie ten przyimek, 
a w drugiej powtórzenie? „С версту” brzmi potocznie, niewymuszenie, „около 
версты” należy bardziej do mowy pisanej i przez to oddalałoby czytelnika od nar
ratora. Powtórzenie w następnej frazie wyraźnie zbliża czytelnika do narratora. 
Zatrzymujemy się jak gdyby, zastanawiamy się, zanim odnajdzie się określenie, 
jak bardzo jest cicho wokoło.

Usuńmy te szczegóły, bynajmniej nie konieczne dla zewnętrznego ciągu infor
macji — i w sposób niepowetowany osłabi się, a może nawet zostanie całkowicie 
zniszczony efekt w spółuczestnictw a czytelnika w tym, co się dzieje w opowiada
niu. Ten efekt, który zmusza nas, byśmy razem z Lermontowem dziwili się, że 
gwiazdy wydają się być wyżej, i zachwycali się pięknem gór.

Efektowi współuczestnictwa służy również kompozycja opisu: postępując za 
wzrokiem narratora patrzymy najpierw na to, co jest tuż obok, następnie na od

4  [M. Lerm ontow, Bohater naszych czasów. Przełożył W. Rogowicz. Wrocław 1967, 
s. 1 0 —1 1 .]
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ległe góry i w końcu na niebo. Uczuciu spokoju, harmonii odpowiada muzyczna 
budowa frazy, osiągnięta między innymi i dzięki temu, że z dwóch możliwych wa
riantów — „который сохранял” i „сохранявшем” — wybrany zostaje ten drugi.

Ale efekt współuczestnictwa to bynajmniej nie wszystko, co oprócz informacji 
zewnętrznej daje nam tekst Lermontowa.

Wyobraźmy sobie, że entomolog opowiada: „... nasłuchując jego bzykania 
można było śledzić lot komara”. Albo meteorolog: „wskutek suchości albo roz
rzedzenia powietrza, lub jeszcze innych czynników, gwiazdy wydają się być wyżej”. 
Te informacje mogą nas zainteresować, ale wątpliwe, czy zafrapu ją  nas jak frazy 
Lermontowa. To, co zanotował poeta, nie ma dla niego praktycznej, utylitarnej 
wartości. Lermontow, jak Fet, mógłby nazywać siebie „природы праздным со
глядатаем” [przyrody próżniaczym obserwatorem]. I jeśli opowiedział on i o ko
marze, i o gwiazdach, i o wszystkim innym, co zobaczył — jest to oznaka wyrafi
nowanego zainteresowania wszystkim, co wokół się dzieje, oraz własnymi przelot
nymi odczuciami. Na moment zostały obnażone przed nami wewnętrzne poru
szenia człowieka, który wchłania w siebie wszystko, co może go wzbogacić du
chowo.

Dowiedzieliśmy się, jak zachwyca, zadziwia, uspokaja piękno Kaukazu, prze
niknęliśmy w świat duchowy człowieka dotąd nam nie znanego. To znaczy: otrzy
maliśmy określoną inform ację. Wytworzeniu się tej informacji głębokiej służy 
zarówno wybór przedmiotów przedstawionych (inaczej mówiąc — informacji ciągu 
zewnętrznego), jak i środków przedstawienia. Nosicielem zaś tej informacji jest 
nie wyraz, nie fraza jako takie, lecz inna jednostka tekstu. Będziemy nazywać ją 
zgodnie z tradycją obrazem  literackim .

Następny przykład pozwoli zobaczyć, jak treść utworu wyrasta z informacji 
wewnątrzobrazo wej.

Słowa dziedziczki z Polikuszki L. Tołstoja:
wcale sobie nie życzę, żeby Dutłow poszedł do wojska. Znasz mnie chyba nie od dzisiaj i po
winieneś wiedzieć, że robię wszystko, co tylko mogę, żeby pomóc swoim włościanom, i że nie 
chcę ich nieszczęścia. Wiesz, że ja jestem gotowa poświęcić wszystko, aby uniknąć tej smut
nej konieczności i nie dać ani Dułtowa, ani Choriuszkina. (Nie wiem — ciągnie dalej już od 
siebie Tołstoj — czy rządcy przyszło na myśl, że dla uniknięcia tej smutnej konieczności nie 
trzeba było poświęcać wszystkiego, wystarczyło poświęcić trzysta rubli, bardzo jednak 
być może, iż to sobie pomyślał.)

Około dwadzieścia linijek dalej:
Bóg świadkiem, żem gotowa wszystko dla nich zrobić. (Spojrzała na obraz w kącie, lecz 

przypomniała sobie, że to Pan Bóg. „Ha, mniejsza z tym, nie o to chodzi” — pomyślała. Znów 
należy podziwiać, że nie wpadła na myśl o trzystu rublach.) 5

Tutaj od razu rzucają się w oczy dwa zewnętrzne ciągi informacji: co mówiła 
i co myślała dziedziczka, a jak było naprawdę. Zestawiając jedno z drugim czytelnik

5 [L. Tołstoj, Polikuszka. (Przełożył Cz. Jastrzębiec-K ozłow ski). W: Kozacy i inne 
opowiadania. Warszawa 1954, s. 400, 401.]
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dochodzi do wniosku, że jest ona obłudna. Ponieważ wniosek ten jest bezsporny 
dla każdego czytelnika (nawet posiadającego minimalne doświadczenie życiowe), 
można powiedzieć, że informacja o obłudzie dziedziczki zawarta jest w przytoczonych 
fragmentach.

Wszystko to odsłania się podczas analizy obrazu przy — nazwijmy to tak — 
pierwszym p rzy b liżen iu 6. (Jeśli niektórzy uczeni, a szczególnie metodycy 
szkolnego nauczania literatury ograniczają się często do podobnej analizy — tym 
gorzej dla nich.) To, co napisał Tołstoj, jest nieporównanie bardziej złożone.

Dziedziczka jest naprawdę przekonana, że gotowa jest zrobić wszystko dla 
chłopów. Ona naprawdę myśli, że Bóg czytający w duszach mógłby to zaświadczyć. 
Ale przecież nie jest też głupkowata. Dobrze wie, że istnieją kwity rekruckie w cenie 
trzystu rubli. Tołstoj przedstawił nam złowieszczy i charakterystyczny paradoks 
psychologiczny. W świadomości dziedziczki płyną, nie łącząc się ze sobą, jak gdyby 
dwa potoki. Z jednej strony całkiem szczera filantropia („Ach, ja wszystko dla nich 
zrobię !”), z drugiej tak samo szczere gospodarskie skąpstwo („doprawdy, nie można 
przecież Bóg wie na co wyrzucać trzystu rubli”).

Drugą zasadą dziedziczka się kieruje, pierwszą demonstruje sama sobie. Głębsze 
odruchy wewnętrzne są jej niedostępne — przynajmniej w codziennych okoliczno
ściach (chociaż dla innych ludzi, uzależnionych od niej, okoliczności te mogą być 
tragiczne).

W ten sposób, kilkoma frazami, Tołstoj opowiedział o potworności obłudy 
obszarnika — obłudy nie przyswojonej jako środek służący, na przykład, do obrony 
lub do osiągnięcia czegokolwiek, lecz głęboko zakorzenionej, która stała się dla 
człowieka jedyną możliwą normą. To właśnie stanowi głęboką informację wewnętrzną, 
która równie bezspornie zawarta jest w cytowanych frazach, jak wiadomość o tym, 
jakie słowa wymawiała dziedziczka.

