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Co zapowiada zgrabny, kalamburowy, niby precyzyjny, a jednak zagadkowy tytuł książki 
Teksty i preteksty. Edukacyjna przestrzeń obrazu? Zgrabny, bo autor wykorzystał chętnie 
stosowaną w tekście reklamowym paronomazję, czyli grę słów polegającą na zestawieniu 
podobnie brzmiących jednostek, które mogą, ale nie muszą być spokrewnione, co bywa wy-
korzystywane w językowych żartach. Zestawienie w jednym szeregu słów teksty i preteksty 
mimochodem podsuwa fałszywą etymologię, sugerując pokrewieństwo między „tekstem” 
i „pretekstem”. Bawiąc się słowami, zastanawiamy się nad ich zależnością. Czy „pre-teksty” 
są znakiem badań, obserwacji i wniosków  poprzedzających prace zapisane, czy też zebra-
ne teksty są pretekstem do czegoś, np. do myślenia (zarówno dla autorów, jak odbiorców) 
o „edukacyjnej przestrzeni obrazu”? Moja interpretacja nie wyczerpuje sugerowanych zna-
czeń, inne ujawnią się po lekturze całego dzieła. Tytuł zagadkowy, bo trudno sprecyzować 
temat. Zapowiadając zbiór tekstów na temat „obrazkowej” edukacji humanistycznej, nie 
sposób to zjawisko dookreślić. Po pierwsze – kogo, czego i jak można uczyć w „przestrzeni 
obrazu”? Po drugie – jakiego obrazu? Po trzecie – czym jest dzisiaj, w XXI wieku, edukacja 
humanistyczna? 

Mówiąc najprościej, edukacja humanistyczna to kształcenie humanistów. Są przed-
mioty humanistyczne, klasy humanistyczne, studia humanistyczne… Europa od wieków 
posługuje się tym pojęciem, używamy go automatycznie, nie zastanawiając się nad tym, co 
znaczy „być humanistą” w XXI wieku, kiedy studia humaniora nie cieszą się powodzeniem, 
a słowo „humanista” już nie brzmi dumnie. Moje pokolenie, wychowane na słowie pisanym, 
nadal kupuje pisma, czyta książki, a nawet pisze tradycyjne listy, z którymi konkurują e-ma-
ile, ale jednak częściej oglądamy filmy i zmieniamy się w „człowieka obrazkowego”. Gdy 
nasze zmysły atakuje obraz, dźwięk, ruch, poddajemy się emocjom, wyłączamy/osłabiamy  
myślenie. Myślenie bywa męczące, więc po co komplikować ten najdoskonalszy ze światów? 
Białe jest białe, czarne jest czarne, rozsypały się kody symboliczne, komunikacja stała się 
łatwiejsza (podobno…), własne stanowisko można wyrazić prostym emotikonem.       

 Moi rodzice brali do szkoły tabliczkę z rysikiem, mnie w pierwszej klasie uczono 
archaicznej kaligrafii, dzisiaj dzieci piszą długopisem, ale i ta umiejętność może okazać 
się zbędna – uczniowie w Finlandii uczą się pisać od razu na komputerze. Zanika kultura 
pisma, papierową książkę wypiera e-book, a myślenie logiczne, do którego przygotowuje 
właściwy lekturze książek linearyzm, przegrywa z wszechwładzą obrazu.       

Nie łatwo być polonistą czy historykiem, bo inwazja nowych mediów, reklam i innych 
dobrodziejstw współczesności stworzyła „nowego człowieka”, który od dziecka bawi się ta-
bletem, a ponieważ wciąż atakują go nowe gry, jest człowiekiem zabawy i szybko się nudzi. 

Życie w prędkości, natłok informacji, migające obrazy wideoklipu – to wszystko nie 
sprzyja lekturze, myśleniu czy kontemplacji. Moja generacja czytała całe dzieła; nie we frag-
mentach. Robiliśmy notatki, pisaliśmy wypracowania (nie było ściąg z Sieci) – pracowaliśmy 
wolniej, ale uważniej i samodzielnie. Dzisiaj młodzi widzą i myślą inaczej – skokowo, wide-
oklipowo. Grubych klasyków znają z opracowań lub z filmów. Pana Tadeusza zrobił Wajda, 
więc po co czytać Ksiąg dwanaście? „A Jagiełło, który pojął za żonę 11-letnią Jadwigę, był 



8
TEKSTY I PRETEKSTY

pedofilem” – taki pogląd wyraziła szczerze oburzona studentka, która na wiek XIV patrzy 
okiem współczesnym, nie czuje różnicy kultur, nie wie czym były małżeństwa dynastycz-
ne. I jak tu uczyć historii? Nie czytała Mickiewicza, nie rozumie procesów dziejowych, ale 
bez wysiłku bawi się smartfonem, którego na ogół nie wypuszcza z ręki.  Wtedy myślę ze 
zgrozą, że w technopolu humanistyka musi zbankrutować.  

Humanistyka w technopolu? Tytułowa formuła ma charakter pytajny, ponieważ po-
jęcia składowe zdecydowanie się wykluczają: albo humanizm, albo technopol, co dobrze 
wyraża paradoksalną sytuację współczesnej humanistyki. Oczywiście, nie zgodzą się z tym 
bezkrytyczni admiratorzy technokratycznej cywilizacji. Swoje stanowisko argumentują mię-
dzy innymi tym, że każdy wrażliwy człowiek jest humanistą. Krzysztof Zanussi studiował fi-
zykę, Albert Einstein grał na skrzypcach, wielcy odkrywcy XIX i XX wieku kończyli gimnazja 
klasyczne. Niby racja, jednak nie umiem zapomnieć głośnej książki z lat dziewięćdziesiątych 
– Technopol. Tryumf techniki nad kulturą autorstwa Neila Postmana, amerykańskiego bada-
cza komunikacji społecznej. Chociaż od wydania tej pozycji minęło ćwierć wieku i pewne 
kwestie się zdezaktualizowały, „tryumf techniki” doskwiera nie tylko polonistom. 

Zdaniem Postmana „technopol” to kolejna (po technokracji) faza rozwoju cywilizacji, 
w której technika całkowicie zdominuje kulturę. Wszyscy żyjemy w technopolu – jeśli pod 
tym pojęciem rozumieć s tan kultury. Technopol deifikuje technikę, a to prowadzi do roz-
padu tradycyjnych przekonań, niszczy fundamenty europejskiej „kultury humanistycznej”, 
mającej swe źródło w Biblii i antyku. Wielu kulturoznawców wymiennie stosuje kategorie 
opisowe „kultura Zachodu”/„cywilizacja Zachodu”, bo w cyberkulturze cybergadżetów rze-
czywiście znika różnica między kulturą i cywilizacją. W Internecie wszystko jest do wyboru 
i natychmiast dostępne: koncerty, muzea, msze, spotkania z przyjaciółmi, pornografia, małe 
wspólnoty na portalach społecznościowych, polityka, sklepy, a także przestrzeń do twór-
czości (tu każdy może być krytykiem lub artystą).  Życie w społeczeństwie informacyjnym 
ma swoje dobre i złe strony. Dobre, bo wiemy, co się dzieje i możemy być wszędzie. Ciągłe 
wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji daje nam poczucie bezpieczeństwa i wolności 
(słowa), ale też potęguje głód – gdy coś się dzieje, a dzieje się stale, chcemy wiedzieć więcej 
i więcej. Z drugiej strony, nie wiemy, jak ten nadmiar informacji kontrolować, według jakich 
kryteriów porządkować, jak oddzielić informacyjny spam od rzeczy ważnych. Niemożność 
przetworzenia informacji prowadzi do tego, że tracą one wartość, bo natłok i przesyt two-
rzą informacyjny chaos. Aby edukacja humanistyczna była skuteczna, by nauczyciel mógł 
porozumieć się uczniem, powinien rozumieć jego potrzeby, znać gry, filmy i popkulturowe 
rozrywki, z których młody człowiek czerpie wiedzę o świecie. Gimnazjaliście z pewnością 
bliższy będzie Batman czy Harry Potter niż bohaterowie Iliady.   

Czy polonista, którego pośrednio wiąże podstawa programowa, wie, jak przekazywać 
uczniom wiedzę? Czy powinien zmuszać ich do czytania (czytania ze zrozumieniem), czy 
może – uwzględniając ich możliwości i preferencje, mógłby z nimi omawiać ekranizacje, 
przedstawiać antyk w formie gry, zabawy, surfowania po Sieci?  Dzisiaj trudno pogodzić 
szacunek dla przeszłości (czyli wiedzę o przeszłości i tradycji) z otwarciem na „nowe”. 
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Wreszcie, warto zadać sobie pytanie zasadnicze: Jakich humanistów potrzebuje społeczeń-
stwo informacyjne?

W rzeczywistości wszyscy jesteśmy humanistami, bo uprawiamy nauki służące czło-
wiekowi i mówiące o człowieku, a więc nastawione humanistycznie. A jednak  rzadko za-
stanawiamy się nad zależnością pojęć „humanizm” i „humanistyka”. Przedmiotem nauk hu-
manistycznych jest człowiek (jako istota społeczna) oraz wytwory jego umysłu, wyobraźni, 
kreatywnej ręki. Każda edukacja humanistyczna jest zorientowana na kulturę. Współczesna 
humanistyka ma genezę w przełomie antypozytywistycznym końca XIX wieku, kiedy to 
w wyniku debaty na temat metod poznania naukowego nauki humanistyczne usamodziel-
niły się i odłączyły od nauk przyrodniczych. Od tej pory humanistyka – traktowana jako 
odmiana wiedzy naukowej – miała skupić się na zjawisku życia duchowego, opisywać to, 
co jednostkowe i niepowtarzalne. Początek XX wieku przynosi kolejne próby scjentyzacji 
humanistyki, np. strukturalizm dąży do tego, by humanistyka dorównała naukom ścisłym, 
natomiast ekonomia, socjologia i psychologia – preferujące metody statystyczne i ankietowe 
– odcinają się od humanistyki, uważając się za nauki społeczne. Parę dekad później humani-
styka – zorientowana holistycznie, informatycznie czy kulturowo – staje się coraz bardziej 
interdyscyplinarna. Tradycyjną polonistykę zastępuje edukacja o języku i kulturze – coraz 
częściej angażująca nowe media. Podobnie zmieniła się oblicze przedmiotu „historia”, który 
wykorzystuje komiks, film fabularny czy dokument. Podobno uczniowie najwięcej uczą się 
w samoobsługowych, multimedialnych muzeach, takich jak Muzeum Szopena na Powiślu. 
Może kiedyś wszystkie lekcje będą się odbywały się w pracowni multimedialnej, gdzie każ-
dy uczeń wybierze interesujący go problem oraz taką formę, która do niego przemawia 
(jeden muzykę, inny obrazy), a potem będą się dzielić swoją wiedzą i wrażeniami. Już wia-
domo, że współczesna szkoła bez multimediów się nie obejdzie.     

Wracam jednak do pytania o humanizm. Co to jest humanizm? Czy znajdzie się dla 
niego miejsce w technopolu? I wreszcie – Jaki humanizm? Tym pojęciem – przypisując 
mu różne znaczenia – często posługują się filozofowie i artyści XX wieku, nadając mu tak 
różne znaczenia, że można się w tym pogubić. Ile koncepcji człowieka, tyle odmian hu-
manizmu. O ile humanizm zakorzeniony w klasycznej metafizyce trzyma się przekonania 
o odwiecznej naturze ludzkiej i ceni godność osoby ludzkiej, o tyle współczesna humani-
styka (nie tylko filozofia) od tej koncepcji stale odchodzi, gdyż Europa lansuje różne wzory 
człowieczeństwa. Mówiąc najogólniej, humanizm to kategoria pojęciowa określająca idee 
i postawy współtworzące kulturę europejską. Obecnie, kiedy Europie zagraża ISIS, coraz 
częściej mówi się o europejskim systemie wartości, europejskim humanizmie. Od Platona 
przez wszystkie epoki humanizm jest trwałym dziedzictwem kultury europejskiej. To ruch 
umysłowy skierowany w stronę antyku, a także nurt działania kulturowego: zwrócenie 
uwagi na poszanowanie godności, wolności, braterstwa między ludźmi. Inna sprawa, że te 
wartości w różnych systemach etycznych znaczą różnie; najtrudniej byłoby dzisiaj zdefinio-
wać pojęcie „wolność”. Humanizm od-grecki ma długą, skomplikowaną recepcję i tę linię 
twórczo kontynuują różne europejskie neoklasycyzmy, na których wychowały się pokolenia 
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czytających Europejczyków. Jeszcze przed II wojną światową działały klasyczne gimnazja, 
natomiast dzisiaj, kiedy wykształcenie ma zapewnić znalezienie dobrze opłacanej pracy, 
liczy się edukacja dająca wiedzę ogólną: o dziejach, gustach czy wartościach – co satyrycy 
nazywają „powszechną teorią wszystkiego”. Absolwenci szkół średnich mylą nawet wojny 
światowe, bo „nudne starocie” wypiera orientacja nowo-medialna. 

W XXI wieku humanizm z kulturą antyku raczej się nie spotyka, jeśli nie liczyć banal-
nych pożyczek, aluzji, parafraz i sentencji typu per aspera ad astra (nierzadko w nowym 
kontekście, np. jako napis reklamujący trudną drogę po autografy gwiazd i celebrytów). 
Zdarzają się artyści i myśliciele zorientowani klasycznie czy neoklasycznie, lecz cyberkul-
tura ich pomija. Rzecznicy „wysokiego stylu” to gatunek wymierający, to „muzealnicy”, na 
których nie ma popytu. W technopolu określenie metafizyk czy moralista brzmi jak obelga, 
bo liczy się dobra zabawa. Ponieważ stare kody kulturowe są w zaniku, to siłą rzeczy mło-
demu odbiorcy brak kompetencji do odbioru dawnych tekstów kultury. 

W masowej kulturze technopolu liczy się konsumpcja, przedmiot, gadżet pozbawiony 
treści symbolicznej. Opowieść technopolu nie ma metafizyki i nie ma moralnego rdzenia. 
Uznaniem cieszy się nowa technologia, target, tempo wzrostu i rozkosz konsumowania. 
Ponieważ w technopolu trzeba swoje umiejętności dobrze sprzedać, błyskotliwą karierę 
robi reklama. Samopisząca się opowieść technopolu tworzy ideał technokraty – pragmatyka 
bez przekonań, posiadającego umiejętności, za które dobrze płacą.  

Neil Postman – jakże naiwnie – upomina się o taką koncepcję edukacji, by młody czło-
wiek zrozumiał Europę w jej historycznym rozwoju, mógł poznać religię i sztukę, umiał my-
śleć historycznie, podjąć dialog z Arystotelesem i Cyceronem. Domaga się tego, by w każdej 
szkole pojawiła się historia nauki i kurs semantyki. Ucząc przedmiotów humanistycznych 
– powiada – trzeba kłaść nacisk na trwałość wytworów przeszłości, bo od tego zależy na-
sza tożsamość. Zdaniem Postmana wyzwoleniu spod tyranii teraźniejszości najlepiej służą  
historyczne studia nad sztuką i choć przyznaję mu rację, dzisiaj ta rada wydaje się dysku-
syjna. Moim zdaniem obecnie trzeba wykorzystać współczesny głód autentyku i  zapotrze-
bowanie na fantastykę, a w studiach nad sztuką docenić rolę obrazu (film, komiks). 

