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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badania byÙo sprawdzenie, jak metoda przekÙadu intersemiotycznego wpÙywa na rozumienie tekstu literackiego przez uczniów gimnazjum.
Wychodzc od rekonstrukcji teorii Romana Jakobsona dotyczcej moČliwoïci przekÙadowej i wyróČnionych przez badacza trzech rodzajów przekÙadów (rewording,
translationproper, transmutation), Autorka skupia si¿ na transmutacji, odnajdujc jej
zastosowanie w metodyce nauczania j¿zyka polskiego. W artykule autorka omawia
najpierw aspekt teoretyczny (Seweryna WysÙouch, Maryla HopÞnger), a nast¿pnie
rozwaČa „przekÙad intersemiotyczny” jako metod¿ nauczania (prace Doroty Karkut,
Anny Pilch, Anny Dyduchowej).
Metodologia. Przedmiotem rozwaČaÚ w artykule stan si¿ relacje pomi¿dzy obrazami i tekstami, zasadzajce si¿ na ilustracji uczniowskiej, dodatku edytora i formie
ekfrazy jako szczególnego rodzaju przekÙadu.
Wyniki. Autorka dowodzi, Če metoda przekÙadu intersemiotycznego poszerza rozumienie metafory, wzbogaca tryb lektury, a takČe umoČliwia ksztaÙcenie estetyczne;
sprawia, Če nauczyciel staje si¿ przewodnikiem po ïwiecie szeroko rozumianej sztuki.
Wnioski. Metaforyczne wychwytywanie podobieÚstw – czyli idea przekÙadu intersemiotycznego – pozwala na ksztaÙtowanie wielu róČnych umiej¿tnoïci. Nie jest to
droga Ùatwa, ale moČe okaza° si¿ atrakcyjna i owocna. Z przeprowadzonych badaÚ
wynika, Če spotkanie z obrazem staÙo si¿ dla uczniów nie tylko zabaw dla wzroku,
ale takČe okazj do notowania efektów postrzegania, wzbogacania wÙasnej wizji ïwiata przez zestawienie jej z innym sposobem widzenia. Z kolei formy rysowania ilustracji mog by° bardzo przydatne w ksztaÙceniu polonistycznym, poniewaČ umoČliwiaj
one uczniom zadomowienie si¿ w dziele i jego rozpoznawanie, a niekiedy gÙ¿bsze
wnikanie w tworzywo artystyczne. Metoda ta uÙatwia uczniom docieranie do znaczeÚ utworu, a takČe wyraČanie odbiorczych intuicji, nawet wtedy, gdy istnieje bariera
niezbyt wyksztaÙconego j¿zyka poj¿ciowego.
SÙowa kluczowe: konkretyzacja, interpretacja, przekÙad intersemiotyczny, ilustracja, metafora, dydaktyka gimnazjalna, ekfraza
An intersemiotical example in the approach of literary theorists and in school
practice
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Abstract
Aim of research. The aim of the study was to discover the ways In which the metod of intersemiotic translation inßuences middle school students’ understanding
of a literary text. Departing from the reconstruction of Roman Jakobson’s theory on
translation possibility and his three types of translation (rewording, translationproper,
transmutation), the author of this article focuses on transmutation and Þnds its application in Polish language teaching methodology. The article starts with the discussion
of the theoretical aspect (Seweryna WysÙouch, Maryla HopÞnger), then considers ‘interemiotical translation’ as a teaching method (as in the works of Dorota Karkut, Anna
Pilch, Anna Dyduchowa ).
Methodology. The subject maĴer of consideration in this article are the relations
between texts and visuals based on student visuals, editor addition and the form of
eksphrasis as a speciÞc type of translation.
Outcomes. The author proves the method of intersemiotic translation broadens
the understanding of a metaphor, enriches reading procedure and furthermore, enables aesthetical education. In the process teacher becomes a guide Þgure in the world
of broadly understood art.
Conclusions. Metaphorical identiÞcation of similarities, i.e. the idea of intersemiotic translation, enables the development of diverse skills. Despite not being the easiest
this method is one of aĴractive and fruitful potential. The research conducted shows
that an encounter with an image was not Only visually stimulating, but also constituted an opportunity to notice the eěects of perception, to enrich individual perspective
on the world through a juxtaposition with a diěerent one. At the same time the forms
of picture drawing can be unusually valuable in teaching Polish as they allow students
to establish a more profound connection to the text, to recognize it, or to even understand devices used. The discussed method facilitates both arriving at texts’ meanings
and the expression of recipients’ intuitions even In the instances of moderately developed conceptual language.
Key words: embodiment, interpretation, intersemiotic translation, visuals, metaphor, middle school didactics, eksphrasis

Wst҄p
„Opisy nieruchomych obrazów
s nadzwyczaj zajmujce.
Poïwi¿ca si¿ im uczone rozprawy.
Ale my jesteïmy Čywi,
napeÙnieni pami¿ci i rozumem,
i chwilami doznajemy szczególnej dumy,
poniewaČ krzyczy w nas przyszÙoï°
i ten beÙkot czyni nas ludĊmi”.