(Nie chcąc komplikować analizy, mającej na celu tylko zademonstrowanie zna
czenia informacji obrazowej, nie będziemy rozpatrywać wszystkich obrazów za
wartych w cytowanych fragmentach — w szczególności pominiemy bardzo bogatą 
w swej treści frazę o Bogu i obrazie.)

4

Wprowadziliśmy nowe pojęcie — obraz. Pierwotnym obrazem literackim bę
dziemy nazywać dowolny odcinek mowy (połączenie wyrazów lub poszczególny 
wyraz), zawierający inform ację obrazow ą nierów noznaczną z właściwym 
znaczeniem  oddzielnie wziętych wyrazów — elementów danej m ow y7.

6  W. Skwoznikow („С натуры” или „из воображения”. „Вопросы литературы” 1961, 
nr 5, s. 72) w podobnym wypadku mówi o „najniższym z poznawczych znaczeń obrazu”. To bardzo 
trafne sformułowanie.

7 Do takiego rozumienia istoty obrazu zbliżył się D. D anin СЖажда ясности. „Новый 
мир” 1960, nr 3). Sztuka mówi on: „to umiejętność mówienia o rzeczach ściśle i wyraziście, ale
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Obraz pierw otny przeciwstawiamy obrazowi pochodnem u (jak np. obraz — 
postać; obraz Eugeniusza Oniegina to nie odcinek mowy, lecz pochodna obrazów 
literackich).

Można by z pozoru sądzić, że określenie to jest równie mało konkretne jak 
znane sformułowanie: „opium usypia, dlatego że ma właściwości usypiające”.

Rzeczywiście, stwierdzenie, że obraz to wyraz lub wyrazy wyposażone w treść 
obrazową, to tautologia. My mówimy o inform acji, a nie o treści. Co to jest: 
zamiana pojęć czy zamiana wyrazów? A może in form acja obrazow a to nie 
nowe pojęcie, lecz po prostu tylko metafora?

Sięgnijmy po naukowe określenie istoty procesu otrzymywania informacji: 
„Informacja — to oznaczenie treści otrzymanej ze świata zewnętrznego... Sprawnie 
żyć — to znaczy żyć dysponując prawidłową informacją” (N. Wiener).

Nie miejsce tu na charakteryzowanie światopoglądu Wienera i jego sprzeczności 
z materializmem filozoficznym. Odnotujmy tylko, że przytoczone słowa odpowiadają 
materialistycznemu pojmowaniu świata. Jednostka rozumiana jest jako część obiek
tywnego świata materialnego. Nawiązanie kontaktów jednostki (jak również dowol
nego organizmu) z pozostałym światem to niezbędny warunek działalności życiowej. 
Według Wienera kryterium poprawności informacji znajduje się poza jednostką, 
która odbiera informację: prawda nie równa się kompleksowi odczuć (jak u solip- 
systów) lub ocenie zjawisk świata zewnętrznego (jak u pragmatyków). Wiener 
nie uważa również prawdy za niedostępną poznaniu (jak agnostycy). Poprawność, 
prawdziwość informacji polega na zgodności ze zjawiskami świata obiektywnego. 
Podejście świadomie materiali styczne.

Określenie Wienera jest przykładem tego żywiołowego materializmu, bez którego 
nie jest możliwa działalność badacza przyrody, o czym niejednokrotnie mówili 
F. Engels i W. Lenin.

Jedno z dwojga. Albo postrzegając obraz (a także stwarzając go) człowiek 
poznaje rzeczywistość — i w tym wypadku musimy rozpatrywać treść obrazu jako 
informację nie w metaforycznym, ale w ścisłym, naukowym znaczeniu słowa. Jeśli 
tak — to treść obrazu jest zjawiskiem tego samego rodzaju co wszelka inna infor
macja; różnice pomiędzy nimi są różnicami wewnątrz tego samego rodzaju zja
wisk. Jeśli zaś wyrzekniemy się takiego podejścia, będziemy zmuszeni uznać sztukę 
nie za działalność, poprzez którą człowiek poznaje rzeczywistość, lecz za coś ta
jemniczego. To ostatnie jest oczywiście nie do przyjęcia. Stwierdzając, że treść obrazu 
jest informacją, tym samym głębiej wnikamy w naturę badanego zjawiska.

Sformułujmy pewne wnioski.

nie w ich »własnym języku«, to umiejętność odkrywania świata jak gdyby po raz pierwszy. »Własny 
język« zjawisk tylko je określa, »niewłasny« je obrazuje” (s. 221). Szkoda jednak, że D. Danin 
nie wytłumaczył dokładnie i ściśle tego, co dostrzegł. Słowa o „niewłasnym” języku w jego artykule 
wyglądają tylko na plastyczną metaforę.
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1. Ogólnie wiadomo, że mowa posiada właściwości cybernetyczne. Właściwości 
te nie znikają przy badaniu mowy na dowolnym poziomie — to znaczy, jeśli jako 
pierwotny element rozpatrywać będziemy dowolne grupy wyrazowe. Każdy ciąg 
grup wyrazowych (w tej liczbie również ciąg wyrazów literackich) można przedstawić 
jako system ze skończoną liczbą stanów (to, że liczba ta praktycznie ma charakter 
symboliczny, nie powinno, jak przekonaliśmy się o tym, wprowadzać nas w zakło
potanie). Do ciągu obrazów (jak również do dowolnego ciągu grup wyrazowych) 
dają się zastosować pojęcia entropii, redundancji, informacji.

2. Treść obrazu literackiego nie sprowadza się do treści wyrazów, z których zo
stał on skonstruowany. Zarówno jedna, iak i druga treść są informacją w ścisłym 
znaczeniu tego słowa. Informacja obrazowoliteracka jest nierównoznaczna z czysto 
językową informacją. Wynika stąd, że: a) określenie sformułowane na początku 
rozdziału jest całkowicie słuszne; b) cybernetyczne właściwości systemu obrazów 
nie pokrywają się z cybernetycznymi właściwościami systemu mowy. System 
obrazów  stanow i inny ciąg stochastyczny niż mowa, z której zostały  
skonstruow ane obrazy.

Zawartość emocjonalna i wewnętrzna forma wyrazu mogą posłużyć za upro
szczone modele obrazu. Obie stanowią dodatkową informację, którą — prócz 
swoich podstawowych znaczeń słownikowych — przynosi wyraz. Jednakże jest 
zasadnicza różnica między tą informacją a informacją obrazową. Zawartość emo
cjonalna i forma wewnętrzna są tak samo dokładnie ustalone dla wszystkich wypad
ków, jak i znaczenie słownikowe. Jeśli dokonuje się jakiekolwiek przesunięcie, to 
powstaje obraz. U A. Wozniesienskiego Gauguin

Чтоб в Лувр Королевский попасть из Монмартра 
... дал кругаля через Яву с Суматрой.

(Параболическая баллада)

[aby dostać się do Królewskiego Louvre’u z Montmartre’u ... dał susa przez Jawę z Su
matrą CBallada paraboliczna).]