W przesunięciu od słowa do obrazu upatruję szansę humanistyki. W naszej „kultu-
rze obrazkowej” edukacja „przez sztukę” (z malarstwem, architekturą, rzeźbą czy teatrem) 
musi uwzględnić multimedia. Wchodząc w przestrzeń rzeczywistości wirtualnej uczniowie 
poznają Autentyczne Miejsca Pamięci (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau), a odwie-
dzając Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie zapoznają się z regionalnym folklorem.

Nowe media tworzą nowego człowieka, który – być może – nawiąże „obrazkowy” dia-
log z przeszłością (np. w formie gry komputerowej) i połknie bakcyl jakiegoś humanizmu, 
którym rozmiękczy technopol umysłu. Wciąż słyszymy o humanistycznym wychowaniu do 
wartości, jednak na większości projektów programowych kładzie się cieniem kryzys huma-
nistyki. Dlaczego? Bo uczniowie czytają streszczenia i piszą zadania metodą „kopiuj – wklej”.

Z katastroficzną diagnozą Postmana koresponduje odpowiedź na pytanie: Co steruje 
życiem człowieka XXI wieku? Nie wzory kultury dziedziczone po przodkach i nie to, co – jak 
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nam się zdaje – stanowi o naszym człowieczeństwie, lecz trzy potwory: b i u r o k ra c j a  – 
technokracja  –  informacja .  Cyberkultura oferuje coraz nowsze cybergadżety. Ważne 
są efekty specjalne, szybkość, natychmiastowość. Jeśli w kilka minut mogę być wszędzie – 
„zaliczyć” park jurajski, państwo faraonów, dokumenty, które wyciekły z Panamy i obchody 
rocznicy smoleńskiej – to takie poznanie eliminuje pojęcie ciągłości. W efekcie zmienia 
się percepcja i kondycja człowieka, który będąc „wszędzie”, jest „nigdzie” – bezkorzenny, 
przygodny, w świecie bez hierarchii, sterowany przez media. Technopol pośrednio tłumaczy 
takie zjawiska, jak: nieciągłość, fragmentaryzm, zabawne NIC.

Czy wobec tego w technopolu jest miejsce dla humanistów? Jak najbardziej, pod wa-
runkiem, że edukacja humanistyczna uwzględni wymagania epoki i nowego, „sieciowego” 
człowieka. Niedawno w TV ujęła mnie reklama z tekstem: Gdy człowiek śpi, budzi się tech-
nologia, i takim oto ruchomym obrazem: na stoliku budzik, który nie hałasuje, lecz włącza 
łagodne światło, delikatnie rozjaśniające ciemny pokój. Reklam nie lubię, a przynajmniej 
staram się być na nie impregnowana, ale w tym przypadku uległam urodzie tekstu, będące-
go parafrazą tytułu Goi Gdy rozum śpi, budzą się upiory. Odczytując znaczenie zaszyfrowa-
ne: rozum śpi, ale emocje nie śpią, zaczęłam się zastanawiać nad relacją: człowiek – techno-
logia. Zwykła/niezwykła reklama nowego budzika skłania do humanistycznej zadumy nad 
potęgą technologii. Twórcą technologii jest istota rozumna, jej ofiarą – rzesza bezmyślnych 
(więc „śpiących”) klientów, którzy w świecie – gdzie „wszystko jest na sprzedaż” – ulegają 
magii reklamy. Humanistyka śpiąca, zapatrzona w przeszłość, oddaje pole manewru „po-
tworom” technopolu. Trzeba się zatem obudzić. Gimnazja klasyczne to anachronizm, dzi-
siaj trzeba edukować nowocześnie, wykorzystując preferencje i typ percepcji „człowieka 
obrazkowego”, do którego nie trafia tradycyjna edukacja humanistyczna. 

Przywołanym przykładem reklamy można pobawić się w klasie maturalnej –  mamy 
Goyę, parafrazę (to kategoria poetyki) i przekształcenie lingwistyczne, które można skoja-
rzyć z Nową Falą. Uzbrojeni w smartfony uczniowie googlują, skaczą po hasłach i obrazach, 
jest szybko i fragmentarycznie, jak lubią. A przy okazji, niejako naturalnie, mówi się o woj-
nie, etyce, odpowiedzialności. Wychodząc od reklamy – tej czy innej – można odwiedzić 
kilka epok, porozmawiać o relacjach zachodzących pomiędzy słowem, dźwiękiem i obra-
zem, przeprowadzić analizę semiotyczną, zderzać teksty różnych kultur. Wykorzystując 
uczniowską czy studencką sprawność posługiwania się komputerem, będziemy przekazy-
wać wiedzę atrakcyjnie i nowocześnie. Nie wiadomo, czym zaskoczy nas bardzo młody wiek 
XXI, w którym edukacja opiera się na cyfryzacji. Ufam, że edukacja multimedialna oprze się 
zagrożeniom technopolu i znajdzie sposób na kryzys humanistyki.  
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1.

„Edukacja jest dla ludzi” – o tej oczywistej prawdzie, którą przypomina Martha Nussbaum, 
trzeba wciąż pamiętać, mając na uwadze, że „zanim będziemy w stanie zaprojektować 
system edukacji, musimy zrozumieć problemy, przed jakimi stajemy…”1. Inaczej mówiąc, 
jeśli zajmujemy się edukacją, nie możemy zapominać o obecnej sytuacji, a gdy wytyczamy 
cele kształcenia, powinniśmy wykraczać – jak postuluje Nussbaum – poza samą dydaktykę. 
Otóż edukacja – ta „dla ludzi” – to kwestia także polityczna. 

Dzisiaj pojawiają się rozliczne głosy próbujące określić cele edukacji w taki sposób, 
aby nauczanie stało się przede wszystkim skutecznym środkiem do wychowywania ku de-
mokracji. Na ogół (niestety) są to głosy zupełnie ignorowane przez polityków, unijnych 
czy ministerialnych urzędników, a także przez przeważającą część tych wszystkich, którzy 
kształtują przebieg debaty politycznej czy społecznej. Pośród tych głosów szczególnie mocno 
brzmią słowa przywoływanej już wcześniej Nussbaum, która upomina się o dostrzeżenie 
– jak to nazywa – „cichego kryzysu”, tj. powszechnego kryzysu edukacji, który pozostaje 
niezauważony przez większość środowisk opiniotwórczych i „niczym nowotwór” niezau-
ważalnie i skrycie wyniszcza demokrację oraz samorządność2.

W programach nauczania – pisze w książce opublikowanej 2010 roku – które społeczeństwa 

demokratyczne serwują młodym, wprowadzone są radykalne zmiany, które nie zostały po-

ważnie przemyślane. W pogoni za zyskiem poszczególne państwa i ich systemy nauczania, 

nie zważając na nic, rugują umiejętności niezbędne do podtrzymania przy życiu demokracji. 

Jeśli ten proces nie zostanie zatrzymany, już wkrótce państwa na całym świecie będą produ-

kować pokolenia użytecznych maszyn, zamiast pełnowartościowych obywateli zdolnych do 

samodzielnego myślenia, krytycznego podejścia do tradycji oraz zrozumienia wagi zarówno 

osiągnięć drugiego człowieka, jak i doznanych przez niego krzywd” 3. 

Dlatego też zdaniem Nussbaum: „[n]a naszych oczach rozstrzyga się przyszłość światowych 
demokracji”4.  

Zacytowane powyżej słowa pochodzą z książki Nussbaum Nie dla zysku, w której au-
torka upomina się o przywrócenie w szkolnictwie rangi nauczania humanistycznego. Stąd 
taki a nie inny jej podtytuł – Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Filozofka stawia 
tę kwestię w sytuacji radykalnego ograniczenia w programach nauczania przedmiotów 
z zakresu wiedzy humanistycznej oraz zredukowania – a w przypadku pewnych dziedzin 
sztuki wręcz zupełnego usunięcia – przedmiotów kształcenia artystycznego (przede wszyst-

1 Zob. M.C. Nussbaum, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, tłum. Ł. Pawłowski, 
przedm. J. Kuisz, Warszawa 2016, s. 46.

2 Zob. tamże, s. 17–18. 
3 Tamże, s. 18.
4 Tamże.
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kim: muzycznego i plastycznego). Łączy się z tym jeszcze dodatkowy proces, a mianowicie 
„humanistyczna strona nauk ścisłych i społecznych – czyli ta odpowiadająca za inwencję 
i kreatywność, a z drugiej strony wymagająca wnikliwego, krytycznego myślenia – również 
odchodzi w zapomnienie”5. Wszystko to wynika z faktu, że poszczególne państwa „preferują 
korzyści krótkoterminowe, które można osiągnąć, stawiając na użyteczne i mające kon-
kretne zastosowanie umiejętności, właściwe do wypracowywania zysków”6. Oznacza to, że 
cała edukacja ukierunkowana została na zysk oraz na kształcenie zawodowe i eksperckie. 
Młodego człowieka uczy się zatem konkretnych umiejętności, które mają mu zapewnić (po 
ukończeniu szkół i zdobyciu odpowiednich dyplomów, a także przeróżnych certyfikatów) 
gwarancję bezpiecznego „zaparkowania na rynku pracy” i w zasadzie niczego ponad to. 
A taka edukacja rujnuje duszę ludzką, zabija „ducha humanistyki” i ostatecznie osłabia de-
mokrację. O sile tych słów świadczą znaczenia, jakie wpisuje w nie amerykańska filozofka; 
duszę ludzką uwalnia od wszelakich konotacji religijnych i nawiązując do myśli indyjskiego 
pedagoga Rabindranatha Tagore i żyjącego w XIX wieku amerykańskiego pedagoga Bronso-
na Alcottiego, pojmuje ją „jako zdolność myślenia i pobudzenia wyobraźni, która czyni z nas 
ludzi, a naszym relacjom z innymi dodaje głębi, zamiast sprowadzać je wyłącznie do relacji 
opartych na wzajemnym wykorzystywaniu i manipulacji”7. Z kolei „ducha humanistyki” 
określa jako ducha poszukującego „krytycznego i odważnego myślenia, empatycznego zro-
zumienia rozmaitych doświadczeń będących udziałem człowieka, a także zrozumienia zło-
żoności świata, w którym żyjemy”8. Skoro nauczanie powinno być w pierwszej kolejności 
kształtowaniem duszy i wypływać z „ducha humanistyki”, to zawsze musi być zorientowane 
na demokrację, która „opiera się – co wielokrotnie przypomina Nussbaum – na szacunku 
i trosce, a te z kolei na zdolności dostrzegania w innych osobach istot ludzkich, nie zaś 
jedynie przedmiotów”9.

Przekaz tych słów uzyskuje profetyczny wymiar, zwłaszcza gdy przywoła się wcale nie 
nowe, bo formułowane w pierwszej połowie XX wieku, głosy o edukacji, pamiętając o tym, 
jak często w tamtym stuleciu demokracja okazywała się krucha w starciu z autorytarną 

5 Tamże.
6 Tamże. 
7 Tamże, s. 22. 
8 Tamże, s. 23.
9 Tamże, s. 22. Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze inne słowa Nussbaum, w których pokazuje, że 

w istocie są to „przedmioty” służące wyłącznie manipulacji ukierunkowanej na zysk: „Pedagodzy stawiają-
cy na wzrost gospodarczy nie ograniczają się do ignorowania nauk humanistycznych. Oni się ich boją, a to 
dlatego, że pielęgnowana i rozwinięta zdolność wzajemnego zrozumienia jest szczególnie niebezpiecznym 
wrogiem tępoty, podczas gdy moralna tępota to warunek konieczny wprowadzenia programów rozwoju 
gospodarczego, które ignorują kwestię nierówności. Łatwiej traktować ludzi jako przedmioty, którymi 
można manipulować, jeśli nikt nigdy nie nauczył nas patrzeć na nich w odmienny sposób. Jak powia-
dał Tagore, agresywny nacjonalizm musi stępić poczucie moralności, a zatem potrzebuje ludzi, którzy 
w drugim człowieku nie widzą indywiduum, posługują się językiem dominującym w danej zbiorowości, 
postrzegają świat jak potulni biurokraci i tak też się zachowują” (tamże, s. 40).
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władzą i potęgą ludzkiej nienawiści. Trudno przywołać tutaj większą ilość przykładów, 
sięgnę więc tylko po jeden głos i to nie pedagoga czy filozofa, lecz architekta – Franka Lloy-
da Wrighta, który w 1930 roku podczas wykładów, zaznajamiając słuchaczy z własną ideą 
architektury organicznej, wciąż podkreślał wagę twórczego kształcenia dla zachowania 
demokracji. W wykładzie o Stylu w przemyśle przekonuje:

Uważam, że nadeszły czasy, w których Sztuka musi stanąć na czele Edukacji, ponieważ Umie-

jętność Tworzenia jest dziś – jak i była dawniej – naturalnym przywilejem Człowieka i cechą 

odróżniającą go od zwierząt10.

Tymczasem, jak dowodzi dalej,

za pomocą sztuczek odprawianych przez to, co dumnie nazywa swoim intelektem, człowiek 

przekształcił wszelkie doświadczenia w aroganckie abstrakcje, z których następnie zbudował 

system edukacyjny11. 

Wright dostrzegał niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą edukacja podporządkowa-
na „fałszywemu prymatowi Woli i Intelektu”, eliminująca z procesu nauczania twórczą 
„Wyobraźnię”, będącą narzędziem pozwalającym „tkwiącej w człowieku sile dokonywać 
cudów”12. Taka edukacja prowadzi do jej zupełnego wyjałowienia i przyczynia się do roz-
powszechniania – jak powie o tym ostro i stanowczo – „Nowoczesnej Zbrodni Społecznej”:

[…] odczuwany przez jednostkę impuls twórczy jest najsłodszym nektarem naturalnego „ja”, 

a także owocem i ukoronowaniem wszelkich wysiłków, które nazywamy pracą. Pozbawiona 

go cywilizacja może tylko powoli sczeznąć. Degradowanie tej zdolności i ukazywanie jej jako 

czegoś obłudnego – rezultat wymuszania na jednostce mierności w imię źle, egoistycznie poj-

mowanej Demokracji – to Nowoczesna Zbrodnia Społeczna13.

W imię dobrze pojmowanej demokracji i dla jej ochrony Wright domagał się więc 
„nadejścia ery, w której Sztuka stanie na czele Edukacji”14, troszcząc się o kształtowanie 
twórczych zdolności, w przeciwnym razie – jak przepowiadał w ostatnim wykładzie – „cywi-
lizacyjny eksperyment nazywany Demokracją sam znajdzie drogę na wysypisko, na którym 
kolejne rasy, grzebiąc tu i tam, raczej nie odnajdą żadnych dowodów jakości”15. 