(Zagajewski, 2010, s. 223)

Wïród rozmaitych form integracji (Wantuch, 2005; zob. teČ: Kaniewski, 2008), propagowanych przez dydaktyków w zwizku z reformami edukacyjnymi, wspóÙczeïnie waČna staje si¿ integracja estetyczna. W ïrodowisku polonistycznym od dawna
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istnieje przekonanie, Če „j¿zyk polski” to szczególny przedmiot, którego nie moČna
traktowa° jednowymiarowo, Če jest on ïciïle zwizany z innymi dziedzinami wiedzy,
w tym z szeroko rozumian kultur. Niewtpliwie ma on charakter interdyscyplinarny. Niegdyï podkreïliÙ to Zenon Uryga, wyliczajc cztery wymiary przedmiotu (Uryga, 1996); wïród których wyróČniÙ wymiar estetyczny, w ramach którego polonista
zapoznaje ucznia z dzieÙami innych sztuk. Dodatkowy motyw skÙaniajcy mnie ku integracji estetycznej kryje si¿ w charakterze wspóÙczesnej kultury audiowizualnej, która postawiÙa tradycyjne sposoby nauczania pod znakiem zapytania. W dzisiejszym
ïwiecie oczekuje si¿ od nauczyciela kompetencji, które znaczenie wykraczaj poza
te, o których pisano jeszcze kilkanaïcie lat temu. Konwencjonalne metody uczenia
stosowane w procesie edukacji odnosiÙy si¿ przede wszystkim do intelektualnego zrozumienia, co nie sprzyja uwraČliwianiu postrzegania i twórczej aktywnoïci uczniów.
Poloniïci doskonale zdaj sobie spraw¿, Če jednym z celów nauczania j¿zyka i literatury ojczystej jest budzenie i ksztaÙtowanie uczu° estetycznych. KsztaÙcenie polonistyczne, cho° z zasady skoncentrowane jest zwykle na przekazach werbalnych, wymaga
od polonistów wprowadzania uczniów w ïwiat muzyki, plastyki i Þlmu. ZakÙadana
przeze mnie integracja estetyczna zawiera takČe postulat, by uczniowie podejmowali
zadania, które wymagaj od niego pokonania pewnych trudnoïci, co moČe okaza° si¿
waČne dla ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.
Istotne zdaje si¿ by° zagadnienie, na ile metoda przekÙadu intersemiotycznego
( uchowska, 1998, ss. 3-5) moČe by° w szkolnej polonistyce potrzebna? W jaki sposób
moČna wykorzysta° w edukacji poezj¿ mówic o sztuce? Jaki jest cel uczniowskiego rysowania na lekcjach j¿zyka polskiego? Czy ilustracje w podr¿cznikach to jedynie kolorowe dodatki edytorskie? Na te pytania postaram si¿ udzieli° odpowiedzi,
analizujc prace teoretyków, ale takČe przygldajc si¿ temu, jak metod¿ przekÙadu
intersemiotycznego wykorzystuj moi uczniowie ucz¿szczajcy do Niepublicznego
Gimnazjum dla MÙodzieČy w Lubsku. W artykule prezentuj¿ badania prowadzone
w ramach pracy doktorskiej, w której zajmuj¿ si¿ analiz zestawieÚ pomi¿dzy sztukami plastycznymi (malarstwem i rzeĊb) a literatur, badam stopieÚ przekÙadalnoïci
kodów wyst¿pujcych w tekstach kultury, oraz umiej¿tnoïci ucznia w zakresie postrzegania metaforycznego.
Analiz¿ konkretnych przykÙadów uprzedzi uj¿cie teoretyczne samej zasady przekÙadu i jego recepcji w opracowaniach dydaktycznych.

Od strony teoretycznej
WedÙug SÙownika terminów literackich (Kostkiewiczowa, 2002) przekÙad intersemiotyczny to „okreïlenie stosowane na gruncie semiologii. Tak rozumiany przekÙad polega na odtworzeniu danej wypowiedzi za pomoc znaków naleČcych do odmiennego systemu semiotycznego. Ze wzgl¿du na odr¿bnoï° budowy znaków w róČnych
systemach konieczne jest skonstruowanie odpowiedniego j¿zyka poïredniczcego,
który umoČliwia porównanie elementów i dobór odpowiednich ekwiwalentów”
(s. 446-447). Z kolei Roman Jakobson, rosyjski j¿zykoznawca, rozróČniÙ trzy moČliwoïci
przekÙadowe: „przekÙad wewntrzj¿zykowy lub przeredagowanie (rewording), przekÙad mi¿dzyj¿zykowy lub przekÙad wÙaïciwy (translation proper) oraz przekÙad interse-
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miotyczny lub transmutacj¿ (transmutation)” (Jakobson, 1989, s. 373). ChciaÙabym zaj°
si¿ trzecim typem przekÙadu. ZakÙada on przeniesienie sensu, co staje si¿ moČliwe za
pomoc przeÙoČenia znaków jednego sytemu na inny system. Oznacza to, Če sÙowo lub
sÙowa moČna wyrazi° np. rysunkiem, gestem czy muzyk. TÙumaczenie intersemiotyczne ïciïle Ùczy si¿ z poj¿ciem korespondencji sztuk. PrzekÙad stanowi interpretacj¿
znaków j¿zykowych za pomoc znaków pozaj¿zykowych lub odwrotnie.
Seweryna WysÙouch (WysÙouch, 2007, s. 492), zastanawiajc si¿, czy przekÙad jest
w ogóle moČliwy, wysuwa najprostszy z moČliwych wniosków: „jeïli przyjmiemy zaÙoČenia semiotyki, to nie ma teoretycznych uzasadnieÚ »nieprzekÙadalnoïci«”. gledzc
dalej rozwaČania badaczki, podkreïli° naleČy, Če sama materia znaku nie odgrywa najwaČniejszej roli podczas próby transmutacyjnej. Pogld ten polemizuje ze stanowiskiem
Maryli HopÞnger, wedÙug której to wÙaïnie owa materia stanowi pewnego rodzaju barier¿ w skutecznoïci i wyrazistoïci przekÙadu. Badaczka sdzi, Če znaki przekÙadalne s
tylko cz¿ïciowo. Drugim argumentem przemawiajcym za moČliwoïci transmutacji
jest specyÞka znaków, a co za tym idzie, sposobnoï° powstania znaków drugiego stopnia. Nowa warstwa znaczeniowa zostaje nadbudowana nad pierwsz, podstawow
(WysÙouch, 2007, s. 490, 493). S. WysÙouch wiele uwagi poïwi¿ca relacjom mi¿dzy obrazem a dzieÙem literackim (WysÙouch, 1994). WyróČnia trzy typy ilustracji: „ilustracj¿
jako konkretyzacj¿ przedmiotów przedstawionych w dziele literackim, ilustracj¿ jako
przekÙad intersemiotyczny, plastyczny ekwiwalent sensów konotowanych przez dzieÙo
literackie i dodatek edytora w funkcji ilustracji” (s. 100).