Poeta zlekceważył ustaloną w praktyce językowej zawartość emocjonalną wy
razu (jako mało wartościowego) — i jest to usprawiedliwiony sposób konstruowa
nia obrazu.

Majakowski {Облако в штанах [Obłok w spodniach]) połączył dwa słowa z tym 
samym rdzeniem: „чинная чиновница ангельской лиги” [urzędowa urzędniczka 
anielskiej ligi].

Uległa tu wzmocnieniu wymowa formy wewnętrznej, co powołało do życia 
obraz, który prowadzi nas ku głębokim prawdom o sformalizowanych uczuciach 
zbiurokratyzowanych ludzi.

Inform acja obrazow oliteracka nigdy nie pow staje wyłącznie przez 
w spółoddziaływ anie znaczeń słownikowych. W jej tworzeniu biorą udział 
zarówno instrumentacja dźwiękowa, jak i rytmo-melodyka, forma wewnętrzna i inne 
czynniki organizujące, które z góry trudno przewidzieć.
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Minimalną jednostkę informacji obrazowej nazwijmy m ikroobrazem  (obraz — 
sąd, obraz — nazwa, obraz — trop itp.). Nierzadko mikroobraz zlokalizowany 
jest w jednym słowie. W wersie Puszkina: „Недвижный страж дремал на цар
ственном пороге” [Nieruchomy strażnik drzemał u carskiego progu], jest nie
wątpliwie tyle obrazów, ile samodzielnych wyrazów (przyimek się nie liczy). Trudno 
powiedzieć, czy można znaleźć metodę, która pozwoliłaby we wszystkich wypadkach 
określić granicę mikroobrazów. Wątpliwe zresztą, czy to jest potrzebne. Tutaj 
nie będziemy rozpatrywać tego zagadnienia.

W każdym razie nie ulega wątpliwości, że ciąg obrazów, tak jak i wszystkie 
systemy rozpatrywane przez cybernetykę, wyróżnia się tym, że przejścia z jednego 
stanu w drugi odbywają się skokami i przy badaniu systemu można nie brać pod 
uwagę czasu, w ciągu którego odbywa się taki skok.

Mikroobrazy występują zwykle również w mowie nieobrazowej (będziemy ją 
nazywać mową praktyczną [деловая]). Ale tam obrazy nie współdziałają ze sobą, 
nie łączą się w szereg, w system. To jest właśnie zasadnicza różnica pomiędzy mową 
praktyczną a obrazową.

Stwierdziwszy słuszność naszego określenia obrazu, postaramy się je poszerzyć. 
W każdym gatunku i rodzaju sztuki obraz pierwotny jest systemem znaków, mających 
oprócz własnego podstawowego znaczenia również informację obrazową. Przy czym 
pojęcie znaku przyjmujemy w najszerszym znaczeniu. Znakiem będzie np. połą
czenie form architektonicznych (często z ich konstruktywną lub konstruktywno-ob- 
razową zawartością) lub dźwięków muzycznych. Te ostatnie posiadają najprostszą 
zawartość emocjonalną (muzyka może być żwawa, uroczysta, marząca, smutna, 
może imitować dźwięki niemuzyczne — w tym ostatnim wypadku muzyka zawiera 
w sobie treści nie tylko emocjonalne) i bez porównania bardziej złożoną zawartość 
obrazową, zawsze swoistą i niepowtarzalną.

5

Rozpatrzmy pewne właściwości zbliżające obraz do innych systemów badanych 
przez cybernetykę.

Interesujący będzie dla nas pogląd S. Jabłońskiego, zgodnie z którym przedmiot 
cybernetyki stanowią systemy sterujące. System sterujący charakteryzuje się 
jednością  schem atu i funkcji. Jedność taka cechuje również obraz. Reorga
nizacja schematu pociąga za sobą zmianę funkcji. Podobne schematy wytwarzają 
podobne funkcje. Można to łatwo zaobserwować na najprostszych strukturach: 
na podobnych tropach, rytmach itp., ale prawidłowość ta występuje również w bar
dziej skomplikowanych konstrukcjach.

Obraz posiada specyficzną właściwość sygnału, którą ogólnie określa się w ten 
sposób: energia sygnału jest niewspółmierna do energii wywołanego przez nią 
działania. W literaturze cecha ta przybiera szczególnie ciekawą formę, gdyż wyraz, 
który tworzy materiał obrazu, sam jest sygnałem. Oddziaływanie sygnału nie spro-
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wadza się do działania wyrazów, które się nań składają, podobnie jak oddziaływa
nia wyrazu nie można sprowadzać do drgania powietrza.

W Słowie o wyprawie Igora: „О Русская земля! уже за шеломянем еси” [О, zie
mio ruska, jużeś ty za górą!], wyrazy same w sobie zawierają informację czysto 
topograficzną i nic poza tym. Ale znaczenie obrazu jest niewspółmiernie bogatsze, 
a jego oddziaływanie jest nieporównanie bardziej wielostronne niż oddziaływanie 
wyrazów, które posłużyły za materiał obrazu.

Ta cecha obrazu jest ogólnie znana. Nam chodziło o wykazanie jej cybernetycz
nej natury.

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy obrazem a wyrazem jako sygnałami. 
Stosunek między wyrazem a dźwiękiem jest czysto umowny. Informacja zawarta 
w wyrazie nie pozostaje w żadnym związku z informacją, którą zawiera dźwięk 
(wyjątek stanowią onomatopeje — zjawiska raczej obrazowoliterackie niż czysto 
językowe). Informacja obrazowa opiera się zaś także na właściwym znaczeniu wy
razu (lub innego znaku). Przy tym sytuacyjne znaczenie obrazowe nie nawarstwia 
się mechanicznie na funkcjonalnym znaczeniu leksykalnym. Najprostszy przykład:

Кто увидел дым голубоватый 
Подымающийся над водой 
Тот пойдет дорогою проклятой,
Звонкою дорогою морской

(Bagricki, Возвращение)
-

[Kto ujrzał dym niebieskawy, wznoszący się nad wodą, ten pójdzie drogą p r z e k i ę t  ą, 
dźwięczną drogą morską <podkreślenie — W. Z.>.]

Znaczenie słowa „проклятой” w systemie obrazów zbudowane jest na negacji 
jego właściwego, stałego znaczenia. Ale negować — to nie znaczy ignorować; nie 
do pomyślenia byłoby skonstruowanie obrazu, gdyby poetyka w ogóle nie liczyła 
się z tym, co znaczy dany wyraz poza obrazem. Dla języka zaś nie ma sensu samo 
pytanie: co znaczy dźwięk poza wyrazem? Jednakże pytanie takie nabiera sensu 
w poetyce. Wiedział o tym już Radiszczew:

wiersz „Niewoli mrok się w blask przemienia” [„во свет рабства тьму претвори”] jest bardzo 
sztywny i trudny do wypowiedzenia ze względu na częste powtórzenia litery t [t] i ze względu 
na częsty zbieg spółgłosek Niektórzy uważali wiersz ów za udatny, w szorstkości jego 
dopatrując się obrazowego wyrażenia trudności dokonania tego, co wyraża <...> (Podróż 
z Petersburga do Moskwy) 8.