Diagnoza Nussbaum i jej postulat nauczania „nie dla zysku” odzwierciedla poglądy 
głoszone w 1930 roku przez Wrighta, a przez to nabiera ona dzisiaj, w czasach, gdy coraz 

10 Zob. F.L. Wright, Architektura nowoczesna. Wykłady, tłum. D. Żukowski, Kraków 2016, s. 164–165.
11 Tamże, 165.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 166.
15 Tamże, s. 259.
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częściej słychać głosy tych, którzy chcą pogrzebać demokrację, swoistej aktualności. Tak, jak 
kiedyś Wright, tak i obecnie Nussbaum mówi jedno – edukacja, która nie wypływa z twór-
czego źródła wiedzy humanistycznej i sztuk pięknych, może „zabić” demokrację.

2.

Wychodząc od pytania, które Nussbaum formułuje w podtytule swojej pracy: Dlaczego de-
mokracja potrzebuje humanistów?, warto zadać pytanie, którego zakres będzie znacznie 
węższy, a który będzie dotyczył zagadnienia edukacji o obrazach: Dlaczego demokracja 
potrzebuje sztuki nauczania o obrazach?

Nowoczesność ciągle wytwarza „morze” obrazów. Mówię „morze”, bo w narracjach 
o obrazach wielokrotnie pojawiają się katastroficzne w swej wymowie akwatyczne okre-
ślenia. Oto dwa charakterystyczne przykłady:

Zalew obrazów, którego jesteśmy świadkami (i uczestnikami), wymaga wykształcenia nowych 

umiejętności w zakresie ich recepcji. Stąd celem, jaki przyświeca współczesnemu „zwrotowi 

ikonicznemu”, jest krytyczna analiza zjawiska obrazu służąca nie propagowaniu obrazowości, 

ile – przeciwnie – częściowemu przynajmniej ujarzmieniu zalewem naszej rzeczywistości 

wszelkiego rodzaju obrazami16.

Potop obrazów przytłaczający zmysły i emocje, wypiera i otępia wyobraźnię, empatię i współ-

czucie17.

Obie wypowiedzi wyrażają niepokój, jaki budzi nadmiar obrazów; obie zdają się też 
wyrastać z powszechnego przekonania – jak wypowiedział to lakonicznie Mitchell – „że 
w naszych czasach obrazy wizualne zastąpiły słowa w roli dominującej formy wyraża-
nia”18. Żyjemy zatem w epoce hegemonii wzroku, w otoczeniu, które zewsząd zalewane jest 
przez różnego rodzaju obrazy. W przeważającej części nie są one niczym więcej, jak tylko 
towarem, którego dynamika nowoczesności skazuje na szybkie zanikanie. Prymat wzroku 
decyduje o sile tego wszystkiego, co mieści się w polu wizualizacji, sile, która przyczynia się 
do degradowania ludzkiej podmiotowości czy – jak powiedziałaby to Nussbaum – „duszy”. 
Juhani Pallasmaa zauważa, że „hegemoniczne oko pragnie dominacji nad wszystkimi polami 
kulturowej produkcji i wydaje się osłabiać naszą zdolność do empatii, współczucia i uczest-
niczenia w świecie”19. W efekcie świat dla większości ludzi nowoczesnych, by posłużyć się 

16 D. Kołacka, Wprowadzenie, [w:] G. Boehm, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, tłum. M. Łukasiewicz, 
A. Pieczyńska-Sulik, red. D. Kołacka, Kraków 2014, s. 11.

17 J. Pallasmaa, Myśląca dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze, tłum. M. Choptiany, 
Kraków 2015, s. 147. 

18 Zob. W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, tłum. Ł. Zaremba, 
Warszawa 2013, s. 43.

19 J. Pallasmaa, Oczy skóry. Architektura i zmysły, tłum. M. Choptiany, Kraków 2012,  s. 29.
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formułą fińskiego architekta, „staje się hedonistyczną, ale pozbawioną znaczenia wizualną 
podróżą”20. Podróżowanie – na ogół – wiąże się ze zdobywaniem doświadczeń, ale w przy-
padku „wizualnego podróżowania” nie może być mowy o jakichkolwiek sposobach uboga-
cenia i pogłębiania ludzkiej osobowości lub wrażliwości, wręcz przeciwnie – ten rodzaj prze-
mieszczania łączy się nieuchronnie z doświadczeniem straty. Pallasmaa wyraża to wprost: 

Współczesna produkcja obrazów na skalę przemysłową sprawia, że wzrok zostaje wyalieno-

wany z emocjonalnego zaangażowania i identyfikacji, w rezultacie czego obrazy zamieniają 

się w hipnotyczny strumień bez uwagi i uczestnictwa21.

Powyższe stwierdzenie pozwala nam powrócić do wcześniejszego założenia, nieco je 
rozwijając – nowoczesność wytwarza i wciąż tworzy „morze” obrazów i… potęguje nieuwa-
gę. Jest to diagnoza, którą zwykło łączyć się z ustaleniami Waltera Benjamina czy też Georga 
Simmela, a następnie Theodora Adorno, a która ogniskuje się wokół kategorii „rozproszo-
nej percepcji”. Od czasów opublikowania Dzieła sztuki w dobie reprodukcji technicznej sala 
kinowa stała się główną przestrzenią upowszechniania się tego rodzaju doświadczenia. 
W 1936 roku Benjamin pisał:

Recepcja w stanie rozproszonej uwagi, która coraz dobitniej zarysowuje się we wszystkich dzie-

dzinach sztuki, stanowiąc przejaw głębokich przemian zachodzących w apercepcji, w filmie 

znajduje najwłaściwszy ćwiczebny poligon. Oddziałując poprzez szok, film wychodzi naprzeciw 

tej formie recepcji. Film spycha wartość kultową na plan dalszy nie tylko dlatego, że narzuca pu-

bliczności postawę oceniającego, lecz również dlatego, że w kinie postawa ta nie zawiera w sobie 

koncentracji uwagi. Publiczność jest egzaminatorem, lecz egzaminatorem niezbyt uważnym22.

Przytoczona uwaga pozwoliła Kracauerowi dostrzec w widzu podobieństwo do „dzie-
więtnastowiecznego »flâneura«”, przemierzającego wizualne obrazy, będące „strumieniem 
przelotnych zjawisk”23, które – jak życie toczące się na wielkomiejskich ulicach – wywołuje 
w nim doznanie szoku, a to przeżycie zgodnie z rozpoznaniem Benjamina wciąga każdego 
w „stan rozproszonej uwagi”.    

Jonathan Crary w Zawieszaniu percepcji, w której rekonstruuje genealogię nowocze-
snej nieuwagi24, każe nam na nią spojrzeć nieco inaczej, znacznie poszerzając jej zakres 
rozumienia: 

20 Tamże, s. 30.
21 Tamże.
22 W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, tłum. J. Sikorski, [w:] tegoż, Anioł historii. Eseje, 

szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań 1996, s. 236.
23 Zob. S. Kracauer, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, tłum. W. Wertenstein, wstęp 

A. Helman, Gdańsk 2008, s. 205.
24 Zob. J. Crary, Nowoczesność i zagadnienie uwagi, [w:] tegoż, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kul-

tura nowoczesna, tłum. Ł. Zaremba, I. Kurz, red. i posł. I. Kurz, Warszawa 2009, s. 23–110. 
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Nieustający kryzys doświadczenia uwagi można wręcz uznać za istotny aspekt nowoczesności 

– zmieniające się konfiguracje kapitalizmu popychają tak uważność, jak i rozproszenie uwagi 

do nowych progów i granic dzięki nieskończonemu ciągowi nowych produktów, źródeł sty-

mulacji i strumieni informacji z jednej strony, a rodzącym się w odpowiedzi na nie metodom 

kontroli i regulacji uwagi z drugiej25.

Nawał obrazów powoduje rozproszenie naszej uwagi, umysł nie może skupić się na 
małej liczbie przedstawień, ciągle jest bombardowany przez ogrom wizualnych, różnorod-
nych i zmiennych form obrazowych, które go utrzymują w stanie percepcyjnej niespójności 
i rozchwiania. Oko ludzkie, w zetknięciu z tą wielością, gubi się pośród niej, tkwiąc nie-
ustannie w swoistej dyspersji. Ludzie wchłonięci przez wir zapełnionego obrazami świa-
ta doświadczają więc braku uwagi. Crary jednakże wskazuje na istnienie jeszcze drugiej 
strony tego zjawiska. Otóż nieuwaga, która określa bycie człowieka nowoczesnego, wypły-
wa także z samej koncentracji uwagi, a dokładnie z jej regulacji i kontroli. Obrazy, przede 
wszystkim medialne, skupiają ludzkie oko, przyciągają wzrok, kierują na sobie spojrzenia, 
a więc organizują naszą uwagę, a zarazem – poprzez swój nadmiar – tę uwagę rozbijają, 
wciągając każdego z nas w „wizualną podróż”, w której doświadczamy wciąż tego samego 
– r o z p r o s z e n i a . Toteż należy mówić nie tyle o zjawisku utraty uwagi, co raczej o nie
-uwadze.

Ten rodzaj nie-uwagi, który wytwarza współczesny spektakl obrazów, posiada swój 
skryty wymiar polityczny. Crary ujawnia, że „w spektaklu chodzi nie tyle o p a t r z e n i e 
na obrazy, ile o stworzenie warunków koniecznych do wyodrębnienia, unieruchomienia 
i odizolowania podmiotu, mimo świata, w którym powszechna jest mobilność i cyrkulacja. 
W ten sposób uwaga staje się kluczem do działania form władzy, które nie opierają się na 
przymusie”26. Nie-uwaga kształtowana za pośrednictwem obrazów staje się jedną z tech-
nik zarządzania ludzkimi ciałami, praktyką polityczną, której celem jest izolacja. „Spektakl 
bowiem – jak ostrzega nas o tym dalej Crary – nie jest optyką władzy, lecz jej architekturą”, 
to dlatego chociażby kino, telewizja czy komputer:

[s]ą metodami zarządzania uwagą, które wykorzystują różne sposoby podziału i osadzanie 

w miejscu, sprawiając, że ciała stają się jednocześnie podatne na kontrolę i pożyteczne, choćby 

nawet były iluzją wyboru i „interaktywności”27.

W rzeczywistości więc nowoczesna nie-uwaga jest jedną z form politycznego nacisku. 
Mnogość obrazów przyciąga naszą uwagę i jednocześnie ją rozsadza. W ten sposób ludzki 
podmiot staje się bytem w stanie rozproszonego  skupienia  i, jako taki, jest niezdolny 
do empatycznego oglądu świata i drugiego człowieka, a przez to i do podjęcia jakiegokol-

25 Tamże, s. 26.
26 Tamże, s. 105.
27 Tamże, s. 105–106.
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wiek działania politycznego czy społecznego – człowiek zagarnięty przez „wizualną podróż 
bez znaczenia” raczej nie wyjdzie na ulicę i nie stworzy żadnej wspólnoty protestu.

3.

Zgodnie z tym, co już powiedziano, edukacja ukierunkowana na demokrację musi zająć 
się trudną sztuką kształcenia uwagi. Trzeba próbować wyzwolić ludzkie oko spod dyktatu 
wizualnego strumienia i nie-uwagi, jaką nieustannie generują obrazy. W tym edukacyjnym 
działaniu należy też sięgać do samych obrazów, aby poprzez ich ogląd dopomóc w rozwoju 
uwagi oraz „uczestniczącego i empatycznego spojrzenia”. Obraz potrafi skupić na sobie 
uwagę, oczarować widza, zatrzymać go przed własnym obliczem i przymusić do oddania się 
pracy spojrzenia. Pallasmaa powiada o architekturze, że „wyzwala nas z objęć teraźniejszo-
ści i pozwala nam doświadczyć powolnego, uzdrawiającego przepływu czasu”28. A przecież 
budynki są obrazami, a więc to samo można powiedzieć o jakimkolwiek innym obrazie. Ich 
siła przecież tkwi w tym, że przedstawiając to, co widzialne, uczą nas widzenia, to znaczy – 
głębokiej uwagi, nierozproszonego skupienia . Jednak uczą też czegoś więcej – czegoś, 
o czym wspomina Hegel w wykładach o estetyce: 

Spojrzenie jest czymś najbardziej wypełnionym duszą, jest koncentracją wewnętrznej głębi 

oraz odczuwającej podmiotowości. Tak jak uściskiem dłoni, a nawet jeszcze szybciej, człowiek 

spojrzeniem swych oczu jednoczy się z człowiekiem29. 

Być może to miał na względzie Mitchell, który jako nauczyciel wyznaczył sobie za cel dą-
żenie do tego, aby „uwidocznić widzenie” i prowadził zajęcia – jak to nazwał – „z długiego 
oglądania jednego obrazu”, które były zarazem praktykowaniem w „przedłużaniu koncen-
tracji”30. Takie zajęcia można prowadzić z każdym obrazem; Mitchell udowadnia to, odwo-
łując się do malarstwa abstrakcyjnego, jakże często obwinianego o rozbijanie uwagi:

Z pewnością malarstwo abstrakcyjne może odegrać co najmniej jedną ważną rolę – w prze-

strzeni ćwiczenia się w praktyce przedłużonej koncentracji wizualnej na pojedynczych, 

niezależnych, zamkniętych kompleksach motywów wizualnych, skojarzeń dyskursywnych 

i konkretnej przedmiotowości. W tej funkcji abstrakcja (zwłaszcza poza kontekstem wielkich 

przebojowych wystaw) nadal jest niezbędnym antidotum, przeciwzaklęciem na estetykę roz-

proszenia uwagi oraz wizualny szum mediów masowych i życia codziennego31. 

28 Zob. J. Pallasmaa, Oczy skóry…, s. 65.
29 G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, t. 2, tłum. J. Grabowski, A. Landman, objaśnienia A. Landman, Warszawa 

1966, s. 485.
30 Zob. W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?..., s. 262. 
31 Tamże.
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Kształtować spojrzenie można w różny sposób i na różnych przykładach. Mitchell 
sięgnął po malarstwo abstrakcyjne, ale równie dobrze można ćwiczyć „wizualną koncen-
trację”, omawiając znaczenie detalu w tradycji malarstwa figuratywnego. Ostatecznie cho-
dzi o zatrzymanie uwagi, o budowanie „przestrzeni ćwiczenia w praktyce przedłużonej 
koncentracji”, czyli o wytwarzanie doświadczenia skupiania myśli. Już Leonardo da Vinci, 
mówiąc o „godności oka”, wskazywał na znaczenie wzroku, który w przeciwieństwie do słu-
chu jest zmysłem „długiego trwania”, a więc zmysłem podtrzymującym człowieka w stanie 
skupienia32. Mnogość ulotnych obrazów rozprasza uwagę, czyniąc ją powierzchowną i nie-
uważną; edukacja ukierunkowana na prezentację jednego obrazu poprzez długi jego ogląd 
może temu zjawisku w jakiś sposób się przeciwstawiać. Intensywna koncentracja nie tylko 
prowadzi do kształtowania odczuć estetycznych, ale też przeorganizowuje samą podmio-
towość, a dokładniej – potrafi przekształcać słabą, rozproszoną i podatną na manipulację 
nie-uważną jaźń. Zdolność trwania w stanie uwagi wzmacnia bowiem jednostkę przede 
wszystkim w jej walce z siłami nowoczesności, produkującymi każdego dnia nieskończoną 
ilość obrazów. A stawką w tej walce jest – jak pokazuje to Pallasmaa – zachowanie podmio-
towości w świecie, gdzie wszystko, w tym i człowiek, ulega coraz bardziej utowarowieniu: 

Niestanne bombardowanie niezwiązanymi z niczym obrazami prowadzi wyłącznie do stop-

niowego ogałacania z ich emocjonalnej treści. Są one zamieniane w nieskończony szereg 

towarów wytwarzanych dla oddalenia nudy; w rezultacie ludzie zostają utowarowieni, non-

szalancko konsumują siebie, nie mając odwagi lub możliwości, aby stawić czoła własnej rze-

czywistości egzystencjalnej. Zostaliśmy stworzeni po to, żeby żyć w sfabrykowanym świecie 

ze snu33.