WspóÙczeïnie, w dobie badaÚ transdyscyplinarnych „za specyÞczn form¿ przekÙadu intersemiotycznego, uznaje si¿ ekfraz¿, która stopniowo przenika takČe do dydaktyki j¿zyka polskiego. PosÙuguj¿ si¿ terminem „ekfraza” (SÙawiÚski, 2002, s. 122)
„(ekphrasis w j¿zyku greckim to „dokÙadny opis”) w odniesieniu do utworu poetyckiego, b¿dcego opisem dzieÙa malarskiego, rzeĊby lub budowli”. Jej ĊródÙa si¿gaj greckich i rzymskich szkóÙ retoryki, gdy ekfraza stanowiÙa jedno z °wiczeÚ retorycznych.
Zdaniem Romana Krzywego (2006) „preparowanie przez uczniów róČnego typu deskrypcji naleČaÙo do °wiczeÚ wst¿pnych (…) i sÙuČyÙo nauce osigania sÙowem wyrazistego obrazu rzeczy (Ùac. evidentia), konstruowania okresu oraz wyrabiaÙo poczucie
decorum” (s. 197).
Retorzy podkreïlali gÙównie jasnoï°, dokÙadnoï°, wyrazistoï° i plastycznoï° ekfrazy. Jednoczeïnie zalecali, by opisywa° tylko te przedmioty, które budz zachwyt.
MoČna potraktowa° ekfraz¿ jako odmian¿ gatunkow, jak czyni to Aneta Grodecka.
Okazuje si¿, Če polskie teksty ekfrastyczne znajdziemy juČ w XVI wieku, do takich
utworów naleČ epigramaty ze wierzyÚca MikoÙaja Reja (Grodecka, 2008a, s. 7). Od
czasu renesansu wiersze o obrazach pojawiaÙy si¿ coraz cz¿ïciej. Jednak to w romantyzmie, wraz z zanikiem ÙaciÚskich inskrypcji, nastpiÙ prawdziwy rozkwit polskiej
ekfrazy poetyckiej:
„PojawiÙy si¿ wiersze pisane „przed obrazem”, „wedÙug obrazu”, „na motywach obrazu”,
„w myïl obrazu, „na widok obrazu”, których tytuÙy ïwiadczyÙy o rozluĊnieniu tradycyjnej
formy i podkreïlaÙy obecnoï° obserwatora, wykorzystujce kontakt z dzieÙem sztuki do
stworzenia swobodnej relacji artystycznej” (Grodecka, 2008b, s. 14).

Apogeum swojej popularnoïci ekfraza osign¿Ùa pod koniec XIX wieku: nie byÙa juČ
tylko form uČyteczn, sÙuČc dydaktyce czy reklamie malarstwa, staÙa si¿ nieodÙcz140
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n cz¿ïci poetyckich opisów. Pocztkowo miaÙa form¿ epigramatu, wraz z upÙywem
czasu wykorzystywaÙa takČe inne odmiany gatunkowe, np. sonet czy legend¿ (Grodecka, 2009). WedÙug badaczki „zmiana w obr¿bie ekfrazy XX-wiecznej nastpiÙa pod
wpÙywem rozwoju psychoanalizy, kiedy to odbiorca – widz zyskaÙ autonomi¿ i now
ïwiadomoï° percepcyjn” (s. 28). Aby tekst literacki mógÙ zosta° uznany za ekfraz¿, musz si¿ w nim pojawi° charakterystyczne znaki metaj¿zykowe, które b¿d nas odsyÙa°
do konkretnego dzieÙa sztuki; takim wyznacznikiem moČe by° tytuÙ lub elementy opisu dzieÙa sztuki umieszczone wewntrz tekstu literackiego, które pozwalaj powiza°
tekst z konkretnym dzieÙem nieliterackim (Dziadek, 2011, s. 50). Te zwizki przyjmuj
róČn form¿, dlatego A. Grodecka wyodr¿bnia róČne jej odmiany. Gdy przyÙoČy° do
nich kategori¿ przekÙadu intersemiotycznego, to zasadzie przekÙadalnoïci podlegaj
wyodr¿bnione przez badaczk¿ formy ekfrazy dyskursywnej, inwokacyjnej, ekstatycznej i syntetycznej, a ekfraza informacyjna upodabnia si¿ do konkretyzacji.

Dydaktycy wobec przekҝadu
PrzekÙad intersemiotyczny znalazÙ swoje miejsce w dydaktyce polonistycznej.
Z. Uryga wymieniÙ go wïród metod uÙatwiajcych rozumienie tekstu literackiego,
obok metody impresyjno-eksponujcej, analizy dokumentacyjnej, analizy wykonawczej i dyskusji (Uryga, 1996, s. 11-30).
Anna Dyduchowa trafnie zauwaČyÙa, Če „stanowi on dobry sposób przygotowania ucznia do nawizywania kontaktów z otoczeniem spoÙecznym i kulturowym.