Zwróćmy uwagę, że Radiszczew dąży do wykrycia związku dźwięku ze znacze
niem obrazowym (to znaczy znaczeniem nie zlokalizowanym bezpośrednio w wyra
zie czy sądzie, lecz zawartym w innej jednostce tekstu). Co prawda pisarz XVIII 
wieku wyobrażał sobie, że dźwięk połączony jest z obrazem takim samym jedno
znacznym związkiem, jąk powiązane są między sobą abstrakcyjne układy logiczne,

8 [A. Radiszczew, Podróż z Petersburga do Moskwy. Przełożył S. Pollak. Wrocław 1954, 
s. 227.]



268 W. A . ZA RIEC K I

oraz że związek dźwięku z obrazem można sprowadzić do prostolinijnej analogii. 
Ta ograniczoność poglądów to wina czasów i szkoły literackiej.

Ograniczony i konieczny związek znaczenia obrazowego ze znaczeniem wyrazu 
i dźwięku to główna różnica między obrazem jako sygnałem a wyrazem jako sy
gnałem.

Ustaliwszy, że obraz i wyraz są nierównoznaczne, możemy łatwo wyjaśnić 
„paradoks”, o którym mówiliśmy wyżej.

W wersie z Borysa Godunowa wyraz „суда” [sądu] z punktu widzenia znaczenia 
nieobrazowego stanowi czystą redundancję. Ale uczestniczy on w powstaniu in
formacji obrazowej. Mowa Grigorija brzmi majestatycznie i w tym zawarta jest 
aluzja do jej szczególnej doniosłości. Majestatyczność zostaje osiągnięta i poprzez 
dobór słów, i potoczystość budowy syntaktycznej, i równie potoczysty rysunek 
rytmiczny. Wyraz „суда” potrzebny jest nie tylko dla zamknięcia wiersza; elipsa, 
opuszczenie słowa, sprawiłoby, że język Grigorija stałby się niespokojny, urywany. 
Tak więc niemożliwość wystąpienia elipsy zdeterminowana jest także przez strukturę 
obrazu-postaci.

I jeszcze jedna okoliczność: wiersz jest wypowiadany pod koniec aktu. Ma on 
brzmieć w uszach widzów jako poetyckie podsumowanie i dlatego opuszczenie słowa 
jest zdecydowanie niemożliwe. Elipsa zawierałaby określoną informację, sprzeczną 
z treścią tego systemu obrazu, jaki stworzył poeta.

Na granicy wersów (równej tutaj granicy obrazów) entropia jest bardzo duża; 
maleje ona przed słowami „божего суда” (które niewątpliwie również stanowią 
pewien obraz — jeden mikroobraz wewnątrz drugiego) i równa się zeru przed sło
wem „суда”, które nie jest obrazem, lecz zdeterminowaną cząstką wielu obrazów, 
połączonych z zadziwiającą precyzją.

Niezwykle interesujący przypadek to wers z utworu O tym. W ciągu zewnętrznym 
osiągnięto całkowitą redundancję, a więc powstanie nowej informacji jest niemożli
we. Mimo to poeta wniósł do tego wiersza nową, jak gdyby z innego wymiaru 
entropię: uczynił możliwym wariant nie do pomyślenia w prawdziwej mowie pi
sanej — opuścił wyraz. Sam wielokropek, opuszczenie wyrazu, zawiera w sobie 
wyraźną i bogatą informację obrazową (i chociaż informacja zewnętrznego szeregu 
niczym już nie może być uzupełniona, wiemy jednakże z całkowitą pewnością, 
że tematem jest miłość).

W systemie obrazów entropia wzrasta, zbliżając się do maksymalnej na styku 
obrazów i maleje — w wielu przypadkach do zera — wewnątrz obrazów.

Gwałtownymi wahaniami entropii i redundacji odznacza się każdy sensowny 
tekst. W tekście nieliterackim en trop ia  sądu (tak jak w artystycznym — en trop ia  
obrazu) jest wyższa od en tropii słow a9. Im większa, bardziej złożona i bogat

9 Jest to prawdopodobnie związane z tym, że „semantyczny aparat odbiorczy odbiera i tłu
maczy język nie wyraz po wyrazie, lecz ideę za ideą, a często w jeszcze bardziej ogólnej postaci” 
(H. Винер, Кибернетика и общество, s. 89).
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sza w treść jest jednostka strukturalna, którą rozpatrujemy jako ogniwo łańcucha, 
tym większa jest możliwość wyboru przy przejściu od jednego ogniwa do drugiego 
(chociażby wewnątrz ogniw swoboda taka w ogóle nie istniała). Prawidłowość 
ta występuje we wszystkich ciągach stochastycznych.

Tekst nieliteracki zbudowany jest z sądów, artystyczny — z obrazów. Nasze 
obserwacje byłyby bezpłodne, gdyby doprowadziły tylko do takiego trywialnego 
stwierdzenia. Właściwości cybernetyczne obrazu warto było wydobywać nie po to, 
ażeby ustalić, że takie właściwości istnieją. Trzeba wyjaśnić ich specyfikę.

6

Nie każdy znak może nabrać znaczenia obrazowego — ten tylko, który jest wy
starczająco skomplikowany i zawiera wielostronnie bogatą treść w swoim własnym 
znaczeniu. Dźwięk, litera jako elementy języka znajdują się poniżej tego progu, 
ponad którym mogą się rozwijać obrazy. Można zresztą opierając się na kształcie 
liter budować obraz malarski; kaligrafia — to sztuka w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Jednakże kiedy kaligraf tworzy czysto malarski obraz, to litera przestaje być ele
mentem mowy pisanej i staje się elementem ornamentu. Jeśli zaś obraz oparty jest 
na zgodności kształtu liter z treścią tekstu, to mikroobrazem będzie nie litera, lecz 
grupa wyrazowa lub wyraz napisany określonymi literami (ciekawe doświadczenia 
w tym kierunku przeprowadzał w swoim czasie Chlebnikow).

Najniższy poziom, na którym powstaje informacja obrazowa w mowie, to poziom 
grup wyrazowych (które — w szczególnym wypadku — mogą się równać jednemu 
wyrazowi).

Czy istnieje wewnątrz dzieła sztuki górny poziom, ponad którym powstanie 
obrazu jest niemożliwe? Odpowiedź pomoże nam znaleźć następujący przykład 
z Eugeniusza Oniegina

... И столбик с куклою чугунной 
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

[Figurka z brązu więzi wzrok.
Ręce na krzyż, a pod pierogiem 
spojrzenie chmurne sieje trwogę10.]

Łatwo byłoby objaśnić te wiersze jako nieskomplikowaną alegorię. Poeta, niby 
dla efektu artystycznego (i niezbyt zawile), zaszyfrował proste słowa: statuetka 
przedstawiająca Napoleona. Nie ulega wątpliwości, że „столбик с куклою чугун
ной” [„figurka z brązu”] w gabinecie Oniegina to dowód romantycznego uwiel-

1 0  [Tekst polski (w przekładzie A. Ważyka) według wyd.: A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin. 
W: Dzieła. T. 2. Warszawa 1967, s. 527. Polskie odpowiedniki poszczególnych zwrotów tego frag
mentu — mimo że niezupełnie ścisłe — przejęliśmy też z tego przekładu.]
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bienia dla „wielkiego człowieka”, które nie mogło być obce bohaterowi powieści. 
Taką mamy tutaj informację zewnętrzną.