Łatwo zarządzać tymi, którzy żyjąc, niejako śnią i znajdują się ciągle w stanie r o z -
proszonego  skupienia . Taki podmiot nie dość że traci swą polityczną niezależność, to 
jeszcze ogołaca się z emocji i empatii. Rozproszona mnogość redukuje każdą rzecz do cze-
goś nieistotnego i nieuchronnie przemienia ludzką komunikację w wymianę spojrzeń bez 
uczestnictwa. Jak zapobiegać więc utracie skupienia? Mitchell podsuwa nam przynajmniej 
jedną odpowiedź: praktykując sztukę „długiego oglądania jednego obrazu”. 

32 Zob. L. da Vinci, Traktat o malarstwie, tłum., przedm. M. Rzepińska, Gdańsk 2006, s. 122–123.
33 J. Pallasmaa, Oczy skóry…, s. 42–43.
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W edukacji medialnej poszukujemy efektywnych metod kształcenia media literacies, czyli 
kompetencji medialnych. Ten złożony system, który jak dotąd potrafimy przedstawiać głów-
nie w formie katalogów1, obejmuje także krytyczny odbiór tekstów medialnych. Wypraco-
wana w XX w. koncepcja analizy semiotycznej okazała się użyteczną praktyką rozwoju tej 
kompetencji wśród studentów i doktorantów, a w połączeniu z metodyką aktywizującą dała 
bardzo dobre rezultaty dydaktyczne.

W niniejszym tekście zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat analizy 
semiotycznej i techniki testu komutacyjnego, możliwości wykorzystania tego narzędzia pod-
czas zajęć akademickich z edukacji medialnej oraz ocena jego efektywności dydaktycznej.

1. Metoda analizy semiotycznej i technika testu komutacyjnego

Ferdinand de Saussure, szwajcarski językoznawca, twórca semiologii (równolegle będzie-
my używać określenia: semiotyka), 1857–1913, przeprowadził cykl wykładów, proponu-
jąc nowe spojrzenie na badania językoznawcze. Cykl ten został potem spisany przez jego 
studentów i wydany po śmierci badacza w formie Kursu językoznawstwa ogólnego2. De 
Saussure proponował utworzenie metody badań językowych, która polegałaby nie tyle na 
historycznym analizowaniu dziejów języka, ile na uniwersalnym i współczesnym badaniu 
jego funkcjonowania. W swojej koncepcji badacz zakwestionował potrzebę odwoływania 
się do rzeczywistości rozumianej ontologicznie, traktując język jako system wewnętrznie 
połączonych ze sobą elementów, przede wszystkim związków między obrazami aktustycz-
nymi (np. zapisanymi lub wypowiedzianymi słowami, tzw. element znaczący, fr. signifiant) 
a pojęciami, które te obrazy wywołują w umyśle (konkretne wyobrażenie desygnatu, tzw. 
element znaczony, fr. signifié). Według niego te dwie składowe tworzą pojęcie znaku, pod-
stawowe dla nowej nauki o języku. Język to system zapisanych lub wypowiedzianych słów 
na oznaczenie naszych wyobrażeń o istniejących ideach lub przedmiotach materialnych 
funkcjonujących w danej rzeczywistości społecznej. 

Równolegle z koncepcją de Saussure’a swoją ideę rozwijał Charles Sanders Peirce, filo-
zof amerykański, twórca pragmatyzmu. Późniejsi badacze znacznie dopracowali koncepcję 
de Saussure’a, w tym m.in. Roland Barthes, francuski krytyk literacki, pisarz, strukturalista, 
a potem poststrukturalista. Metodę analizy semiotycznej zaprezentował w zbiorze felieto-
nów uzupełnionych o esej teoretyczny, wydanych w 1957 roku pod tytułem Mitologie3. Inte-
resowała go ówczesna kultura popularna we Francji i ukryte, głównie mieszczańskie mity 
i ideologie społeczne. Barthes wskazywał za potrzebę szerokiego ujmowania języka i se-
miologii, dostrzegając możliwości analizy także przekazów wizualnych i audiowizualnych.

1 Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, red. D. Górecka, Warszawa 2012, 
https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/Cyfrowa-Przyszlosc-Katalog-Kompetencji-
Medialnych-i-Informacyjnych1.pdf (dostęp 17. 04. 2016).

2 F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa 2002.
3 R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2008.
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Wspomniani badacze zainspirowali obecny do dzisiaj nurt badań tekstów medialnych 
w naukach o mediach, znany pod nazwą „analizy semiotycznej” i prezentujący wiele moż-
liwych do zastosowania technik. Praktyczną formę analizy semiotycznej zaprezentowali 
m.in. Lisa Taylor i Andrew Willis w swoim podręczniku Medioznawstwo z 1999 roku4. Skon-
centrowali się głównie na tzw. teście komutacyjnym, wskazując etapy jego przeprowadze-
nia oraz podając przykładową analizę okładki czasopisma „Cosmopolitan”. Każdy przekaz 
medialny należało poddać wstępnej analizie pod względem użytych w nich nośników zna-
czenia, nagłówków, obrazów, kolorów, krojów czcionek, jak również ich rozkładu w całej 
kompozycji. Odnosili się tym samym do zaproponowanego przez de Saussera pojęcia „syn-
tagmy” – określonego układu elementów znaczących w danym zestawieniu. Te elementy 
zostały wybrane z pewnego zasobu im podobnych w danej kategorii, tzn. dany nagłówek 
został wybrany jako taki, a nie inny, kolor, krój czcionki, obraz i przedstawiony na nim mo-
tyw. Autorzy celnie porównali ten wybór do ubioru człowieka, który tworzy taką syntagmę, 
a powstał z konkretnych wyborów dotyczących poszczególnych elementów, dana koszula, 
spodnie, krawat itp. Te zbiory możliwości – również za de Saussare’m, choć nie jest to jego 
termin – zwykło określać się „paradygmatami”.

W dalszej kolejności analizy semiotycznej autorzy proponują stosowanie tzw. testu 
komutacyjnego, czyli podmieniania w określony sposób użytych elementów syntagmy (pa-
radygmatów) na inne, pytając, co w związku z tym otrzymamy, do jakiej nowej syntagmy 
nas to doprowadzi. To podmienianie może przebiegać na zasadzie opozycji znaczeniowej, 
np. przedstawienie białej szczupłej kobiety zastąpimy obrazem Muzułmanki czy Azjatki, 
jak w analizie okładki „Cosmopolitan”. Ten etap testu komutacyjnego pozwala na ustalenie 
obecnych w kulturze znaczeń wyższego rzędu, tzw. konotacji. Syntagma stanowi poziom 
denotacji, podstawowego odczytania znaczenia – widzimy taki, a nie inny sposób przedsta-
wienia. Konotacja kieruje nas w stronę znaczeń, które nadajemy danemu przedstawieniu 
w określonej kulturze, przypisując dominujący charakter jakiemuś wyborowi syntagmy. 
„Cosmopolitan” przedstawia kobiety głównie jako szczupłe Europejki. Ten etap prowadzi 
z kolei do możliwości zadawania pytań o szerszym zakresie, dotyczących współczesnego 
wizerunku i roli społecznej kobiety. Dochodzimy zatem do analizy mitów i ideologii funkcjo-
nujących w danym społeczeństwie. Przez mit rozumiemy tutaj – za Barthesem – istniejące 
przekonania dotyczące określonej sfery życia kulturalnego i społecznego w danym czasie. 
Barthes podejmował się takich analiz w Mitologiach, m.in. okładki algierskiego chłopca 
w mundurze w „Paris Match”, ukazując, w jaki sposób rozumiana jest ówczesna „fran-
cuskość”, a w tym imperialne ambicje Francji, pragnącej powrotu do dawnej świetności 
państwowej.

Test komutacyjny okazał się interesującą techniką analizy semiotycznej, podbudowa-
ną teoretycznie przez de Saussure’a i Barthesa, dającą się także stosować praktycznie jako 
metodę badania tekstów medialnych i jako metodę dydaktyczną.

4 L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, tłum. M. Król, Kraków 2006.
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2. Zastosowanie analizy semiotycznej jako aktywizującej metodyki edukacji 
medialnej

Metoda analizy semiotycznej i technika testu komutacyjnego stały się inspiracją do zainicjo-
wania dwóch wykładów monograficznych dla studentów i doktorantów w Instytucie Edu-
kacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie w roku akademickim 2015/2016. W pierwszym semestrze był to wykład pt. „Analiza 
semiotyczna w edukacji medialnej i filmowej”, w drugim - „Mity i symbole w dyskursie 
medialnym i filmowym”. W trakcie projektowania programu zajęć akademickich ujawniły 
się pewne problemy teoretyczne i praktyczne związane ze stosowaniem semiotyki w dy-
daktyce akademickiej. 

Po pierwsze, celem tych zajęć nie mogła być jedynie sama teoria semiotyki, zwłaszcza 
że dorobek tej dyscypliny jest bardzo bogaty, wieloaspektowy i zróżnicowany. Należało 
zatem dokonać pozytywnej redukcji do kilku użytecznych teorii i sposobów jej stosowa-
nia. Skoncentrowaliśmy się zatem jedynie na pracach Ferdinanda de Saussure’a i Rolanda 
Barthesa, pozostając w nurcie semiotyki strukturalistycznej. Istniały też obawy, czy aparat 
pojęciowy stosowany przez tych badaczy będzie rozumiany przez współczesnych studentów 
i doktorantów. W toku zajęć obawy te okazały się nieuzasadnione. Większość zaliczających 
przedmiot w ramach egzaminu, który składał się z części teoretycznej i praktycznej, dość 
dobrze definiowała podstawowe terminu, tj. paradygmat i syntagma oraz prezentowały 
etapy testu komutacyjnego. Podane wcześniej tezy do samodzielnego opracowania obejmo-
wały poniższe zagadnienia, a ich opracowanie wymagało lektury fragmentu wspomnianego 
podręcznika Medioznawstwa Lisy Taylor i Andrew Willisa5:

 − semiotyka w badaniach medioznawczych,
 − pojęcie znaku w ujęciu Ferdinanda de Saussure’a,
 − paradygmat i syntagma w ujęciu Johna Fiskego,
 − metoda testu komutacyjnego,
 − etapy analizy semiotycznej według Liesbet van Zoonen,
 − denotacja a konotacja w analizie semiotycznej,
 − mit i ideologia w analizie semiotycznej.

Po drugie, przy projektowaniu zajęć zależało nam na podjęciu praktycznych zagad-
nień i sposobów stosowania semiotyki w medioznawstwie. Studenci i doktoranci wybrali 
przecież studia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, w znacznej mierze zaprojek-
towane jako kształcenie zawodowe, nastawione na działanie i przyszłą pracę na rynku 
mediów. Problem dotyczył zatem takiego przedstawienia semiotyki, która byłaby użyteczna 

5 L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo…, s. 19–28. Zob. P. Drzewiecki, Zaliczenie analizy semiotycznej,  
http://presscafe.eu/zaliczenie-analizy-semiotycznej/ (dostęp 17. 04. 2016).
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w analizach naukowych, ale też w pracy dziennikarza, specjalisty ds. reklamy. Inspiracją do 
praktycznego stosowania semiotyki okazała się działalność agencji Semiotic Solutions, pro-
wadzonej przez Krzysztofa Polaka i Marzenę Żurawicką-Koczan6. Agencja ta przygotowuje 
analizy semiotyczne na zlecenie podmiotów rynkowych, projektuje kampanie reklamowe 
i marketingowe z wykorzystaniem narzędzi, takich jak analiza kodów kultury czy kwadrat 
semiotyczny Greimasa, oraz przygotowuje opinie dotyczące istniejących przedsięwzięć re-
klamowych pod kątem ich dopasowania do aktualnych trendów kulturowych, funkcjonu-
jących w danej kulturze znaczeń i mitów. Również przygotowany program dydaktyczny 
wspomnianych wykładów monograficznych miał być zdecydowanie nastawiony na uży-
teczność analityczną i dawać możliwość praktyki rynkowej i zawodowej.

Trzeci problem związany z projektowaniem nowych zajęć dydaktycznych dotyczył 
ich metodyki. Zaistniała bowiem potrzeba wdrożenia wypracowanych wcześniej koncep-
cji w zakresie metodyki aktywizującej w edukacji medialnej, wspartego wieloletnim jej 
stosowaniem w dydaktyce akademickiej7. Ważne okazało się również, aby w zajęcia zaan-
gażować samych studentów i doktorantów, żeby mieli okazję przygotowywać i dzielić się 
materiałami, dyskutować i pracować w zespole, a tym samym realizować nie tylko efekty 
kształcenia z obszaru wiedzy, ale także umiejętności i kompetencji. 

Efektem tych prac metodycznych było zaproponowanie studentom i doktorantom opi-
sanej tu formy prowadzenia zajęć8. Po obowiązkowym bloku teoretycznym nastąpiła seria 
wykładów praktycznych, aż do przeprowadzenia kolokwium końcowego. Na poprzedzają-
cych zajęciach dokonywaliśmy wyboru tematu przewodniego. W ciągu tygodnia dzielącego 
kolejne spotkania studenci poszukiwali wizualnych i audiowizualnych przekazów odpowia-
dających wybranemu tematowi. Stosowne odsyłacze i załączniki przesyłali pocztą elektro-
niczną. Podczas danego spotkania przypominaliśmy temat oraz zasady prowadzenia testu 
komutacyjnego w analizie semiotycznej. Następnie pracowaliśmy na zebranych przykładach, 
dyskutując w grupie i notując spostrzeżenia, cenne podczas podsumowania. Dokumentacją 
tej metody pracy jest post na blogu presscafe.eu, który przedstawia wybrane przez nas do 
analizy tematy (np. jedzenie, Azja, czas wolny, samochód)9. Trudno wymienić poszczególne 
konotacje i mity, które wyłoniły się podczas prowadzonych debat. Poruszyliśmy m.in. kwestie 
mitu fizyczności i aktywności we współczesnej kulturze, ekonomiczno-społeczne konotacje 
motoryzacji czy też problemy związane z naszym mitologicznym spostrzeganiem kultury 
azjatyckiej, niejednorodnej narodowościowo oraz w znacznej mierze zdominowanej przez 
kulturę europejską i amerykańską. Istotne, że wybór metody aktywizującej okazał się traf-

6 Semiotic Solutions PL, http://semiotyka.com/ (dostęp 15. 04. 2016).
7 P. Drzewiecki, Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Warszawa 2010, http://presscafe.

eu/podrecznik/ (dostęp 15. 04. 2016); tenże, Metody aktywizujące w akademickim kształceniu dziennikarzy, 
Warszawa 2014, http://presscafe.eu/wp-content/uploads/2014/11/MAwAKDz.pdf (dostęp 15. 04. 2016).