Ma istotne znaczenie dla wprowadzenia uczniów w j¿zyk innych dzieÙ sztuki, korespondujcych motywami i stylem z omawianym w klasie utworem literackim, i sÙuČy
usprawnianiu ich opisu” (Dyduchowa, 1988, s. 100). Wyst¿puje w dwóch zasadniczych postaciach. Pierwszy typ przekÙadu polega na zestawieniu utworu literackiego
z gotowym dzieÙem, które operuje innym systemem znaków. Drugi – to transformacja
utworu literackiego na znaki innego systemu. Najbardziej rozpowszechnione warianty przekÙadu drugiego typu opieraj si¿ na „rysowaniu i malowaniu obrazków pod
wpÙywem lektury utworu, a takČe na wywoÙanych przeČyciem formach ekspresji mimicznej i gestycznej, przybierajcych ksztaÙt gry dramatycznej” (Uryga, 1996, s. 160).
Dwukrotnie pisaÙa o przekÙadzie Dorota Karkut (1999; 2005). ZwizaÙa go z semiotyk i – powoÙujc si¿ na ustalenia S. WysÙouch – zauwaČyÙa, Če „konfrontacja
literatury z malarstwem wiČe si¿ z problemem porównywania tworzywa róČnych
sztuk i umiej¿tnoïci przekÙadania jednych znaków na drugie. Te zagadnienia leČ
u podstaw metody przekÙadu intersemiotycznego” (Karkut, 1999, s. 22).
Anna Pilch potwierdziÙa t¿ przekÙadalnoï°: „Myïli i obrazy zapisane w róČnych
j¿zykach sztuki wzajemnie si¿ oïwietlaj, wspomagaj proces interpretowania dzieÙa sztuki i literatury” (Pilch, 2012, s. 238). Naturalne jest wspóÙwyst¿powanie róČnych
kodów, interpretujc dzieÙo malarskie korzystamy z tego j¿zyka, którym posÙuguje si¿
literaturoznawca. Synonimicznie do „interpretowa° obraz” funkcjonuje zwrot „czyta°
obraz”. Autorka zauwaČa: „PrzecieČ »czytajc obraz«, przynajmniej na pozór podejmujemy podobne, jak w przypadku literatury, interpretacyjne kroki: deszyfrujemy
poziom znaczeÚ poszczególnych elementów, ich ukÙadów, zwizków (…), ukÙadamy
»histori¿«” (s. 239).
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Od strony praktycznej
Transmutacja w praktyce dydaktycznej wyst¿puje w dwóch odsÙonach. Pierwsza to moment, gdy uczeÚ sam dokonuje przekÙadu, wykonujc konkretne zadanie, a druga to sytuacja, gdy uczniowi
prezentuj¿ zasad¿ przekÙadu, w formie ilustracji lub ekfrazy. JeČeli chodzi o pierwsz odmian¿, pozwalaj
zastosowa° j polecenia znajdujce si¿
w podr¿cznikach, czego przykÙadem
jest to pochodzce z kompendium
SÙowa na czasie (Chmiel, Herman, Pomirska i Doroszewski, 2009, s. 221):
„WyobraĊ sobie, Če Twoim zadaniem
jest namalowanie pejzaČu na podstawie wiersza Melodia mgieÙ nocnych. Zastanów si¿, co b¿dzie na nim przedstawione. Jakich uČyjesz kolorów?”.
Zadaniem uczniów byÙo namalowanie ilustracji do wiersza Kazimierza
Przerwy-Tetmajera (Przerwa-Tetmajer, 1894). Intrygujcym przykÙadem
takiej interpretacji malarskiej wiersza Marcelina, kl.2 gimnazjum, ilustracja wiersza K. Przerwy-Tetjest obraz namalowany przez Marce- majera; fotograÞa Autorka.
lin¿ – uczennic¿ niezwykle wraČliw,
nieïmiaÙ, rzadko wypowiadajc si¿ „Cicho, cicho, nie budĊmy ïpicej wody w kotlinie,
na lekcji. ZwróciÙam uwag¿ na tech- lekko z wiatrem plsajmy po przestworów gÙ¿binie...
nik¿ wykonania, uČyte kolory i zesta- Okr¿cajmy si¿ wst¿g naokoÙo ksi¿Čyca,
wienie barw. Kiedy spytaÙam uczen- co nam ciaÙa przezrocze t¿cz blasków nasyca,
nic¿, w jaki sposób tworzyÙa obraz, i wchÙaniajmy potoków szmer, co ton w jeziorze,
i limb szumy powiewne, i w smrekowym szept borze,
odpowiedziaÙa, Če przeczytaÙa utwór pħmy kwiatów woÚ rzeĊw, co na zboczach gór kwitn,
jeszcze raz, po czym wyobraziÙa sobie dĊwi¿czne, barwne i wonne, w gÙb wzlatujmy bÙ¿kitn.
Staw Gsienicowy i staraÙa si¿ odtwo- Cicho, cicho, nie budĊmy ïpicej wody w kotlinie,
rzy° swoj wizj¿ na pÙótnie. G¿sty las lekko z wiatrem plsajmy po przestworów gÙ¿binie...
ïwierkowy poïród gór, granatowe Oto gwiazd¿, co spada, le°my chwyci° w ramiona,
sklepienie i nieproporcjonalnie duČy le°my, le°my j Čegna°, zanim spadnie i skona,
ksi¿Čyc stanowi najbardziej widocz- puchem mlecza si¿ bawmy i °my bÙon przezrocza,
ne elementy rysunku. GwieĊdziste i sów pierzem puszystym, co w powietrzu krg tocz,
niebo i skaÙy na pierwszym planie nietoperza ïcigajmy, co po cichu tak leci,
jak my same, i w nikÙe oplatajmy go sieci,
ïwiadcz o literalnym odczytaniu z szczytu na szczyt przerzu°my si¿ jak mosty wiszce,
wiersza. TytuÙowe mgÙy nocne „plsa- gwiazd promienie przybħ do skaÙ mostów tych koÚce,
jce po przestworów gÙ¿binie” zostaÙy a wiatr na nich na chwil¿ uciszony odpocznie,
rozmieszczone naokoÙo ksi¿Čyca (tak nim je zerwie i w plsy pogoni nas skocznie...”