Przypatrzmy się uważniej wierszom Puszkina. Odlany z żeliwa Napoleon jest 
tu jednocześnie gloryfikowany i deprecjonowany. „Пасмурное чело” [„spojrzenie 
chmurne”] należy do romantycznego „tajemniczego bohatera” („Все он, все он 
пришлец сей бранный пред кем смирились цари...” [Wciąż on i on, ten przybysz 
z pól bitewnych, przed którym korzyli się carowie ... — z wiersza Герой]). 1 zaraz 
potem „кукла чугунная”. Określenie obojętne, prawie nomenklaturalne. Przyj
mujemy to jako otrzeźwiającą poprawkę. Działa tu efekt współuczestnictwa: poeta 
zmusił nas, byśmy błyskawicznie przeszli przez entuzjazm Oniegina i natychmiast 
potem spojrzeli nań z boku.

Jak w trzech wierszach powstała taka treść? Są dwie drogi: z zewnątrz i od 
wewnątrz. „Пасмурное чело” [„spojrzenie chmurne”] to obraz. „Руки сжатые 
кресгом” [„ręce na krzyż”] — to również obraz. I „кукла чугунная” [„figurka 
z brązu”] to także obraz. Każdy z nich posiada swą informację zewnętrzną i infor
mację wewnętrzną i obrazową. Wszystkie razem zaś stanowią nowy obraz, wypeł
niony nową, jednolitą treścią, której nie było w żadnym z mniejszych obrazów 
oddzielnie. Przy czym treść tę określają nie tylko mikroobrazy cytowanych tutaj 
trzech wierszy, ale i oddziaływanie całości obrazowej — całej powieści Puszkina, 
obrazów Oniegina, poety itd. Zaś całość ta — cała powieść, obrazy-postaci — rów
nież wyposażona jest w całościową, niepodzielną informację obrazową. Obraz jest 
zawsze, na dowolnym poziomie systemu, nowo powstałym niepodzielnym  sy
gnałem. Inaczej mówiąc, całościowym, niepodzielnym obrazem jest zarówno 
cały utwór, jak i jego części (ale nie przypadkowe, wybrane dowolnie).

Możemy się o tym przekonać naocznie znalazłszy się w sali poświęconej Iwanowo
wi w Galerii Tretiakowskiej. Fragmenty znakomitego obrazu powtarzają się w masie 
szkiców (z których każdy stanowi również złożoną całość artystyczną). Ale zawartość 
szkiców, nawet gdyby one dokładnie powtarzały kompozycję Ukazania się Chrystusa, 
w żaden sposób nie daje naw7et namiastki tego wrażenia, jakie wywołuje dzieło Iwa
nowa. O braz jako  całość je st zawsze większy od sumy części, z k tó rych  
zosta ł zbudowany. Informacja nieobrazowa ma całkiem inne właściwości. 
Sumuje się ona, dzieli na części. Jeśli z zestawienia kilku informacji powstaje nowa, 
to nie obejmuje ona poprzednich informacji, lecz istnieje obok nich.

W każdym obrazie — od obrazu-utworu do mikroobrazu — informacja jest 
niepodzielna, równa jednostce. Ale jednostka — wbrew matematyce może być 
„mniejsza” lub „większa”. Zresztą — czy rzeczywiście wbrew? Kwant jest zawsze 
jednostką; kwant jest niepodzielny. Ale bywają małe i duże kwanty.

Porównanie obrazu do kwantu nie należy do autora tego artykułu. O kwanto
wej naturze obrazu mówił K. Zielinski w książce Поэзия как сшысл n . Wydana

11 Zob.: К. Зелинский, Поэзия как смысл. Москва 1929, s. 96 n. Wysunięta tam również 
została taka teza: „Poezja kroczy naprzód wybuchami znaczeń” (s. 97).
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ponad trzydzieści lat temu i przeszło piętnaście lat przed pierwszymi badaniami 
w dziedzinie cybernetyki, książka ta pod wieloma względami wyprzedza podejście 
do zjawisk sztuki, które umożliwia i każe zrealizować ta młoda nauka.

7

Informacja jest wynikiem procesu. Musi ją koniecznie poprzedzać entropia. 
I rzeczywiście akt tworzenia obrazów zaczyna się od sięgnięcia do szczegółowego 
rodzaju nieokreśloności.

Doświadczenie wielu lat pozwoliło Gogolowi do tego stopnia doskonale poznać 
ludzi podobnych do „majora” Kowalowa, aby z całkowitą pewnością określić, co 
zrobi taki człowiek w każdych warunkach, nawet najbardziej fantastycznych. Ale 
dopóki warunki takie nie zostały znalezione, Nos jako dzieło sztuki nie istniał nawet 
w zamierzeniu. Historia opowieści jako całości obrazowej zaczęła się w tym momencie, 
kiedy Gogol wprowadził założenie: „A co będzie, jeśli nos urzędnika sam zo
stanie urzędnikiem?”

A oto jeszcze jeden przykład.
W Wojnie i pokoju Bałaszow przyjęty przez Napoleona wypowiada znane zdanie 

o religijności Rosjan i Hiszpanów. Nawiasem mówiąc, E. Tarle uważa, że Bałaszow
to historyczne zdanie wymyślił o wiele później. W danym wypadku jednakże jest 
to nieistotne, bowiem autor Wojny i pokoju opierał się na wspomnieniach Bałaszowa.

Tołstoj pisze dalej:

Z obojętnych i zdziwionych twarzy par.ćw marszałków można było wyczytać, że nie 
byli pewni, na czym polegał dowcip, który podkreślała intonacja Bałaszowa.

Nie jest to już fakt przejęty od kogoś innego, lecz własne przypuszczenie, za
łożenie twórcy: „A co będzie jeśli marszałkowie przyjmą słowa Bałaszowa w taki 
a taki sposób?”

Z punktu widzenia tych ogólnych prawidłowości konstruowania obrazu, które 
obecnie rozpatrujemy, między przykładami tymi nie ma zasadniczej różnicy. Za
równo Tołstoj, jak i Gogol dokonują pewnego założenia, w jednym wypadku 
życiowo prawdopodobnego, w drugim fantastycznego.

Oczywiście — założenie takie to nie bezładna zabawa. Jest ono potrzebne ar
tyście, ażeby wyjaśnić samemu sobie i przekazać innym swoje rozumienie i swoją 
ocenę spraw. O obrazowej zawartości Nosa istnieje cała literatura. W przykładzie 
z Wojny i pokoju informacja obrazowa jest stosunkowo prosta. Marszałkowie Na
poleona to nie mężowie stanu, lecz służalczy dworacy, sługusi, dla których sens ich 
działalności polega na spełnianiu woli pana. Obraz jest wpisany w system. 
W pamięci czytelnika niewątpliwie koresponduje on ze sceną, w której Murat roz
mawiał z Bałaszowem „tonem rozmowy sług, którzy pragną pozostać dobrymi 
przyjaciółmi, bez względu na kłótnie między ich panami”, a „potem nagle przypom
niawszy sobie o swej królewskiej godności Murat wyprostował się z godnością i przy-
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jął tę pozę, jaką miał podczas koronacji ...” W ostatecznym rachunku wszystko 
to „pracuje” na charakterystykę Napoleona jako człowieka i męża stanu, na wy
jaśnienie i ocenę indywidualizmu, na wykrycie sprzeczności w przekonaniu ludzi 

. sądzących, że kierują wydarzeniami i rzeczywistością.
Założenie może być realizowane w rozmaity sposób. Weźmy np. wiersze Asiejewa:

В те года как вьюга вьючила 
груз снегов на плечи нам ...