8 Tenże, Semiotyczny listopad, http://presscafe.eu/semiotyczny-listopad/ (dostęp 17. 04. 2016).
9 Tenże, Jedzenie, czas wolny, Azja, samochód, http://presscafe.eu/jedzenie-czas-wolny-azja-samochod/ (do-

stęp 17. 04. 2016).
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nym rozwiązaniem, nakłaniającym studentów i doktorantów do zaangażowania się w zajęcia, 
czyniąc z nich swoiste laboratorium mitologiczne, posługujące się semiotyką jako narzędziem 
metodologii jakościowej i kształcenia krytycznej kompetencji odbioru przekazów medialnych.

3. Efektywność dydaktyczna i badawcza analizy semiotycznej 

W efektach kształcenia dla wykładu monograficznego pt. Analiza semiotyczna w edukacji 
medialnej i filmowej zapisano następujące składowe wiedzy, umiejętności i kompetencji 
związane z prowadzonym przedmiotem:

 − znajomość metodologii i jej stosowania,
 − orientacja w zjawiskach kultury medialnej,
 − krytyczna ocena przekazów medialnych,
 − samodzielna i zespołowa analiza semiotyczna.

Celem prowadzonych zajęć nie była – tak jak zaznaczono wcześniej – jedynie wiedza 
o semiotyce, ale umiejętność jej zastosowania w krytycznej ocenie przekazów medialnych, 
jak również stopień orientacji we współczesnej kulturze medialnej. Wskazano również na 
potrzebę samodzielnej i zespołowej pracy jako istotne kompetencje przy ocenie na egzami-
nie. Tak jak zaznaczono wcześniej, obejmował on  część praktyczną i teoretyczną. Studenci 
i doktoranci pracowali w zespołach dwuosobowych. Ich zadaniem była praktyczna analiza 
semiotyczna wybranych przekazów. Mieli za zadanie wybrać trzy ilustracje: reklamę pra-
sową, reklamę telewizyjną i okładkę czasopisma. Samodzielnie proponowali motyw do roz-
ważenia przy całej grupie zajęciowej. W ocenie uwzględniano sposób przedstawienia, sto-
pień kreatywności i orientacji kulturowej. Uzupełnieniem części praktycznej było pytanie 
teoretyczne z wymienionych tez do samodzielnego opracowania. 37 na 45 osób otrzymało 
oceny bardzo dobre, co stanowi 82 proc. 10 osób zostało zwolnionych z egzaminu z oceną 
bardzo dobrą, ze względu na zaangażowanie w przebieg zajęć podczas semestru.

Wysoka efektywność dydaktyczna była podyktowana umiejętnie dobraną metodą 
pracy zajęciowej. Połączenie semiotyki z medioznawstwem i zaproponowanie testu komu-
tacyjnego w postaci serii dających się stosować praktycznych metod analizy przekazów 
medialnych, a do tego przyjęcie modelu pracy zespołowej oraz zespołowo przeprowadzony 
egzamin w myśl metodyki aktywizującej, okazały się trafnym rozwiązaniem. Istotne, że 
studenci i doktoranci sami podkreślali znaczenie semiotyki jako formy kształcenia critical 
media literacy. Ukazywali również znaczenie humanistycznie i kulturowo pojętej eduka-
cji medialnej, w opozycji do jej technicznego ujęcia. Można zatem mówić tutaj o edukacji 
medialno-kulturowej, nakierowanej na rozumienie zjawisk i przekazów medialnych oraz 
naszego statusu jako odbiorców i użytkowników, podmiotów kultury. Zespołowy model 
sprzyjał z kolei dostrzeganiu zróżnicowania kulturowego, rozmaitych stanowisk i sporów 
w postrzeganiu danych przekazów, a jednocześnie ułatwiał dialog światopoglądowy. 
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Powstał jednak problem natury badawczej. Podczas zajęć doszliśmy do przekonania, 
że stosowanie analizy semiotycznej i techniki testu komutacyjnego ma swoje ograniczenia 
ze względu na subiektywizm interpretacyjny. Model pracy zespołowej, faktycznie forma 
fokusowego badania jakościowego, w znacznej mierze niwelowała ten problem, ukazując 
możliwość wieloaspektowego światopoglądowo podejścia do danego tematu zajęć i egza-
minu. Istotą badań jakościowych jest ukazywanie wielości kategorii, które można łączyć 
w ogólny system pojęciowy. Pojmowanie jakościowe wyłania się z wielości stanowisk i spoj-
rzeń, pozwala jednocześnie na sądy ogólne, sumujące i różnicujące. Indywidualne prowa-
dzenie testów komutacyjnych może jednak nie sprzyjać próbie wypracowania danego sądu 
w takim stopniu jak praca zespołowa.

Obecnie (kwiecień 2016 r.) trwa cykl zajęć pt. Mity i symbole w dyskursie medialnym i fil-
mowym. Są one kontynuacją przeprowadzonego już wykładu z analizy semiotycznej. Praca 
również opiera się o aparat semiotyczny, głównie o metody mitologii, szukania „znaczeń 
II rzędu” Rolanda Barthesa. Również ma charakter zespołowy, aktywizujący i jakościowy. 
Wraz z grupą studentów i doktorantów, poprzez analizę wybranych trailerów filmowych 
poszukujemy obecności mitologii romantyzmu, mitologii ezoterycznej czy wpływu mitycz-
nie pojmowanych ideologii faszyzmu i komunizmu na obecną politykę. Efekty tych zajęć 
nie są jeszcze udokumentowane i przeanalizowane10.

Wnioski

Analiza semiotyczna i technika testu komutacyjnego okazała się cenną inspiracją do zajęć 
dydaktycznych. Należało jednak najpierw wypracować praktyczną jej formę, a nie tylko 
wykład teoretyczny. Połączenie analizy semiotycznej przekazów medialnych z metodyką 
aktywizującą i metodologią badań jakościowych okazało się właściwym i dającym praktycz-
ne efekty pomysłem. Doświadczenia akademickie w tym zakresie można z powodzeniem 
stosować również w edukacji medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Problem rozumienia aparatu pojęciowego i ryzyko subiektywizmu interpretacyjnego 
udało się zniwelować poprzez zredukowanie części teoretycznej do niezbędnego minimum 
oraz poprzez przyjęcie modelu pracy i oceny zespołowej.

10 Tenże, Mity i symbole w dyskursie medialnym i filmowym, http://presscafe.eu/mity-i-symbole-w-dyskursie-
medialnym-i-filmowym/ (dostęp 17. 04. 2016).



Summary

Semiotic analysis in media and film education

Using semiotic analysis (mainly commutation test) in the media and film education, during academic 

lectures for students of media studies and journalism. Semiotic analysis is a good method to develope 

critical literacy. Its effectiveness as a method is greater, when this is also active forms of education 

in focus groups . It’s useful didactically but there are some problems with using semiotic analysis as 

a reserach method in media studies, due to the subjectivity of interpretation.
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Komiksem zainteresowałam się zupełnie niedawno, już jako świadomy odbiorca tekstów 
literackich, uczestnik kultury wizualnej i przede wszystkim jako lektor języka polskie-
go i wykładowca literatury polskiej dla cudzoziemców. Nie jestem nałogowym czytelni-
kiem komiksów ani też znawcą gatunku, jego orędowniczką czy też przeciwniczką. Opowie-
ści graficzne traktuję jako narzędzie przydatne w glottodydaktyce polonistycznej i głównie 
o tych aspektach będzie mowa w niniejszym artykule. Moje zainteresowanie tym obszarem 
literatury popularnej było, w dużej mierze, motywowane charakterem uczestników za-
jęć lektoratowych: a zatem odbiorców zewnętrznych kulturowo w stosunku do kultury 
polskiej, wyrosłych w odmiennym niż polski systemie edukacyjnym oraz przedstawicieli 
pokolenia Y czy też G, czyli cyfrowych tubylców, osób nastawionych na możliwość zdoby-
wania potrzebnych informacji w krótkim czasie, osób wychowanych i przystosowanych 
do odbioru wszechobecnych obrazów i hipertekstów (filmy, reklamy, szeroko rozumiany 
internet). Początkowo komiks wydawał się formą nieco anachroniczną, jednakże postano-
wiłam sprawdzić reakcje młodych ludzi, zarówno cudzoziemców, jak i polskich uczniów, 
na tę formę przekazu.

Komiks, jak wiadomo, przynajmniej w Polsce nie jest tak powszechnym medium jak 
współcześnie film czy klasyczne powieści książkowe. Od zawsze historyjki obrazkowe bu-
dziły skrajne emocje począwszy od fascynacji i kolekcjonowania rozmaitych serii aż po 
krytyczne uwagi znawców literatury, którzy traktowali tę formę rozrywki jako niewymaga-
jącą wielkiego zaangażowania intelektualnego, często przypisywaną dzieciom i młodzieży. 
Niejednokrotnie podważano też wartość merytoryczną i estetyczną komiksu. Jerzy Szyłak1 
dowodzi, iż na tak niepochlebne opinie wpływał przede wszystkim fakt, że komiks próbo-
wano wartościować i opisywać z punktu widzenia literatury bądź malarstwa, co jest dla 
tego gatunku krzywdzącą strategią, ponieważ komiks, będąc wynikiem połączenia sztuki 
plastycznej i sztuki słowa, funkcjonuje na pograniczu i powinien być opisywany zupełnie 
innymi narzędziami, kategoriami odrębnymi, stworzonymi specjalnie dla komiksu. W ostat-
nich latach komiks zdobywa coraz liczniejsze rzesze zwolenników i znawców tego gatun-
ku, organizowane są konwenty, na których spotykają się autorzy oraz czytelnicy, pojawia 
się coraz więcej polskich utalentowanych rysowników i autorów, wreszcie szata graficzna 
komiksów jest na coraz wyższym poziomie. Niemniej jednak w Polsce komiks należy do ga-
tunków sporadycznie czytanych, często wyłącznie przez ludzi młodych, funkcjonuje, można 
by rzec, w niszowych kręgach odbiorców.  

Jako jedność ikono-lingwistyczna2 komiks może również stać się bogatym źródłem in-
spiracji w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów nauczania języka i technik utrwalania 
zdobytej wiedzy językowej, jak również jest materiałem wizualizującym kulturę i literaturę 
danej społeczności, gdyż może oddawać naturalną mowę użytkowników danego języka. 
Strona graficzna komiksu pozwala w sposób interesujący i niebanalny oddać realia kul-

1 J. Szyłak, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk 2000. 
2 K.T. Toeplitz, Sztuka komiksu, Warszawa 1985, s. 40.
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turowe danej społeczności. Próbą dość oryginalną i trafną, wydaje się opowieść graficzna 
Marzeny Sowy Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają3. Realia Polski z czasów PRL-u przedsta-
wiono tu z perspektywy dziecka około ośmioletniego. Autorką tekstów jest Marzena Sowa, 
a rysownikiem Francuz Sylvain Savoir. Książka powstała z myślą o odbiorcy zewnętrznym 
kulturowo oraz o tych, którzy czasów PRL-u nie pamiętają lub nie mogli poznać. Jej pierw-
szy recenzent, Sylvain Savoir, tak opisuje wrażenia po przeczytaniu komiksu:

[D]zięki Marzenie poznałem Polskę, którą wcześniej znałem tylko z gazet. W ten sposób mo-

głem się zagłębić w ten codzienny świat, świat dziecka, który nie ocenia historii, lecz opowiada 

o niej. Marzi niewiele z niej rozumie, więc jej spojrzenie jest obiektywne. We Francji zna się 

trochę Polskę, w gazetach pisano o trudnych chwilach, ale wciąż istnieje wiele uprzedzeń 

i stereotypów4.

Autorka opowiada kilka niezwiązanych ze sobą fabularnie historyjek z życia kilkulet-
niej dziewczynki w odległym już czasowo PRL-u. Nie ma tu sentymentalizmu ani analizy 
wielkiej polityki. W dialogach i narracji odnaleźć można szczerość dziecka, w obrazkach – 
realia codziennego życia, które uzależnione było właśnie od sytuacji politycznej. Tytuły po-
szczególnych opowiadań ilustrują świat dziecka i rytm życia przeciętnych ludzi. Opowieść 
rozpoczyna rozdział zatytułowany Karp w wannie i dotyczy jednego z polskich obyczajów 
świątecznych: zakupu karpia. Kolejne święto – Wielkanoc – zilustrowane jest w części Bar-
dzo mokry poniedziałek. W rozdziale Życie towarzyskie na klatce schodowej czytelnicy zo-
stają wprowadzeni w życie społeczności wielkiego blokowiska i świat dziecięcych zabaw. 
Jest też miejsce na przedstawienie realiów i logiki życia w rzeczywistości, którą rządzą 
twarde reguły przetrwania: Komunizm nie odbiera apetytu, Nocne oczekiwanie, Toaletowa 
poezja. Czytelnik towarzyszy małej dziewczynce w przeżywaniu różnych wydarzeń z życia 
codziennego: pielgrzymka papieża (Papież naszym bohaterem3), stan wojenny (Stan stra-
chu) czy po prostu wycieczka do Krakowa (Smok Wawelski). Zamieszczam kilka rysunków 
z omawianej opowieści graficznej. 

3 M. Sowa, Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają, Warszawa 2007. Komiks najpierw został wydany w wersji 
francuskiej przez wydawnictwo Dupuis w 2005 roku. Propozycję wykorzystania komiksu na zajęciach 
z obcokrajowcami przedstawiłam w artykule Komiks w kształceniu polonistycznym obcokrajowców, 
[w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Łódź 
2010, s. 351–359.

4 Wywiad przeprowadzony z Marzeną Sową i Sylvainem Savoir, www.komiks.polter.pl (dostęp 3. 11. 2007).
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Zaprezentowane rysunki oddają atmosferę komiksu, z którego lektury czytelnik może 
poznać różne fakty historyczne i zobaczyć je zanurzone w życiu zwykłych ludzi. Język, 
stosowany przez bohaterów opowiadań, oddaje również otaczającą ich rzeczywistość. Kwe-
stia ojca wypowiedziana w związku z zakupem karpia odzwierciedla ducha ówczesnych 
świątecznych przygotowań, które obecnie zmieniły charakter – karpia kupuje się na stoisku 
w supermarkecie. I nie jest potrzebne szczęście, a czas i pieniądze. Słowa matki skierowane 
do dzieci, bawiących się na klatce schodowej, mogą zaskoczyć odbiorców, ale jej kwestie 
są wypowiedziane językiem wówczas niezwykle żywotnym. Zdanie: Rzucili pomarańcze 
w języku współczesnym w żaden sposób nie przystaje do aktualnej rzeczywistości poza-
językowej, a dawniej słowa: kolejki, kartki, przedpłaty, zapisy, były powszechne w użyciu 
i obecnie znaczą trochę inaczej niż  w połączeniu z odpowiednimi realiami. 