(Przerwa-Tetmajer, 1894)
teČ zaznaczyÙ Przerwa-Tetmajer) i wida° ich wyraĊny ïlad.
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MoČna zauwaČy°, Če wypowiedĊ
plastyczna uczennicy zawiera spory Ùadunek spontanicznej ekspresji
przeČy°. To, co naleČaÙoby tu podkreïli°, to fakt, Če taka forma przekÙadu pocign¿Ùa za sob dojrzaÙoï°
w formuÙowaniu przeČy° i myïli,
pobudziÙa uczennic¿ do komentowania wÙasnego obrazka i samego
utworu. Marcelina, która wczeïniej
niech¿tnie wypowiadaÙa si¿ na lekcji,
staÙa si¿ bardziej otwarta, podkreïlaÙa, Če zadanie domowe bardzo jej Rukasz, kl.3 gimnazjum, ilustracja wiersza B. Leïmiana; fotosi¿ podobaÙo i z ch¿ci je wykona- graÞa Autorka.
Ùa. PrzykÙad pokazuje, Če pozostaÙa
„WyszÙo z boru ïlepawe, zjesieniaÙe zmrocze,
jednak na poziomie konkretyzacji.
SpÙodzone samo przez si¿ w sennej bezzadumie.
UpersoniÞkowane mgÙy nocne zo- Nieoswojone z niebem patrzy w podobÙoczne
staÙy zaznaczone jako obiekt na ob- I w¿szy ïwiat, którego nie zna, nie rozumie.
razie. ZabrakÙo w ilustracji wielu Swym cielskiem kostropatym kpie si¿ w kaÙuČy,
wyraĊnie sformuÙowanych przez Co n¿ci, jak oČywczych jadów peÙna misa,
poet¿ doznaÚ dotykowych, zabrakÙo CzoÙgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa
synestezji. Styl zastosowany przez I cieklin swych m¿tów po ziemi si¿ smuČy.
uczennic¿ przypomina akademick Zwierz¿, co trwa° nie zdoÙa zbyt dÙugo na ïwiecie,
konkretyzacj¿ utworu, w której bra- Bo wszystko wokóÙ tchnieniem zatruwa i gasi,
Lecz, gdy ty biaÙ dÙoni gÙaszczesz je po grzbiecie,
kuje gÙ¿bszej warstwy interpretacyjOno, mruczc, do stóp twych korzy si¿ i Ùasi”.
nej. Podobne zadanie wykonaÙ jeden
(Leïmian, 1920)
z uczniów trzeciej klasy gimnazjum.
Tym razem autorzy podr¿cznika (Chmiel, Herman, Pomirska i Doroszewski, 2010, s.
23) zaproponowali stworzenie ilustracji, która miaÙaby zobrazowa° wizj¿ „zjesieniaÙego zmrocza” z utworu BolesÙawa Leïmiana z tomu Rka (Leïmian, 1920). Rukasz, czÙonek KoÙa MiÙoïników J¿zyka Polskiego, to uczeÚ ïmiaÙy, kreatywny, z niebywaÙym
talentem plastycznym. Zadanie wydaÙo mu si¿ ciekawe, nieco intrygujce, dlatego
ochoczo zabraÙ si¿ do malowania. I cho°, jak sam stwierdziÙ, nie przepada za interpretacj utworów lirycznych, ten utwór spodobaÙ mu si¿ na tyle, Če postanowiÙ w sposób
malarski „opisa°” poetyckie „zmrocze”.
Na obrazie wida° zwierz¿, które zamiast Ùap ma macki i skrzydÙa. Jest nieco przerysowane, przypomina raczej posta° z komiksu. Przedstawione jest w ruchu, wyraĊnie zmierza w stron¿ zielonego lasu. Za sob cignie barwy jesienne, które przyoblekaj jego ciaÙo i przypominaj nieco rybie Ùuski. Kontury drzew s ostre, pnie i chmury
s nieco schematyczne, jakby namalowane inn r¿k. Zastosowany w rysunku kontrast (smugi kolorów a ostre pnie drzew) wyraĊnie podkreïla zanotowan w wierszu reßeksj¿, Če zwierz¿ zmierza do ïwiata, którego nie zna i nie rozumie. Poza tym
– wyglda groĊnie, szczerzy kÙy, zapewne w ten sposób autor podkreïliÙ odczucia
obcoïci i niepewnoïci. UczeÚ do namalowania obrazu uČyÙ wyrazistych barw. gwiat,
w którym Čyje „zjesieniaÙe zmrocze”, jest kolorowy, cho° wi¿kszoï° uczniów w kla-
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sie wskazywaÙa w tym momencie na ciemne barwy.
Podejrzewam, Če w ten sposób autor rysunku przekazaÙ ekspresj¿ zwizan z tytuÙow postaci: kaÙuČa w wierszu to „oČywczych jadów peÙna misa”;
zwierz¿ „wysysa z kwiatów krew”. Rukasz dokonaÙ
oryginalnego przekÙadu rzeczywistoïci opisanej
w wierszu B. Leïmiana, poniewaČ taki wÙaïnie obraz
wyobraziÙ sobie po pierwszej lekturze tekstu. Jego
praca ïwiadczy o gÙ¿bokim rozumieniu utworu poetyckiego i odznacza si¿ wnikliwoïci. Warto podkreïli°, Če obaj autorzy ilustracji s na tym samym
etapie myïlenia metaforycznego, wida° jednak, Če
metoda przekÙadu intersemiotycznego nie jest dla
nich w równym stopniu dost¿pna.