[W te lata, gdy zawieja objuczyła nasze barki brzemieniem śniegu...]

Poeta jak gdyby założył: „A co będzie, jeśli przyjmiemy, że wyrazy »вьюга« 
[zawieja] i »вьючить« [objuczyć] mają ten sam rdzeń?”

Również u Lermontowa w opisie Doliny Kojszaurskiej jest mniej więcej takie 
samo założenie: „A co będzie, jeśli przyjmiemy, że rzeczy bez znaczenia są w rze
czywistości wieloznaczne?”

Zjawisko, o którym tutaj mowa, zauważył P. Palijewski12, ale naszym zdaniem 
niedokładnie je wyjaśnił. Według P. Palijewskiego obraz zaczyna się od porównania 
(szczególny typ konkluzji: A jako B; np. człowiek jako  koń, powstaje obraz 
Centaura).

Obrazy przytoczone wyżej rzeczywiście nietrudno objaśnić również jako po
równania: nos jako człowiek, marszałkowie jako dworacy, słowa „вьюга” i „вью
чить” jako słowa z tym samym rdzeniem, zjawiska bez znaczenia jako wieloznacz
ne.

A oto nasze argumenty przeciw stanowisku P. Palijewskiego: porównanie jest 
już informacją, systemem; ale informacja jest niemożliwa tam, gdzie nie było en
tropii. Tam gdzie nie było nieokreśloności, nie może powstać informacja. P. Pali
jewski mówi o „rozziewie”, „rozsunięciu”, poprzedzającym obraz. To, co wydaje 
mu się rozziewem, jest sięgnięciem twórcy po szczególnego rodzaju entropię 13.

Jak wykazał członek Akademii A. Kołmogorow, entropia tekstu składa się 
z en tropii myśli i en trop ii układu. W mowie praktycznej zostaje zlikwidowana, 
usunięta entropia myśli, lecz nie entropia układu: wybieramy — ponieważ jest to 
nieistotne dla zakomunikowania istoty wydarzenia i naszego doń stosunku, to znaczy 
dla wyczerpania entropii — statystycznie najczęstszą formę powiadomienia. Wy
bieramy ten punkt widzenia, tę strukturę mowy, te słowa, do których jesteśmy

1 2  Zob. П. Палиевский, Образ или „словесная ткань?”. „Вопросы литературы” 1959, 
nr 1 1 .

13 Nietrudno zauważyć w założeniu obrazowym działanie zgodne z prawem w spółuczest
nictwa (partycypacji) Lévy-Brühla (Первобытное мышление. Москва 1930, s. 48): „W ko
lektywnych przedstawieniach myśli pierwotnej przedmioty, istoty, zjawiska mogą być w niepojęty 
dla nas sposób jednocześnie i samymi sobą, i czymś innym”. Świadczy to nie o prymitywizmie 
poznania poprzez obraz w porównaniu z myśleniem analitycznym, lecz tylko o synkretyzmie myśli 
pierwotnej nie oddzielającej elementarnego poznania obrazowego („Ja tak sobie wyobrażam, 
tak percypuję, tak chcę, żeby było”) i elementarnego poznania analitycznego („Ja tak wnioskuję, 
tak się domyślam”).
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przyzwyczajeni, do których najczęściej dotąd uciekaliśmy się my sami i ci, z którymi 
obcujemy, byleby tylko, jeszcze raz powtarzam, nie przeszkadzało to w dostatecznie 
wyczerpującym i jasnym przekazie informacji nieobrazowej. Możliwość wyboru 
różnorodnych wariantów informowania o tym samym wydarzeniu przy jednakowym 
doń stosunku (entropia układu jest właśnie miarą tej nieokreśloności) jest dla nas 
nieistotna. Jeśli zaś takie warianty powstają (rozpatrując wyżej tekst Bohatera naszych 
czasów stworzyliśmy je sztucznie), to warianty te przyjmujemy jako tę samą 
wiadomość.

Natomiast informacja obrazowa powstaje poprzez pokonanie zarówno entropii 
myśli (obraz literacki nie może powstać niezależnie od pozaobrazowej zawartości 
danego tekstu), jak i entropii układu.

Gdy dla Lermontowa stało się sprawą istotną, którego z dwóch wariantów użyć: 
„сохранявшем” czy „который сохранял” — oznaczało to, że przed poetą stanęła 
konieczność sięgnięcia do entropii układu. Asiejew miał do swej dyspozycji wiele 
czasowników, które można połączyć ze słowem „вьюга”. Gogol mógł w różny spo
sób zapoznać czytelnika z człowiekiem typu „majora” Kowalowa. Dokonawszy 
wyboru, każdy z tych twórców wykorzystał entropię układu.

Jako ciekawy rodzaj sięgnięcia do entropii układu wymieńmy rozszerzenie 
słownictwa lokalnego. Majakowski w wierszu Разговор с финистпектором rymuje 
„нацелясь” — „в Венезуэле”. Z punktu widzenia norm mowy praktycznej w roz
mowie o rymach byłoby zupełnie nie na miejscu wspominanie republiki południowo
amerykańskiej. Majakowski tworząc obraz rozszerzył krąg wyrazów, jakie mogą 
być w danym przypadku użyte.

Przytoczone przykłady dotyczą trzech różnych stopni tworzenia obrazów. Wy
bierając jedną z dwu możliwych konstrukcji słownych Majakowski sięgnął do 
bardzo wąskiej entropii, do części entropii i kosztem tego stworzył tylko elem ent 
obrazu. W wierszu Asiejewa zaobserwowaliśmy mikroobraz, a w wierszu Разго
вор с фининспектором oddziaływanie zasady, na podstawie której zbudowano 
liczne mikroobrazy w systemie. Wreszcie w przykładzie z Gogola mamy przed sobą 
entropię poprzedzającą zakończony system obrazów.

Występuje tu bardzo ważna prawidłowość: „reakcja syntezy” dowolnego obrazu 
— od obrazu-utworu do mikroobrazu — zaczyna się od założenia, swoistego dla 
każdego przypadku, konkretnego i dowolnego (ale dowolnego — jak zobaczymy 
niżej — w określonych granicach). Informacja obrazowa powstaje od nowa na 
wszystkich poziomach systemu obrazów. Tym właśnie można tłumaczyć znane nam 
już zjawisko niepodzielności obrazu na dowolnym poziomie, jego niezmienny kwan
towy charakter.

Nietrudno zauważyć, że na różnych poziomach tworzenia obrazów artysta sięga 
po jakościowo różne sfery entropii układu. Wahania entropii, o których mówiliśmy 
wyżej, oznaczają, że całość obrazów, dowolny system obrazów wyższego rzędu, 
ogranicza w jakiś sposób entropię systemu obrazów niższego rzędu i mikroobrazów. 
Oczywiście, nie dzieje się to z matematyczną dokładnością. Prześledzenie oddziały-

18 — P a m ię tn ik  L ite r a ck i 1969 z . 1
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wania tej prawidłowości jest zadaniem ciekawym, ale tutaj nie będziemy go roz
patrywać.