Prezentowany komiks nie jest podręcznikiem, ale wydaje się spełniać wymogi dydak-
tyczne: jest kreacją artystyczną opisującą za pomocą obrazu i języka realia życia w Polsce 
w określonym czasie historycznym (przekazuje wiedzę o czasach PRL-u). Sama autorka 
wypowiada się o swoim zbiorze opowiadań tymi słowami:

[…] czytelnikom frankofońskim nasz komiks opowiada o świecie zza wschodniej granicy. Znali 

(Francuzi) newsy z gazet, ale tak naprawdę nie wiedzieli, jak wyglądało życie w latach 80. 

w Polsce. Nie mieli pojęcia, że mimo tych wszystkich strasznych rzeczy można było normalnie 

żyć. […] To opowieść o normalnym życiu w czasie nienormalnych trudności. O tym, że tutaj 

razem wszyscy sobie radziliśmy5. 

Tym samym książka staje się nośnikiem wiedzy o kulturze i historii Polski oraz jest od-
zwierciedleniem użycia języka polskiego w jego żywej odmianie i w naturalnych sytuacjach. 

Lektura wspomnianego komiksu, jak wykazują moje doświadczenia lektorskie, przy-
nosi wiele pożytku: studenci doświadczają świata im obcego, przez chwilę staje się on czę-
ścią ich świata poprzez tworzywo językowe i wizualne – to bardzo cenny zabieg w na-
uczaniu i uczeniu się języka obcego ze względu na pobudzanie pamięci bodźcem słownym 
i wizualnym. Polscy uczniowie natomiast (w wieku 16-17 lat) z zaciekawieniem śledzili 
paski komiksu, odnajdując w nim skrawki opowiadań rodziców lub dziadków albo wspo-
minali lekcje historii. Podczas warsztatów z polskimi uczniami prezentowałam wszystkie 
wymienione tu komiksy i z największym zainteresowaniem spotkała się właśnie Marzi. 
Ćwiczenia zaproponowane do lektury tego komiksu polegały na dopasowywaniu opisów 
wydarzeń politycznych do rysunków, uzupełnianiu dialogów na wybranych planszach ko-
miksu oraz na samodzielnej lekturze.

Spore zainteresowanie wzbudza komiksowa wersja powieści Henryka Sienkiewicza 
Quo vadis6. Powieść graficzna, w którą została zamieniona klasyczna powieść Sienkiewicza 

5 Wywiad z Marzeną Sową: http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/2029020,53581,4572982.html (dostęp: 
16.10.2007). 

6 „Quo vadis”. Komiks na motywach powieści Henryka Sienkiewicza, scen. J. Miarka, rys. J. Ozga, Warszawa 2001.
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przyciąga uwagę polskiego czytelnika szczególnie ze względu na zminimalizowaną obszer-
ność tekstu w stosunku do oryginału. Dla czytelnika cudzoziemskiego taka forma literatury 
polskiej staje się atrakcyjna szczególnie z uwagi na uproszczony język. Jedno ze stylistycz-
nych ćwiczeń przygotowanych do lektury fragmentów Quo vadis polegało na skontrasto-
waniu i zanalizowaniu fragmentu książkowego z planszą komiksową.

Eunice wstąpiła na stołek – i znalazłszy się na wysokości posągu, nagle zarzuciła mu na szyję ramiona, 
po czym odrzuciwszy w tył swe złote włosy i tuląc różowe ciało do białego marmuru, poczęła przyciskać 

w uniesieniu usta do zimnych warg Petroniusza.

H. Sienkiewicz, Quo vadis, Warszawa 1961, s. 19.

Polscy uczniowie zwykle żywo reagowali na fakt adaptacji prozy na komiks, widząc 
tym samych żywotność powieści w nowej formie. Niemniej jednak wszyscy uczestnicy za-
jęć (polscy i zagraniczni) zwracali uwagę na to, iż mają świadomość obcowania z substytu-
tem, jednakże nie przeszkadzało im to w lekturze, wręcz przeciwnie odczuwali satysfakcję, 
że dzięki komiksowi mogli poznać treść polskiej powieści, której prawdopodobnie w ory-
ginale nigdy nie przeczytają. Polscy uczniowie z zaciekawieniem czytali kolejne baloniki 
myślowe, szczególnie jeśli byli po lekturze książki lub po obejrzeniu adaptacji filmowej. 

Lektura każdego innego komiksu może stać się literacką przygodą, może dostarczać 
czytelnikowi ciekawych bodźców wizualnych, ale również za jego pośrednictwem dokonuje 



36
TEKSTY I PRETEKSTY

się doskonalenie umiejętności językowych i przy odpowiednio dobranych treściach / tema-
tyce komiksu poszerza się wiedza pozajęzykowa. Przykładem może być Legendarna historia 
Polski (Historia Polski. Strażnicy Orlego Pióra) i Legendy Polskie (Grzegorz Rosiński, Barbara 
Seidler, O smoku wawelskim i królewnie Wandzie, Opowieść o Popielu i myszach, O Piaście 
Kołodzieju) to kolejne propozycje lektury na zajęcia językowe lub na lekcje poświęcone 
kulturze polskiej. Walorem tych wydań są dwujęzyczne dialogi, korzyść z zabiegu dwu-
języczności płynie dla obcokrajowców uczących się języka polskiego, ale też dla polskich 
uczniów, którzy, czytając polskie legendy, nie zawsze dobrze im znane, jednocześnie mogą 
pogłębiać swoją wiedzę polonistyczną i ćwiczyć język angielski. 

W nauce języków obcych, ale nie tylko, istotne jest działanie, a zatem jawi się tu nie-
zwykły pożytek z metody projektowej czy też podejścia zadaniowego, które z powodze-
niem można stosować przy pracy z komiksem. Struktura komiksu stwarza możliwości sa-
modzielnej pracy uczniów i może mieć zastosowanie, np. w tworzeniu komiksu do dzieła 
literackiego. Taki zabieg bezpośrednio angażuje ucznia w przeżycie estetyczne. Nie każdy 
jest ekspertem od czytania literatury – szczególnie jeśli czytany tekst jest w języku obcym 
– innymi słowy większość odbiorców to czytelnicy, którzy czytają dla przyjemności, war-
stwę estetyczną i poziom kunsztu słowa zostawiając profesjonalistom, dlatego proponując 
swoim studentom7 lekturę tekstu Laura i Filon Franciszka Karpińskiego jednocześnie zachę-
ciłam ich do stworzenia komiksu (narysowania obrazków i napisania dialogów).  Kolejnym 
krokiem jest wykorzystanie technologii informacyjno-komunikcyjnej – mam tu na myśli 
przygotowanie foniksu, czyli nagrywanie dialogów do scen z komiksu8. Takie projektowe 
podejście do lektury kształci nie tylko kompetencje kulturowe i językowe, wzbudziło ono 
w uczniach kreatywność i innowację, rozwijało krytyczne myślenie, umiejętność rozwią-
zywania problemów, komunikowania się i współpracy, pokazało też narzędzia adaptacji 
i przekształcania jednego medium w drugie.

Komiks jako przejaw kultury popularnej nie przyjął się w Polsce tak bardzo powszech-
nie jak np. w USA czy w kulturach Dalekiego Wschodu. Nadal uchodzi za gatunek przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży, dla grupy odbiorców, która jest otwarta na treści w nieco 
innym porządku niż tradycyjnie przyjętym. Jednakże, co oczywiste, wprowadzenie komiksu 
w proces edukacji polonistycznej czy też szerzej humanistycznej sprawia, że proces ten staje 
się urozmaicony, komiks (czy to czytany, czy też tworzony) uczy pisania, kojarzenia faktów, 
logiki i synchronizacji oraz następstwa czasów w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych. 

7 Studenci pochodzili z Japonii, Kazachstanu i Ukrainy, uczestniczyli w zajęciach poświęconych arcydziełom 
literatury polskiej.

8 W internecie można znaleźć wiele aplikacji do samodzielnego tworzenia i nagrywania komiksów, np. 
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/komiksy, Pixtoon (web) i Draw Cartoons (android) oraz wiele 
opracowań na temat wprowadzania nowych technologii do polskiego systemu edukacyjnego, np. http://
docslide.pl/education/nowe-technologie-w-edukacji.html. (dostęp: 6.03.2016).



Summary

„In comics form” about Poland, literature, the language and the culture not only for foreigners

Comic books, going into the general texts of popular culture, it become a carrier of culture and know-

ledge for both the Polish and external culture recipient as well. This genre of popular culture provides 

many opportunities for learning language and cultural competence, skills of reading and speaking and 

the use of modern information and communication technologies. Therefore, the author of the article 

presents examples of Polish comic books at Polish language classes as a foreign language, there is 

also an attempt to translate the Polish glottodidactic experience into the realities of Polish humanistic 

education. 
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Z jaskini do kiosku i na półki księgarskie

1. Miejsce kultury popularnej w dyskursie edukacyjnym

Powszechnie wiadomo, że kultura popularna jest zjawiskiem, które w sposób ekspansywny 
i wielowymiarowy oddziałuje na różne sfery ludzkiego życia, natomiast sposób, w jaki bywa 
określana, coraz mniej przypomina klasyczne ujęcia, w których występowała zwykle jako 
zjawisko nastawione na masowego, bezkrytycznego odbiorcę1. Przez długi czas negatywne 
wartościowanie kultury popularnej związane było z przeciwstawianiem jej niskiego pozio-
mu (tutaj do zarzutów padających przeciwko popkulturze należą m.in. trywialność, ujed-
nolicenie, wystandaryzowanie czy też ścisłe związki z przemysłem rozrywkowym) tekstom 
należącym do tzw. „kultury wysokiej”2. Niejednokrotnie zakładano, że uczestnicy kultury 
popularnej to „bezwolne masy sterowane odgórnie lub też niewybredni konsumenci, któ-
rzy napędzają przemysł kultury popularnej, wymuszając banalizację tego, co wartościo-
we”3. Coraz częściej taki pogląd kłóci się z rzeczywistością, która dowodzi, że większość 
osób zainteresowanych kulturą popularną to ludzie aktywni, dokonujący własnych analiz 
i reinterpretacji utworów, chcący odszukać sensotwórczy charakter kultury popularnej. 
Zwiększa się także szereg prac naukowych, w których to właśnie kultura popularna staje 
się przedmiotem interdyscyplinarnych badań naukowych4. Badania skupione na kulturze 
masowej pomagają nie tylko zrozumieć społeczne nastroje i zrewidować obowiązujący ka-
non, a ponadto podkreślają, jak wielkie znaczenie ma kultura popularna w procesie kształ-
towania osobowości człowieka:

Kultura popularna daje szansę uczestnictwa w zbiorowo przeżywanych formach myślenia 

mitycznego. Mity kultury popularnej są różnorodne i niebywale mobilne. Odpowiadają wszak 

na zmienne koniunktury rynkowe  szybko przeobrażają rzeczywistość społeczną5.

1 A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980, s. 99.
2 I. Morawska, Kultura popularna w dyskursie edukacyjnym, [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe 

przyzwolenie czy autentyczny dialog?, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 39–40.
3 G. Gajewska, Wstęp. Komiks jako przykład konwergencji kultury popularnej i wysokoartystycznej, 

[w:] KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska, 
R. Wójcik, Poznań 2011, s. 15.

4 I tak na przykład: literaturoznawcy podkreślają m.in. jej synkretyzm form, stylów i Intertekstualność; 
psychologowie zwracają uwagę na niejednoznaczność kryteriów hierarchizowania związanych z nią zja-
wisk, wielokulturowość, polegającą na „dostarczaniu różnorodnym odbiorcom wielu kompetentnych, 
a zarazem sprzecznych ze sobą narzędzi wyjaśniania i poznawania świata” (G. Gajewska, Wstęp. Komiks 
jako przykład konwergencji kultury popularnej i wysokoartystycznej…, s. 40); socjolodzy dostrzegają procesy 
będące integralną częścią kultury popularnej, w tym „popularyzację rzeczywistości”, „medializację spo-
łeczną” oraz zjawisko związane z tzw. „kulturą przyjemności” (W.J. Burszta, Dole i niedole pojęcia kultury, 
[w:] tegoż, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004, s. 42). 

5 R.K. Przybylski, O tym, jak Leopold Tyrmand wałęsał się w świecie kultury popularnej, „Poznańskie Studia 
Polonistyczne”, Poznań 998, s. 15.
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Zasadne wydaje się więc porzucenie waloryzowania i definiowanie „po prostu kultu-
ry” – tworu łączącego społeczeństwo komunikacyjne, „terenu ścierania się różnorodnych 
znaczeń”6, gdzie wszystko ma jakąś wartość semiotyczną. Dotyczy to także literatury, o któ-
rej bogactwie nie świadczy elitarność bądź jej brak, ale sam akt interpretacji usytuowany 
w określonych kontekstach, np. społecznych, historycznych czy własnego życia7. 

O ile współczesna szkoła zdaje się być daleka od wspomnianego wcześniej wartościo-
wania, a w dyskursie edukacyjnym widoczne jest wyraźne opowiadanie się pedagogów i me-
todyków za tym, aby tzw. kultura popularna stała się nieodłączną częścią kształcenia, o tyle 
ciągle prowadzone są spory dotyczące sposobów wprowadzania jej elementów na lekcjach 
i określenia statusu w procesie dydaktyczno-wychowawczym8. Niewątpliwie jednak współ-
cześni uczniowie są świadomymi uczestnikami kultury popularnej, która w dużym stopniu 
opiera się na wizualności. To z kolei w oczywisty sposób powinno wpływać na kształt eduka-
cji humanistycznej, której zadaniem jest przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowa-
nia w świecie pełnym słowno-ikonicznych komunikatów. To właśnie lekcje  języka polskiego, 
historii czy też wiedzy o społeczeństwie (w sposób szczególny kształtujące kompetencje 
komunikacyjne i kulturowe uczniów), stoją przed zadaniem nauczenia młodych ludzi bycia 
świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem kultury i społeczeństwa audiowizualnego.

Medium wpisującym się w nurt kultury popularnej, za pomocą którego można osią-
gnąć te cele, jest komiks. Jako tekst kultury będący połączeniem przekazu ikonicznego 
i werbalnego łączy on cechy wspólne wszelkim tego typu formom komunikacji: „korzysta 
z kodów wypracowanych na potrzeby literatury, sztuk plastycznych i sztuki filmowej”9. 
W dobie funkcjonalnego analfabetyzmu komiks jest szansą na zainteresowanie ucznia tek-
stem pisanym poprzez przekaz najbliższy mu obecnie – obraz10. 

2. Komiks jako tekst kultury popularnej

Komiks zajmuje ważne miejsce we współczesnej kulturze. Przyczyniają się do tego niewąt-
pliwie liczne adaptacje filmowe, seriale telewizyjne, ciągła obecność sztuki komiksowej 
w internecie i mediach społecznościach. Niesłabnąca popularność wzmocniła pozycję tego 
gatunku na rynku wydawniczym, jak i naukowym. Od kilkudziesięciu lat na Zachodzie i kil-
kunastu w Polsce, wydawane są publikacje i rozprawy naukowe poświęcone tej dziedzinie 
sztuki. Wiele z nich publikowanych jest w Internecie i udostępnianych szerokim grupom 
odbiorców.