Druga odmiana transmutacji to moment, gdy
T. Makowski, Skpiec, 1932, olej na pÙótprezentuj¿ uczniom gotowe zestawienia. Zaprezen- nie, 117,5 x 89 cm, Muzeum Narodowe
tuj¿ dwa przykÙady, w których staraÙam si¿ uwzgl¿d- w Warszawie. Reprodukcja hĴp://cyfroni° róČnorodnoï° relacji pomi¿dzy tekstem a dzie- we.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadataÙem sztuki plastycznej. Podczas omawiania komedii ?id=7339
Moliera, po wczeïniejszej charakterystyce Harpagona, zwykle ostatni lekcj¿ z lektur przeznaczam na zestawienie dzieÙa literackiego z malarskim. Uprzedzam uczniów,
Če b¿d poszukiwali wspólnego ĊródÙa inspiracji artystów, Če malarz i pisarz odwoÙuj si¿ do tej samej idei, Če b¿d porównywali sylwetki skpców wykreowane przez
Moliera i Tadeusza Makowskiego.
Malarstwo T. Makowskiego to poÙczenie róČnorodnych nurtów i tendencji.
Artysta dziaÙajcy w ParyČu zachowaÙ w sercu obraz ojczyzny, Ùczc go gÙównie
z zaÙoČeniami prymitywizmu oraz kubizmu. W jego dzieÙach cz¿sto pojawiaj si¿
charakterystycznie przetworzone sceny rodzajowe, portrety i pejzaČe ze sztafaČem,
które ukazuj rzeczywistoï° maÙych miasteczek i wiosek. Na pierwszym planie obrazu widnieje tytuÙowa posta°, cechujca si¿ wyraĊnie geometrycznymi ksztaÙtami
(to zapewne wpÙywy kubizmu), stylizowana na lalk¿ wykonan z drewnianych
klocków. Z wielk czuÙoïci obejmuje ona swymi wielkimi dÙoÚmi worek peÙen zÙotych monet. Oczy postaci, pozbawione gÙ¿bi, uporczywie wpatruj si¿ w najwi¿ksze dobro tego ïwiata. Po lewej stronie uÙoČone s dwie skarpety takČe wypeÙnione
pieni¿dzmi. TytuÙowa posta° zostaÙa usytuowana w surowym, pozbawionym wystroju pomieszczeniu. Za ni ulokowane jest wielkie okno, za którym wida° dwie
okrgÙe twarze z dÙugimi, spiczastymi nosami. Jeden z m¿Čczyzn, ubrany w czarny strój i czapk¿, si¿ga r¿k po skarpet¿ wypeÙnion zÙotem. Jego towarzysz obserwuje skpca, a ten jest caÙkowicie skupiony na swym majtku – wÙaïnie przelicza
pienidze. Kompozycja dzieÙa jest zamkni¿ta, a przedstawiona scena to tylko maÙy
wycinek jakiejï rzeczywistoïci. GÙówn kategori estetyczn wpisan w dzieÙo Makowskiego jest oczywiïcie groteska. Bohaterowie ukazani zostali w sposób karykaturalny, przywodz na myïl wyobraČenia statyczne, nieruchome kukÙy. W ten sposób wyeksponowane zostaj wady ich charakteru – skpstwo, patrzenie na ïwiat
przez pryzmat zÙotych monet oraz chciwoï°, chytroï° i zazdroï°. DzieÙo stanowi
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dobry kontekst do interpretacji tekstu. Uczniowie odgaduj bez trudu
wspólne, zewn¿trzne ĊródÙo inspiracji: oba teksty kultury ukazuj
cech¿ ludzk, jak jest skpstwo.
PotraÞ teČ dostrzec podobieÚstwa
i róČnice mi¿dzy utworami. Lekcja
nabiera kolorów, dyskusja jest oČywiona, a uczniowie ch¿tnie tworz
opis obrazu (który zwykle nie budzi tyle emocji podczas zaj¿°). Po
lekcji zwykle pojawiaj si¿ pytania:
Czy temat, który podjÙ autor obrazu, zainteresowaÙ ci¿? Czy portrety
przekazuj prawd¿ o czÙowieku?
Czy mog one znaleĊ° swoje miejsce w sztuce wspóÙczesnej, w której dominuje fotograÞa? Czy obraz
Makowskiego zainspirowaÙ ci¿ do
wÙasnych przemyïleÚ? W czasie
zaj¿°, co bardzo istotne z punktu
widzenia moich badaÚ, dochodzi
do poszerzenia pola interpretacji.
Scena ukazana na pÙótnie odsÙania Wit Stwosz, OÙtarz Zaïni¿cia NMP (scena ïrodkowa), 1477–1489,
koïcióÙ Mariacki w Krakowie. Reprodukcja:
pewne istotne obserwacje zwiza- hĴp://mariacki.com/bazylika/oltarz-mariacki-wita-stwosza/
ne ze „skpstwem”. Namalowana
posta° to wÙaïciciel niewielkiego „Jak namioty przed burz marszcz si¿ zÙote opoÚcze
domku, ograniczony percepcyjnie, przybór gorcej purpury odsÙania piersi i stopy
cedrowi apostoÙowie unosz ogromne gÙowy
ïlepy na otaczajc go rzeczywi- nad wysokoïci zawisa broda ciemna jak topór
stoï°, który nawet nie zauwaČa, Če
Kwitn snycerskie palce. Cud si¿ dÙoniom wymyka
wÙaïnie ktoï go okrada. Podobnie
wi¿c kÙad je na powietrzu - powietrze si¿ burzy jak struny
Harpagon nie dostrzega kpin oto- Gwiazdy si¿ mc na niebie z gwiazd jest takČe muzyka
czenia – Frozyna tylko pozornie lecz nie dosi¿ga ziemi i trwa wysoko jak luna.