Stale powtarzający się pierwotny akt tworzenia obrazów obejmuje dwie czyn
ności: a) sięgnięcie do entropii układu b) przeniesienie osób i przedmiotów do sy
stemu proponow anych warunków (co oznacza ograniczenie entropii). Te 
przeciwnie ukierunkowane czynności odbywają się jednocześnie, tworzą jedność 
dialektyczną. Twierdząc, że nos stał się człowiekiem, Gogol tym samym wydobył 
zbiór nieokreśloności, którego bez niego nawet nie zauważylibyśmy, i umieścił swego 
Kowalowa- w ściśle ograniczonym systemie warunków.

Najbliższy rezultat założenia wstępnego (to co Palijewski nazywa porównaniem) 
w rozumieniu cybernetyki należy określić jako swobodne ustanow ienie iz o 
morfizmu. P. Palijewski ma bezwzględną słuszność wskazując, że na tym nie 
kończy się proces tworzenia obrazów. Ustanowiwszy pod jakimś względem rów- 
noznaczność form dwóch zjawisk (inaczej mówiąc — równoznaczność w jakimś 
określonym stopniu ich zachow ania się14) stajemy przed kręgiem nieokreśloności. 
Powstaje pytanie: „A co wynika z tego, że nos stał się człowiekiem? Że »вьюга« 
i »вьючить« to słowa mające jakoby ten sam rdzeń?” itp. Miarę tego zbioru nie
określoności nazwiemy en trop ią  obrazow ą (ponieważ warunkuje ona bezpo
średnio możliwość pojawienia się informacji obrazowej). Entropia obrazowa zo
staje wydzielona z ogólnej entropii mowy przy założeniu wstępnym.

Same ramy wyznaczające entropię obrazową powstają swobodnie. Gdyby ta 
swoboda z kolei nie była niczym ograniczona, entropia obrazowa stałaby się tak 
wielką, że niemożliwe byłoby powstanie informacji obrazowej. Byłoby równie 
trudno zestawiać z rzeczywistością obraz, jak marzenie senne.

Tak byłoby, gdyby założenie wstępne nie miało swego celu i było wyabsoluty- 
zowane.

8

Założenie wstępne ma sens, może stać się początkiem konstruowania obrazów, 
jeśli w ostatecznym rozrachunku zestawia przedmiot lub zjawisko z ideałem  
estetycznym . Ideał estetyczny określmy jako wyobrażenie o rzeczywistości two
rzonej przez człowieka. W ideale estetycznym zostaje odzwierciedlony cel, który 
stawia przed sobą społeczeństwo.

Zresztą z wypowiedzianymi wyżej podstawowymi tezami artykułu nie jest sprzecz
ne również inne materialistyczne rozumienie ideału estetycznego.

Obraz nigdy nie bywa estetycznie neutralny. W obrazie zawsze przejawia się 
zgodność lub niezgodność tych lub innych zjawisk z ideałem estetycznym. Mo

1 4  Termin ten użyty jest tutaj w tym znaczeniu, w jakim zwykle używany jest w cybernetyce. 
Według W. Ashby’ego (Введение в кибернетику, s. 44) krzywa zachowania się systemu 
określona jest przez „następstwo stanów przyjmowanych przez system w czasie”. W tym zna
czeniu można mówić o zachowaniu się dowolnego zmieniającego się systemu.
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żliwe jest, że jedna i ta sama rzecz, jedna i ta sama osoba lub zjawisko pod pewnym 
względem odpowiadają ideałowi estetycznemu, a pod innym są z nim sprzeczne. 
Może to stać się tematem obrazu. W obrazie zamknąć nie można tylko tego, co 
jest nam obojętne: co nie jest ani dobre, ani złe.

Entropia obrazowa jest m iarą nieokreśloności, pow stającej przy ze
staw ieniu zjawiska życiowego z ideałem  estetycznym. Informacja 
obrazowa w ostatecznym rozrachunku wyjaśnia isto tę  i w artość zjawiska ży
ciowego w jego stosunku do ideału estetycznego.

Tak w najogólniejszych zarysach można rozwiązać problem swoistości anty- 
entropijnej roli informacji obrazowej (oczywiście we wszystkich rodzajach sztuki). 
Tym samym otwiera się przed nami jeszcze jedna droga rozwiązania problemu spe
cyfiki sztuki.

Działalność estetyczna, sztuka są tak stare, jak stary jest rodzaj ludzki, rodzaj 
istot myślących, które nie tylko przystosowują się do rzeczywistości, ale również 
celowo ją zmieniają. Kiedy człowiek kromanioóski rysował jelenie na kamieniu, 
to nie tylko dokonywał tym samym aktu magicznego — jak mu się zdawało — lecz 
także wyrażał swoje rozumienie dobrego polowania. I kto wie, może nasi przodkowie 
jaskiniowi początkowo wyjaśniali sobie to rozumienie poprzez rysunek, a dopiero 
później poprzez słowo?

Podobnego przykładu dostarczają nam również późniejsze czasy. Wyobraże
nie o miłości, potrzebę i umiejętność kochania wyrabia w człowieku przede wszyst
kim sztuka.

Cały proces tworzenia w sztuce (poczynając od aktu założenia wstępnego) 
ma dwoisty charakter: twórca jednocześnie poznaje rzeczywistość i konstruuje 
swą własną rzeczywistość. „Własna” rzeczywistość twórcy powstaje oczywiście 
pod działaniem obiektywnych praw społecznych.

Każde poszczególne dzieło sztuki jest ograniczone przez krąg swoich idei i obra
zów. Bywają utwory niepełnowartościowe i chybione — nieprawdziwe w swoim 
założeniu. Ale jeśli weźmiemy sztukę jako całość, to jest to działalność, w której 
ludzkość, poznając otaczający nas świat, konstruu je  model tej rzeczywi
stości, k tó rą  chciałaby stworzyć (mówimy tu oczywiście nie o „konstruowaniu” 
typów w rodzaju „majora” Kowalowa, lecz o wyrażaniu w dowolnym utworze — 
także satyrycznym — ideału twórcy).

9

Ludzie z różnych grup społecznych i różnych klas mają odmienne ideały este
tyczne. Jeśli u podstaw obrazu leży zgodność zjawisk życiowych z ideałem estetycz
nym — wielkość zmienna, entropijna — to czy w ogóle obraz może być jednoznacz
ny?

Otóż obraz nigdy nie posiada jednego znaczenia, jednego dla wszystkich mo
żliwych czytelników.
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Wróćmy do przykładu z Polikuszki. Z góry wiadomo, że Tołstoja nie rozumie 
człowiek, który nie umie myśleć, lub człowiek bardzo podobny do dziedziczki. Ale 
za to, jak wiele dały i dają jego obrazy zarówno czytelnikowi — demokracie minio
nego wieku, jak i nam, nieprzejednanym wrogom wszelkiej dwulicowości, wszel
kich przejawów psychologii niewolnictwa.

Entropia obrazowa jest tak wielka, że informacja obrazowa nie usuwa jej cał
kowicie. By obraz stał się jednoznacznym, zawierał ściśle określoną informację, 
do akcji musi się włączyć estetyczne i społeczne doświadczenie czytelnika15.