6 B. Skowronek, Nie popularna, nie elitarna – po prostu kultura, „Polonistyka” nr 5, 2010, s. 12.
7 Tamże.
8 I. Morawska, Kultura popularna w dyskursie edukacyjnym…, s. 40.
9 W. Birek, Główne problemy teorii komiksu, Rzeszów 2004, s. 4 (maszynopis pracy doktorskiej: http://www.

zeszytykomiksowe.org/sklad/birek2004.pdf, dostęp: 12 X 2015).
10 Zob. I. Socha, Dziecko w świecie lektury, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Tom 2, 

red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2009, s. 130.
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Jednak droga do uznania komiksu za zjawisko warte naukowej analizy była długa. 
Negatywne opinie ze strony literaturoznawców i krytyków, oparte głównie na stereotypach 
(prymitywizm i brak jakichkolwiek wartości artystycznych) sprawiły, że również pedagodzy 
podchodzili do komiksu sceptycznie. Obecność komiksu na lekcjach literatury w szkole, była 
nie do przyjęcia. W Wielkiej Brytanii w czasie wojny przestano drukować komiksy. Nato-
miast w latach 50. kraje bloku socjalistycznego, a więc również i Polska, potępiały gatunek 
jako oduczający czytania i otępiający. Sytuacja stała się na tyle poważna, że ostatecznie 
w 1969 roku USA wytoczono uznanie komiksu za gatunek literacki11.

Uważa się, że to właśnie niesłabnący fenomen komiksów, wzmocnił ich pozycję w pro-
cesie zdobywania równorzędnego miejsca pośród innych dziedzin sztuki, co z kolei niejako 
„zmusiło” badaczy kultury współczesnej do zainteresowania się tym zagadnieniem. W Pol-
sce badania komiksu rozwijają się bardzo prężnie. Jednak komiks, podobnie jak literatura 
fantastyczna, ciągłe musi walczyć o uznanie za „pełnoprawny” obiekt refleksji naukowej. 
W przestrzeni polskiej nauki możemy mówić o zjawisku „komiksologii”. Są to fachowe dzia-
łania badawcze, skupiające się na komiksie i łączące ludzi nauki z różnych ośrodków aka-
demickich w kraju i zagranicą. Głównym problemem badawczym, z jakim musieli zmierzyć 
się literaturoznawcy, było pytanie o definicję komiksu oraz umiejscowienie go w ramach 
gatunkowych. 

3. Komiks jako „niewidzialna sztuka”12

Scott McCloud, znany amerykański teoretyk komiksu, twierdzi, że w tego rodzaju przekazie 
najważniejsze jest to, co łączy poszczególne obrazki między sobą – coś nieuchwytnego go-
łym okiem, coś co „istnieje” pomiędzy nimi. W związku z tym komiks traktować należy jako 
sztukę wyobraźni, pełną ukrytych kontekstów grę z czytelnikiem; jest to jednak gra, która 
nie stara się nastręczać kłopotów odbiorcy, a wręcz przeciwnie – pragnie, by czytelnik stał 
się zwycięzcą intelektualnej rozgrywki13.  

Postrzeganie komiksu w kategorii utworu zmuszającego czytelnika do myślenia jest 
czymś charakterystycznym dla współczesnych badań nad tą sztuką. Komiks, będący pro-
duktem kultury masowej, kojarzy się z prostą historyjką obrazkową. Jerzy Szyłak tłumaczy, 
że pierwsze konotacje dotyczące komiksu – banalność i prostota – mają związek z celami, 
dla jakich był przeznaczony na początku swojego istnienia (głównie miał za zadanie 
pozyskiwać czytelników gazetom, w których był publikowany, wiec wydawcy nie zwracali 
uwagi na walory artystyczne, a rysownicy musieli spełniać oczekiwania odbiorców)14. 

11 A. Cichoń, Historia komiksu, bmw, brw, s. 15 (maszynopis dostępny na: http://www.psp.rzezawa.pl/publi-
kacje_pliki/HISTORIA%20KOMIKSU.pdf, dostęp: 15 X 2015).

12 S. McCloud, Zrozumieć komiks, tłum. M. Błażejczyk, Warszawa 2015, s. 46.
13 Tamże, s. 39.
14 J. Szyłak, Komiks, Kraków 2000, s. 35.
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W latach 20. i 30. prasa kładła nacisk na komiczność opowieści obrazkowych15. Posłu-
giwanie się obrazkami i tworzenie za ich pomocą krótkich historii traktowano jako zabawę 
„polegającą na odtworzeniu w tworzywie jednej sztuki formy charakterystycznej dla sztuki 
zupełnie innej”16. Jednakże wraz z popularnością podnosiła się jakość komiksu. Twórcy 
zaczęli odchodzić od humorystycznych opowiadań, skłaniając się w stronę poważniejszych 
tematów, większą wagę przykładając do rysunku. Ciągłe „podnoszenie poprzeczki”, zarów-
no ze strony twórców, jak i coraz bardziej wymagających odbiorców, doprowadziło do roz-
woju gatunku, a co za tym idzie – koniecznością stało się zdefiniowanie nowego tworu 
artystycznego17.

Komiks jest sztuką wymykającą się z ram. Czerpiąc z literatury i malarstwa, a więc 
posługując się obrazem i słowem, bywa nazywany „fenomenem osobnym”18, istniejącym 
w ramach kultury popularnej na zasadzie przeciwieństwa – komiks jako osoby gatunek 
artystyczny. Istnieje jednak także drugi pogląd, skłaniający do włączenia komiksu w skład 
ogółu tekstów kultury:

[…] komiks ma cechy, które różnią go od dzieł literackich czy plastycznych, ale posługuje się 

słowem i obrazem, korzystając ze zdobyczy obu tych sztuk. Należy niewątpliwie do grona 

przekazów fabularnych i wchodzi z innymi przekazami fabularnymi w rozmaite związki, 

dzięki czemu może – i powinien – być opisany z wykorzystaniem pojęć tej samej poetyki19.

Różne poglądy badaczy na temat komiksu widoczne są szczególnie w próbach stwo-
rzenia jego słownikowej definicji. Nowsza edycja Słownika literatury popularnej sugeruje, 
że komiks jest „fabułą opowiedzianą za pomocą sekwencji obrazków, zwykle uzupełnioną 
tekstami słownymi”20. Komiks jest tutaj traktowany jako „opowiadanie należące do sztuk 
fabularnych”21, będącym jednocześnie „dziełem rysunkowym, sytuującym się na pograniczu 
sztuk plastycznych”22. Szczególnie podkreślona została relacja między słowem i obrazem, 
tworząca „sztukę dwutworzywową”23.  Komiks jest rozpatrywany jako próba naśladowania 
literatury za pomocą przekazu wizualnego, jednocześnie czerpiącego z twórczości filmowej 
– obrazki są zestawione na zasadzie kadrów, a „obrazy tracą swą estetyczną samodzielność 
i są zestawione w ciąg mający charakter tekstu”24.

15 Tamże, s. 11.
16 Tamże.
17 J. Szyłak, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk 2000, s. 3-4.
18 Tamże, s. 5.
19 Tamże, s. 5–6.
20 Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 262.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
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Porównując definicje, można zwrócić uwagę na powtarzające się uznawanie komiksu 
za sztukę sytuującą się „na granicy”:

Komiks jest lokowany na styku trzech wielkich dziedzin [tj. rysunek, literatura, film], których 

tworzywa wykorzystuje, jest uznawany za autonomiczną dziedzinę sztuki25. 

Komiks jest formą, która sytuuje się a pograniczu sztuk: obecne są w niej formy narracji, fabu-

ły, bohatera, czasu, przestrzeni; jednocześnie, jako utwór rysunkowy podlega regułom sztuk 

plastycznych. […] Uwzględniając sposoby funkcjonowania [komiks] istnieje na pograniczu 

sztuk, a także kultury popularnej i kultury wysokiej26.

Jak zauważa Ryszard Przybylski, komiks jest specyficznym dziełem sztuki, które nie 
istnieje w próżni, a wypełnia niszę, tzn. ukrywa akt narracji (w przeciwieństwie do literatu-
ry, dla której jest to główna forma przekazu), jednocześnie dokonując tego aktu za pomocą 
„znaków ikonicznych”27. 

Wszystkie ujęcia, zarówno starsze, jak i nowsze, wskazują zgodnie, że nośnikiem nar-
racji w komisie są obrazy. To właśnie one „przedstawiają fabułę” i wraz z warstwą językową 
tworzą specyficzny przekaz.

Obraz w komiksie budowany jest na zasadzie opozycji do słowa lub znaku. W przeci-
wieństwie do tego drugiego obraz funkcjonuje w komiksie niepodzielnie. Skoro zaś stanowi 
utrwalenie doznania wzrokowego, to malarz, rejestrując to, co widzą jego oczy, tworzy 
dzieło, które nie komunikuje znaczenia, jest za to pewnym odzwierciedleniem rzeczywi-
stości. Znaczenie to musi mu być nadane w procesie interpretacji, jakiej dokonuje odbiorca. 
Tworząc komiks, artysta musi więc starać się uniknąć wielości interpretacji, dążyć do tego, 
by odbiór obrazu mógł nieść możliwie jak najjaśniejszy przekaz fabularny. Aby udało się 
to osiągnąć, rysownik korzysta z wiedzy, jaką niesie historia malarstwa – wykorzystując 
malarskie i graficzne sposoby przedstawiania rzeczywistości28. Natomiast aby fabuła kadru 
była kompletna, uzupełnia ją tekstem – napisami, podpisami, dymkami dialogowymi, pod-
kreślając w ten sposób korelację obrazu z innymi sztukami fabularnymi. Twórca komiksu 
traktuje kadr jako całość, co oznacza, że tekst i obraz nie funkcjonują w komiksie na zasa-
dzie opozycji i nie powinno się analizować ich oddzielnie.       

Tekst jest swoistym uzupełnieniem rysunku, z kolei oderwanie tekstu od obrazu spra-
wi, że przekaz stanie się niezrozumiały. Podobnie byłoby, gdyby pozbawić komiks linii 
dialogowych czy komentarzy narracyjnych. Chociaż rysownicy starają się, aby postacie 
przedstawione w komiksie ukazane  były w sposób czytelny, a ich intencje, emocje i uczucia 

25 Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, Warszawa 2012, s. 479.
26 Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, red. P. Potrykus-Woźniak, Bielsko-Biała 2010, s. 84.
27 R.K. Przybylski, Słowo i obraz w komiksie, [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieplikowa, 

J. Skawiński, Wrocław 1980, s. 230.
28 J. Szyłak, Poetyka komiksu…, s. 13.
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były łatwe do odczytania, sam obrazek zdaje się niekompletny, a odbiorca wręcz czeka na 
„dopowiedzenie” historii. Twórca komiksu przekracza zatem granice, jakie narzucają sztuki 
plastyczne i fotograficzne. Robi to poprzez powielanie obrazów, tworzących serie, łączące 
się w jedną autonomiczną całość – będącą podobieństwem tekstu słownego. W ten sposób 
powstaje sekwencja, która traktowana jest jako struktura29.  

W związku z powyższym, starając się interpretować komiks, nie należy skupiać się 
na pojedynczych obrazkach, tylko na wspomnianych sekwencjach. Aby podkreślić znacze-
nie warstwy ikonicznej i językowej, podporządkowanej całości, o rysunku komiksowym 
możemy mówić też jako o obrazku narracyjnym. W ten sposób ukazane są funkcje, jakie 
pełni obrazek, jak również cechy związane ze sposobem organizacji procesu czytelniczego30. 
Oczywiście, spójność komiksu wyrażona jest również przez jego wizualność, dlatego pojęcie 
„obrazek narracyjny” może być stosowane wymiennie z terminem „kadr”, zaczerpniętym ze 
sztuki filmowej. Należy jednak pamiętać, że komiks łączy elementy różnych sztuk, odmie-
niając ich funkcje, jak i wykorzystując je w różnych kontekstach, jednocześnie odmieniając 
ich znaczenie. Tak więc „kadr” komiksowy nie nabywa cech identycznych z kadrem filmo-
wym. Pozostaje dziełem w formie druku, a kadry na jakie został podzielony są zestawione 
obok siebie jednocześnie i nie są ograniczone, ani czasem filmowym, ani nie są wprowa-
dzane w ruch31. 

Teoretycy komiksu sugerują nazywanie strony komiksowej „metakadrem”, aby podkre-
ślić, jak duże znaczenie ma postrzeganie komisu jako całości, na którą składa się opowieść, 
charakterystycznie zestawiona w przestrzeni, pozwalająca na odbiór dużych fragmentów 
opowieści „jednym” spojrzeniem. Strona komiksu przemawia do czytelnika na różne spo-
soby, można bowiem od razu dostrzec harmonijny porządek i jednolitość, tworzącą pewną 
kompozycyjną całość bądź wręcz przeciwnie, stawia przed odbiorcą wyzwanie odnalezie-
nia „umykającego” porządku i  poprzez dokładne obserwowanie detali, powolne składanie 
obrazków w kadry, a następnie te w spójną opowieść. 

Na integralność opowieści komiksowej składają się także relacje formalne, będące rów-
nie ważne, jak semantyczne związki. Należą do nich32:

 − rozmieszczenie obrazków – obrazki w komisie zestawione są obok siebie i od siebie, 
co sprawia wrażenie regularnego układu, sugeruje związki występujące między po-
szczególnymi kadrami33;

29 Tamże.
30 R.K. Przybylski, Świat komiksu, „Sztuka” nr 2, 1978, s. 26.
31 J. Szyłak, Komiks…, s.16. 
32 Tenże, Poetyka komiksu…, s. 33–34.
33 Obrazki w komiksie mogą być ujęte w ramki, kształt i charakter zależy od preferencji rysownika, jednak 

są ustawione tak, aby zawsze między poszczególnymi ramkami zostawała pusta przestrzeń – zawsze ta 
sama. Istnieją też komiksy w których ramy zostają naruszone, nazywa się je „kompozycjami otwartymi”, 
związane jest to przeważnie z fabułą.



45
JAROSŁAW PACUŁA, ELŻBIETA GLUZA / KOMIKS W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

 − obramowanie główne – oddziela wszystkie elementy komiksu od świata zewnętrznego; 
w zależności od typu komiksu wyznacza je: w przypadku książki – okładka, druku gaze-
towego - odrębny porządek względem innych treści zawartych w tej samej publikacji; 

 − odrębny porządek słowny (inny układ od przyjętego w standardzie danej publikacji, od 
razu rzucający się w oczy), komiksu jednostronicowego – koniec strony; mimo różnych 
typów, granica ta istnieje zawsze, a jej wyznacznikami wewnętrznymi są „metateksto-
we składniki komiksu” – tytuł, kończący go napis lub znak graficzny;

 − plastyczna jednorodność stylistyczna – związana jest z tzw. walorem wiarygodności, 
który pozwala na zachowanie małego dystansu między punktem widzenia odbiorcy 
a zawartością fabularną; gdyby komiks rysowany był w różnych stylach, nastąpiło 
by zaburzenie owej wiarygodności i w momencie zmiany tzw. kreski, zmienił by się 
„sposób postrzegania rzeczywistości przedstawionej”;

 − powtarzalność poszczególnych elementów – ma za zadanie zachować spójność zdarzeń 
chronologicznych; najczęściej powtarza się postać bohatera, ukazywana w poszczegól-
nych fazach danej czynności; czytelnik komiksu rozszyfrowuje znaki informujące go, że 
obrazki przedstawiają tę postać czy sytuację – ułatwieniem jest „deformacja widoku rze-
czy, ukierunkowana na uwypuklenie cech identyfikacyjnych tego, co przedstawiane”34. 