prawi mu komplementy, a w rze- A Panna Maria usypia. Idzie na dno zdziwienia
czywistoïci gardzi nim i nazywa trzymaj j w wtÙej siatce umiÙowane oczy
„brudasem”. Detale obrazu Ma- upada coraz wyČej jak strumieÚ przez palce przenika
kowskiego (postacie zagldaj do a oni schylaj si¿ z trudem nad wst¿pujcym obÙokiem”
(Herbert, 1992)
wn¿trza przez maÙe okienko, monety s uÙoČone w precyzyjnych sÙupkach) sprawiaj, Če komediowa posta° Moliera
wzbogaca si¿ o takie cechy, jak izolacja i samotnoï° oraz schematyzm w myïleniu,
pewna „sztywnoï°”, która nie pozwala mu na bliČsze zwizki z synem i córk, nie
pozwala cieszy° si¿ Čyciem, rokoszowa° si¿ miÙoïci.
Innym wariantem wykorzystania przekÙadu intersemiotycznego jest lekcja zwizana z dzieÙem poetyckim powstaÙym z inspiracji rzeĊb Wita Stwosza. Kiedy mówimy: „Herbert i sztuka”, myïlimy przede wszystkim o esejach poety, jednak w dorob-
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ku poety moČna odnaleĊ° równieČ wiele utworów lirycznych, które takČe nawizuj
bliski dialog ze sztuk. S to tzw. „wiersze o obrazach”, ale równieČ teksty o rzeĊbie,
architekturze i przedmiotach. WaČne s kwestie, w jaki sposób Zbigniew Herbert
traktuje dzieÙo sztuki, tzn. czy jest ono przedmiotem opisu, czy moČe tekstem zadanym do reinterpretacji? Wiersz Wit Stwosz: Uïni¿cie NMP (pierwodruk „Tygodnik Powszechny” 1952) odnosi si¿ do dolnej sceny ïrodkowej cz¿ïci gotyckiego pentaptyku,
poeta nie wspomina o innych scenach z Čycia Marii, ani o kwaterach obrazujcych Jej
boleïci. MoČe to wynika° z faktu, Če inspirowaÙ si¿ reprodukcj, gdyČ dzieÙo Stwosza
od 1946 do 1957 poddawane byÙo konserwacji (Dobrowolski, 1980, s. 113-114) – i nie
byÙo udost¿pniane widzom.
Ekfraza Z. Herberta cieszyÙa si¿ popularnoïci wïród interpretatorów: Romuald
Marek JabÙoÚski ulokowaÙ ten wiersz w kr¿gu edukacji polonistycznej, wskazujc na
motywy kulturowe (JabÙoÚski, 1998, s. 79), MaÙgorzata MikoÙajczak zwróciÙa uwag¿
na symbolik¿ tekstu i jego specyÞczn skÙadni¿ (MikoÙajczak, 2004, s. 411), PaweÙ Gogler próbowaÙ Ùczy° empiri¿ i metaÞzyk¿, wskazujc na sakralny wymiar obu dzieÙ
(Gogler, 2006, s. 87). WykazaÙ zatem, Če trzy strofy wiersza obrazuj trzy wertykalne
sceny oÙtarza: doln „uïni¿cie”, ïrodkow „przyj¿cie Marii przez Chrystusa”, górn
„koronacja Marii w niebie”. Ten podziaÙ i wspóÙistnienie róČnych pÙaszczyzn, oscylacj¿ pomi¿dzy tym, co niskie, i tym, co wysokie, moČna uzna° za dominant¿ interpretacyjn wiersza. Pierwsza strofa utworu to opis ogólnego wygldu i charakteru sceny,
z uwzgl¿dnieniem szczegóÙów: kolorystyki (zÙoto i purpura) oraz budulca (cedr, cho°
– jak wiadomo – jest to lipa; by° moČe, chodziÙo poecie o walory brzmieniowe sÙowa,
doskonale pasujcego do niezwykle patetycznego opisu). Pocztek drugiej strofy odwoÙuje si¿ do mistrzostwa przedstawienia, które sprawia, Če ogldajcemu wydaje
si¿, jak gdyby postacie oÙtarza za spraw snycerza „wykwitÙy” z lipowych bloków.
W drugim zdaniu strofy pojawia si¿ sformuÙowanie „wymykanie si¿ dÙoniom”, które
oznacza, Če rozpoczÙ si¿ wÙaïnie cudowny akt Wniebowzi¿cia, wymykajcy si¿ rzeczywistoïci i empirycznemu dotykowi. Trzecia strofa: „A Panna Maria usypia. Idzie
na dno zdziwienia…” ukazuje ïmier° Marii i Jej Wniebowstpienie.