Na świecie nie byłoby żadnej informacji, gdyby nie istniały systemy nastawione 
na odpowiedni kod. Nie mógłbym niczego przekazać w języku rosyjskim, gdyby 
nikt po rosyjsku nie rozumiał.

Aby można było odebrać specyficzną informację obrazową, potrzebne jest 
specyficzne doświadczenie. Oto najprostszy przykład:

Див сулит полночным кличем 
Гибель Приднестровью...

[Wróży Dziw północnym krzykiem 
zgubę naddniestrową... 16]

Ażeby w pełni odebrać ten obraz, trzeba przedtem przyswoić sobie zawartość 
obrazową Słowa o wyprawie Igora. Obrazy Słowa tworzą niby fundament wiersza 
Bagrickiego.

Taki jest sens wszystkich reminiscencji literackich (w tej liczbie również tak 
swoistego składnika systemu obrazowego jak motto).

Określone, konkretne doświadczenie estetyczne niezbędne jest do odbioru do
słownie każdego obrazu. Niektórzy krytycy i badacze przypuszczają naiwnie, że 
istnieje sztuka ze względu na samą swoją naturę i prostotę zrozumiała dla wszystkich 
oraz sztuka niezrozumiała, trudno dostępna ze względu na swoje skomplikowanie. 
W rzeczywistości zaś (jeśli oczywiście będziemy mówić tylko o utworach pełnowarto
ściowych) jest sztuka, z której formą obrazową i stopniem umowności jesteśmy 
obyci, i sztuka, z którą nie jesteśmy obyci. Wiersze z najpopularniejszych piosenek 
współczesnych w rodzaju: „Небосвод надо мной опрокинулся синий” [Prze
wrócił się näde mną błękitny firmament] lub: „Луна в реке купается”. [Księżyc 
kąpie się w rzece] sto pięćdziesiąt lat temu niewątpliwie wszystkim — może oprócz 
szczególnie wrażliwych na poezję ludzi — wydałyby się całkowicie niezrozumiałe, 
nieprawdopodobnie skomplikowane. W tych czasach śpiewano „Стонет сизый 
голубочек” [Kwili siwy gołąbeczek] i „Как во Питере на Неве-реке” [Jak w Pitrze

1 5  To, co tu powiedziano, nie przeczy jedności schematu (struktury) i funkcji obrazu. Przecież 
w wielu innych przypadkach rozpatrywanych przez cybernetykę działanie (zachowanie) systemu 
sterującego ulega modyfikacji w zależności od środowiska, w którym się odbywa.

1 6  [Tekst polski (w przekładzie M. Jastruna) według wyd.: E. Bagricki, Duma o Opanasie. 
W: Poezje. Warszawa 1967.J
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na rzece Newie]. Są to pełnowartościowe utwory artystyczne. Możemy nie bez 
przyjemności wysłuchać ich w wykonaniu artystów, ale sami nie będziemy ich 
śpiewać. Każda epoka ma swoją własną miarę umowności w sztuce. Każda również 
epoka ma swoich nowatorów, którzy coś odnawiają lub odrzucają w zastanych 
normach sztuki: oni zarazem i opierają się na zdobytym przez czytelnika doświad
czeniu estetycznym, i rozwijają je. Nie trzeba chyba mówić, że procesem tym rządzą 
w ostatniej instancji prawidłowości obiektywne, a nie jedynie osobista wola twórcy.

Przy tworzeniu mikroobrazu twórca opiera się przede wszystkim na doświad
czeniu estetycznym czytelnika. Ale doświadczenie estetyczne to tylko część nie
współmiernie szerszego doświadczenia społecznego. Im obraz (pierwotny lub wtór
ny) jest pojemniejszy, tym łatwiej daje się zauważyć, że twórca opiera się na obycza
jowym i społecznym doświadczeniu czytelnika.

Matka Gorkiego, jak i cały cykl utworów związanych z wydarzeniami 1905 roku 
(Żołnierze, Lato, Życie niepotrzebnego człowieka i -inne), to nie tylko rozmowa 
pisarza o rewolucji, ale także rozmowa z ludźmi rewolucji. Gorki (w odróżnieniu 
powiedzmy od Szmielowa, który także ze zrozumieniem pisał o pierwszej rewolu
cji rosyjskiej) zakłada w czytelniku świadomość rewolucyjną, podbudowuje ją, 
prowadzi ku niej każdego, kogo doświadczenie życiowe skłoniło do tego, aby przy
jąć prawdę rewolucji.

Informacja obrazowa jest społecznie aktywna (inaczej zresztą być nie może, 
bowiem opiera się na konfrontacji realnych zjawisk z ideałem społecznym).

Cóż więc daje i co może dać zastosowanie pojęć cybernetyki ogólnej do teorii 
sztuki?

Istnieje mnóstwo prac o właściwościach słowa, dźwięku, koloru jako materiałów 
obrazu. Natomiast nauka o ogólnych właściwościach każdego obrazu, o ogólnych 
zasadach, według których słowa, kolory itd. organizują się w obraz, jest prawie 
nie opracowana. Od czasów Lessinga w tej dziedzinie estetyki badacze chyba nie
wiele posunęli się naprzód. Cybernetyka daje podstawę do rozwoju ogólnej nauki
0 obrazie.

W estetyce praktycznej jest szczególnie ważne, aby opierając się na ogólnej 
nauce o obrazie (inna droga jest chyba niemożliwa) nauczyć się objaśniać, a na
stępnie pojmować dzieła sztuki utrzymane w granicach umowności, z którymi nie 
jesteśmy obyci. Mam na myśli przede wszystkim sztukę narodów wschodniej Azji
1 Afryki.

Jest sprawą oczywistą, że bez ogólnej nauki o obrazie psychologia twórczości 
artystycznej i psychologia percepcji artystycznej nie będą mogły rozwijać się jako 
dyscypliny naukowe i nie przekroczą granic nieusystematyzowanego empiryzmu. 
Zaś ogólna teoria obrazu na współczesnym poziomie wiedzy ludzkiej może być 
zbudowana tylko przy zastosowaniu cybernetyki.

Wszelka nauka wymaga ścisłości. Zaś w dziedzinie literaturoznawstwa istnieją 
liczne nieprecyzyjne i nieścisłe sądy, jak na przykład: ten obraz oddziałuje mocniej 
niż inny; tutaj artysta położył zbyt silny akcent na to i na to; tutaj „nie doważył”,
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tam „przesolił” ; to należałoby „podkreślić”, to „złagodzić” itd. Czyż nie można 
znaleźć kryterium, które pozwoli zastąpić impresyjne opinie o poczuciu miary 
w sztuce, o sile akcentów artystycznych — ścisłymi danymi naukowymi? Czy można 
w jakiś sposób zmierzyć siłę oddziaływania obrazów artystycznych? Wydaje się, 
że zasadniczo można i znacznej pomocy mogłaby udzielić tutaj cybernetyka.

Nie podeszliśmy jeszcze blisko do rozwiązania tych zadań praktycznych. Ar
tykuł obecny zawiera tylko jedną z możliwych prób nakreślenia drogi wiodącej 
do takiego rozwiązania.

Przełożył Ludwik Suchanek