Lekcja wykorzystujca przekÙad intersemiotyczny zwykle zaczyna si¿ od analizy:
wyodr¿bnienia i nazwania ïrodków stylistycznych. Uczniowie przyjmuj, Če centralnym motywem utworu jest zdanie „A Panna Maria usypia”. Na to, Če wiersz ujmuje
dwa plany i dwa ruchy: ziemski plan i ruch ku doÙowi oraz sfer¿ sacrum i ruch ku
górze, naprowadza ich analiza zwrotów: „upada”, „schylaj si¿”, „idzie na dno”; oraz
sformuÙowaÚ „coraz wyČej”, „wst¿pujcy obÙok”. Dalsza cz¿ï° rozpoznania prowadzi do odsÙoni¿cia sensów ukrytych w metaforach poetyckich i odniesienia ich do
efektów rzeĊbiarskich. WaČne staj si¿ przenoïne znaczenia okreïleÚ „powietrze si¿
burzy jak struny”, „z gwiazd jest takČe muzyka”, co uczniowie odnosz do boskich
promieni przenikajcych przestrzeÚ, które otaczaj postaci w formie ochronnego
„parasola”. Inne okreïlenie „Cud si¿ dÙoniom wymyka/ wi¿c kÙad je na powietrzu”
zwraca ich uwag¿ na utrwalony w przedstawieniu teatr dÙoni, uczniowie zauwaČaj, Če bezpoïrednio opisuje ono subtelnoï°, delikatnoï° dÙoni Marii zwisajcych bezwÙadnie. Z przekÙadem mamy takČe do czynienia w zdaniu „trzymaj j w wtÙej siatce umiÙowane oczy”, co wizualizuje kierunek spojrzeÚ anioÙów i apostoÙów, którzy
intensywnie obserwuj Mari¿ i Jej upadek.
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Podsumowanie
Proponowane w artykule rozwizania dydaktyczne moČna potraktowa° jako
punkt wyjïcia do wypracowania swoistego algorytmu, uniwersalnego wzoru, który wzbogaci warsztat pracy nauczyciela, umoČliwiajc „zadomowienie si¿ w dziele
i jego rozpoznawanie, […] gÙ¿bsze wnikanie w tworzywo artystyczne” (Uryga, 1996,
s. 160). WaČne jest to, Če uczniowie interpretujc róČne teksty kultury, zostaj wprowadzeni, czy chc tego, czy nie, w tradycj¿ sporu idei HoracjaÚskiej i idei Lessingowskiej.
Jak zauwaČa A. Pilch:
„RóČnice tych dwóch idei powracaj w literackich epokach cyklicznie. Interpretacja HoracjaÚska to metaforyczne wychwytywanie podobieÚstw mi¿dzy róČnymi sztukami (ut pictura poesis) [wyróČnienie E.Z.F.]. Z kolei interpretacja Lessingowska
doprowadzi do konkluzji, Če ponad podobieÚstwem oddziaÙywaÚ rozciga si¿
waČniejsza, zdaniem Lessinga, sfera – sfera zasadniczych odmiennoïci sztuk”
(Pilch, 2004, s. 208-209).
Wychwytywanie podobieÚstw na poziomie metafory – czyli idea przekÙadu intersemiotycznego – pozwala na ksztaÙtowanie wielu róČnych umiej¿tnoïci. Nie jest
to droga Ùatwa, ale moČe okaza° si¿ atrakcyjna i owocna. Z moich analiz wynika, Če
spotkanie z obrazem i rzeĊb moČe sta° si¿ nie tylko przyjemnoïci, ale takČe okazj rozwħania umiej¿tnoïci postrzegania, Če prowadzi do wzbogacania wÙasnej wizji
ïwiata przez zestawienie jej z innym sposobem widzenia (Kur, 2010, s. 110). ZakÙadam, Če lektura ekfraz przygotowuje ucznia do „czytania ïwiata”. Prawdopodobnie
usÙyszy dĊwi¿ki, na które wczeïniej nie zwracaÙ uwagi, b¿dzie ogldaÙ obrazy, a nie
tylko na nie patrzyÙ. Gdy za pomoc sÙowa dopeÙni dzieÙo malarskie równieČ o wraČenia dĊwi¿kowe i dotykowe, „poszerzy w ten sposób spectrum swego odczuwania” (Grodecka, 2013, s. 240). Sdz¿, Če metoda przekÙadu intersemiotycznego uÙatwia
uczniom nie tylko dotarcie do ukrytych znaczeÚ utworu, ale takČe posÙugiwanie si¿
odbiorcz intuicj, co jest szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z barier niezbyt wyksztaÙconego j¿zyka poj¿ciowego. Analiza znaków plastycznych pobudza do
wypowiedzi, rozwħa sÙownictwo, skÙaniajc do porównywania przestrzeni werbalnej
i niewerbalnej. A to szczególnie istotne w edukacji polonistycznej, bowiem jednym z jej
celów jest wyksztaÙcenie w uczniach umiej¿tnoïci czytania i rozumienia róČnych tekstów j¿zykowych. Dzi¿ki obcowaniu ze sztuk uczeÚ staje si¿ takČe bogatszy o pewne skojarzenia, rozumie odniesienia do innych, podobnych zjawisk, a przez to takČe
staje si¿ otwarty na drugiego czÙowieka, na nowe przeČycia estetyczne i jest gotowy
do wspóÙtworzenia kultury. Taki uczeÚ musi posiï° nie tylko umiej¿tnoï° odbioru
uznanych arcydzieÙ, ale i ïwiadomoïci wpÙywu popkultury na wspóÙczesny ïwiat.
Staje si¿ po trosze znawc, krytykiem i estet. Staje si¿ wraČliwy na pi¿kno i dobro,
usÙyszy dĊwi¿ki, na które wczeïniej nie zwracaÙ uwagi, b¿dzie ogldaÙ obrazy, a nie
tylko na nie patrzyÙ. I wÙaïnie o to chodzi – teksty literackie analizowane na lekcjach j¿zyka polskiego naleČy czyta° w kontekstach literackich, muzycznych i plastycznych.
UczeÚ musi dostrzec ten dialog mi¿dzytekstowy. Musi powiza° ze sob wszystkie
skojarzenia. W toku lekcji powoli nabierze przekonania, Če ksztaÙtuje równieČ swoj
wraČliwoï° estetyczn i umiej¿tnoï° szukania zwizków mi¿dzy dzieÙami sztuki.
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