Uwzględniwszy powyższe uwagi, dochodzi się do wniosku, że komiks jest komunika-
tem, który przez zachowanie spójności wszystkich elementów dąży do przezroczystości – 
poprzez zacieranie aktu narracji i uproszczenie rysunku zmierza do przestawienia „widoku 
rzeczy”. Choć często posługuje się karykaturą, satyrą czy komizmem, to sprawia wrażenie 
świata „prawdziwego”, który zdaje się być wyrazistszy i celniej uchwycony35. Tym samym 
interpretowanie komiksu jest dla czytelnika niczym innym niż rozwiązywaniem zagadki. 
Odbiorca musi rozpoznać konwencję, w jakiej utrzymany jest rysunek – zidentyfikować 
przedmioty i postaci, zorientować się w ich otoczeniu oraz zrozumieć sytuację, w jakiej 
się znajdują. Nie można też zapomnieć o motywie zestawiania komiksowych kadrów – do-
strzeżeniu związków przyczynowo-skutkowych, czasowych i przestrzennych. Ważne jest 
ponadto zrozumienie stylu rysownika, dla którego każda kreska ma znaczenie i określony 
cel. Większe trudności może sprawić interpretacja tekstów słownych czy innych symboli, 
ponieważ odbiorca musi pamiętać o interpretacji  w kontekście rysunku (nigdy oddzielnie), 
a także określić ich wpływ na sam obraz. Oczywiście, w przypadku komiksu ważny jest 
punkt widzenia i odległość, z jakiej odbiorca patrzy na przedstawioną sytuację. To wpływa 
na postrzeganie danego utworu kontekście całościowym. 

34 J. Szyłak, Poetyka komiksu…, s. 34.
 Dawne  komiksy sztywno trzymały się zasad budowania fabuły na zasadzie następujących po sobie ob-

razów, to wiązało się z zasadą następstwa datum – novum. Zdarza się, że nowsze utwory komiksowe, 
w myśl uciekania od powtarzalności, „mieszają” kolejność kadrów lub komponują ją w sposób zmuszający 
czytelnika do szukania samemu kolejności zdarzeń.

35 J. Szyłak, Komiks…, s. 177.
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W świetle powyższego, oddawanie się lekturze komiksu może być świetną zabawą 
intelektualną, jednak niewątpliwie wymagającą pewnych kompetencji czytelniczych. Wy-
korzystanie komiksów w edukacji może być nie tylko dobrym sposobem na zainteresowa-
nie uczniów lekcją, ale także narzędziem służącym rozwijaniu umiejętności interpretacji 
szeroko pojętych tekstów kultury.

Z kiosku na biurko nauczyciela

1. Komiks w perspektywie edukacji kulturowej i audiowizualnej

Era cywilizacji medialnej, jak i wizualny charakter współczesnej kultury, stawiają przed 
nauczycielem polonistą szereg nowych wyzwań. Do podstawowych zadań, jakimi są m.in 
rozwijanie kompetencji językowej uczniów, uczenie obcowania z literaturą i bycia świado-
mym odbiorcą kultury, dodać należy wykształcenie umiejętności odnalezienia się w społe-
czeństwie opartym na rozwoju technologicznym. Młody człowiek, żyjący w świecie inter-
netu i wszechobecnej kultury masowej, potrzebuje mentora, który pomoże mu odnaleźć się 
w otaczającej rzeczywistości, a z natłoku informacji wyłowić te najbardziej wartościowe. 

Nie da się ukryć, że współczesne realia cywilizacyjne stwarzają dość specyficzne wa-
runki dla rozwoju edukacji. Związane jest to z wszechobecną wizualnością, gdzie obraz 
zdaje się rywalizować ze słowem nie tylko w przekazywaniu informacji, ale także w two-
rzeniu kultury i symboli z nią związanych. To właśnie jego powszechność i mnogość stawia 
przed szkołą nowe zadania. Kształcenie polonistyczne obliguje nauczycieli na wszystkich 
etapach kształcenia, aby obok zaznajamiania uczniów z tradycją uczyli oni uczestnictwa we 
współczesnej kulturze, a co za tym idzie – wprowadzania w świat obrazów, a także relacji 
w jakie obraz wchodzi ze słowem36. 

Konieczność wdrażania uczniów w strukturę przekazów obrazowych i obrazowo-słow-
nych wynika z ciągłej ekspansji mediów masowych i nowych mediów. Obecność komputera 
i internetu, która towarzyszy człowiekowi przez większość czasu, wpłynęła znacząco na 
wiele obszarów życia. Zmienił się sposób widzenia świata, tempo komunikowania się i wy-
miany informacji. Młode pokolenie reprezentuje inne wzorce etyczne, hierarchię wartości 
i kategorie estetyczne. Kultura i codzienność obracające się wokół obrazu narzuciły nowe 
strategie odbioru i nielinearne procesy poznawcze37. 

Uczeń, wrzucony w wir informacji i obrazów, ma łatwy dostęp do wszelkich wiadomo-
ści, a to w oczywisty sposób oddziałuje na proces myślenia. Niegdyś informacja wypływa-
ła głównie z analizy i interpretacji zjawisk, natomiast obecnie wnioskowanie na zasadzie 
przesłanek zostaje zastąpione selekcją gotowych danych. Ludzki mózg zderza się z wielką 
ilością już przetworzonych informacji, przez co – jeśli nie całkiem, to w dużym zakresie – 
wykluczony zostaje proces interpretacji i wartościowania. Nie oznacza to, że młodzi ludzie 

36 B. Gromadzka, Widząc – rozumieć. Dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej, Poznań 2009, s. 7. 
37 A. Ślósarz, Szkolna polonistyka w erze cywilizacji medialnej, „Polonistyka” nr 2, 2008, s. 30.
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narażeni na kontakt z dużą ilością wiadomości przekazywanych najczęściej w formie ob-
razu posiadają deficyty intelektualnie. Wręcz przeciwnie, są w stanie przyswoić większe 
ilości informacji. Warto więc wykorzystać ten fakt i potraktować go jako pole do działania 
na lekcjach, kładąc jednak duży nacisk na uczenie samodzielnego myślenia. 

Odbiór rzeczywistości odbywa się różnymi kanałami percepcji jednocześnie. Miejsce 
sztuki rozumianej w klasyczny sposób zajmują teksty kultury zbudowane z kilku tworzyw 
jednocześnie, wykorzystujące różne techniki, przekazujące treści zawarte w różnych ko-
dach38. To ważna sprawa, jeśli spojrzeć na komiks, który łączący rozmaite kody, a będąc 
przekazem słowno-obrazowym, jest ciekawym przykładem wykorzystania wielu środków 
wyrazu, takich jak np. operowanie konwencją graficzną, skrótem fabularnym, zmianą spo-
sobu lektury, posługiwanie się filmowymi technikami – tworzy zatem pierwowzór narracji 
intermedialnej, łączącej wiele mediów dla osiągnięcia jednego celu. Komiks może być więc 
pomocny jako wprowadzenie do tematów związanych z medialną stroną kultury. Warto 
także zwrócić uwagę na polisensoryczną analogię komiksu do świata współczesnego, zna-
kowość39 oraz, oczywiście, obecne zainteresowanie nim młodych ludzi40. Należy jednak 
pamiętać, aby posługiwanie się komiksem na lekcjach nie było związane tylko z chęcią 
rozbudzenia ciekawości uczniów, a niosło ze sobą ściśle określone cele.

Nauczyciel orientujący się w świecie nowych mediów, zdający siebie sprawę wizual-
ności otaczającego świata i dominacji obrazu w kulturze popularnej, może z powodzeniem 
wykorzystywać swoją wiedzę do dla realizacji celów edukacyjnych, jednocześnie spełniając 
wymagania podstawy programowej.

2. Komiks a Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Nauczyciel uczący w polskiej szkole jest zobowiązany do stworzenia programu nauczania 
opartego na obowiązującej podstawie programowej. Obecnie w szkolnictwie obowiązuje 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977)41. Co ważne, dokument ten określa zakres efektów oraz 
treści kształcenia, czyli to, czego szkoła powinna nauczyć każdego ucznia, niezależnie od 
jego indywidualnych predyspozycji poznawczych i zdolności intelektualnych. Reforma pro-
gramowa ma na celu poprawienie jakości kształcenia, dlatego wiadomości oraz umiejętności 
wyrażone są w postaci wymagań, które mają być zrealizowane na kolejnych etapach kształ-

38 A. Mazurkiewicz, Edukacja wobec kultury obrazu (na przykładzie komiksu), „Biuletyn Informacji Biblio-
tecznych i Kulturalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi” nr 17, 2010, s. 2. 

39 Tematy te będą dokładniej poruszane w dalszej części pracy.
40 B. Gromadzka, Widząc – rozumieć…, s. 10. 
41 Dokument ten różni się od Nowej Podstawy Programowej z 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 15 stycznia 

2009 r.) wyłącznie wskazaniem w przedmiocie uzupełniającym „historia i społeczeństwo” na IV etapie 
edukacyjnym wątku tematycznego Ojczysty Panteon i ojczyste spory jako tematyki obowiązkowej.
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cenia. Nowa Podstawa Programowa przywiązuje dużą wagę do wychowania – kształtowania 
właściwych postaw uczniów, poprzez sformułowanie jasnych celów wychowawczych42. 

Nowy dokument systematyzujący pracę nauczycieli zostawia dużą dowolność w kształ-
towaniu procesu dydaktycznego. Daje możliwość stworzenia własnego programu nauczania 
i rozkładu materiału/planu wynikowego, pozwalając wybrać podręcznik i sposób pracy. 
Jest to szczególnie ważne dla przedmiotu takiego jak język polski, kształtującego również 
osobowość młodego człowieka. Oczywiście, jest to dla nauczyciela wyzwanie, wymagające 
sporego wysiłku i poświęcenia (niejednokrotnie wolnego) czasu. Przede wszystkim jednak 
pozwala to na dostosowanie procesu dydaktycznego do uczniów, z którymi polonista będzie 
współpracował, jak i realizowania zagadnień podstawy programowej w sposób przynoszący 
możliwie najlepsze efekty kształcenia. Tworząc plan dydaktyczny, nauczyciel zobligowany 
jest do sporządzenia programu nauczania i planu wynikowego, które mają określać wizję 
aksjologiczną „pokazującą wyraźnie, według jakich wartości będzie kształcony i wychowy-
wany przyszły świadomy odbiorca kultury”43.  Nauczyciel nie musi układać lekcji i dobierać 
lektur według porządku historycznoliterackiego. Ważne natomiast jest zintegrowanie treści 
literackich, językowych i kulturowych w aspekcie funkcjonalnym. Na takiej zasadzie kon-
struowane są również egzaminy zewnętrzne44. 

Nacisk na rozwój kompetencji komunikacyjnych ucznia związany jest z dostrzeżeniem 
przez świat nauczycieli problemów i wyzwań, z jakimi uczeń musi się mierzyć w świecie 
nowoczesnych technologii informacyjnych. Aby umożliwić uczniowi stanie się świadomym 
odbiorcą i uczestnikiem kultury, konieczne jest ułatwienie mu opanowania podstawowych 
umiejętności pozwalających na poprawne przeprowadzanie analizy i interpretacji, a jedno-
cześnie zrozumienie i nabycie zdolności tworzenia i odbioru wypowiedzi. 

Tworzenie zintegrowanego świata polonistycznego bez rozbicia lekcji na „subdyscypli-
ny”, stawianie na aktywną pracę ucznia i praktyczne przyswajanie wiedzy oraz otwartość 
nauczyciela na zagadnienia kultury bliskie młodemu człowiekowi, są szansą na uzyskanie 
dobrych rezultatów edukacyjnych i wychowawczych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 
narody lepiej rozwinięte technologicznie, takie jak np. Niemcy czy Amerykanie, mają naj-
więcej czytających obywateli na świecie, z czego większość to właśnie dzieci i młodzież45. 
Niewątpliwie wiąże się to m.in. z otwartością na nowość i korzystanie w szkole z literatury 
bliskiej młodemu odbiorcy, oczywiście bez pominięcia klasyki, którą – podkreślmy – też 
można przedstawić w sposób przystępny dla czytelnika ukształtowanego przez (multi)me-
dialne środki odbioru. 

42 Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, 
Warszawa 2009, s. 10.

43 S.J. Żurek, Polonistyczny proces dydaktyczny w świetle nowej podstawy programowej, Warszawa 2009, s. 2.
44 Tamże s. 3.
45 S.J. Żurek, Praca z tekstem kultury – literackim i nieliterackim na lekcjach języka polskiego w świetle nowej 

podstawy programowej, Warszawa 2009, s. 4.
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Podstawa programowa na wszystkich etapach edukacji posługuje się pojęciem „tekst kul-
tury”, pod którym kryje się nie tylko tekst literacki, lecz o każdy wytwór kultury rozumiany 
jako całość, unormowany określonymi kryteriami. Twórcy podstawy programowej wzięli pod 
uwagę znakowość współczesnej kultury, reprezentowaną przez różnorodność lektur odbie-
ranych w porządku – linearnym i nielinearnym: wizualnym, audiowizualnym i multimedial-
nym46. Zauważona została zmiana sytuacji czytelniczej poprzez kontakt na lekcjach języka 
polskiego z dziełami niekoniecznie wpisującymi w typ tekstu rozumiany jako „lektura” (tym 
bardziej „lektura szkolna”). Chodzi tu nie tylko o utwory korzystające z rozmaitych kodów 
jednocześnie, jak film i komiks, ale również działa należące do różnych dziedzin sztuki. Oczy-
wiście, wiodącym tekstem kultury na zajęciach cały czas powinien być tekst literacki, jednak 
warto korzystać z różnych form przekazu tego tekstu, np. w ramach zajęć z wykorzystaniem 
przekładu intersemiotycznego czy zajęć podejmujących zagadnienie intertekstualności.

Na etapie edukacji zintegrowanej nauczyciel ma swobodę w doborze tekstów ze wzglę-
du na konieczność indywidualnego podejścia do grupy uczniów – wychowanków. Dotyczy 
to gównie różnic w tempie nauki czytania i pisania oraz dostosowania lektury do możli-
wości intelektualnych i emocjonalnych danej grupy dzieci. Na kolejnych etapy kształcenia 
wskazywane są pozycje obowiązkowe (w podstawie programowej oznaczone gwiazdką) 
oraz propozycje lektur, z których nauczyciel może wybrać te najbardziej odpowiadające 
wymaganiom i predyspozycjom grupy, z którą pracuje. Drugi etap kształcenia (klasy IV–VI) 
wskazuje iż uczeń kończący klasę szóstą z umiejętnościami płynnego czytania i rozumienia 
tekstu, powinien przeczytać „nie mniej niż cztery pozycje książkowe w roku oraz wybrane 
przez nauczyciela teksty o mniejszej obojętności”47. Natomiast na etapie gimnazjum „nie 
mniej niż pięć pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela tek-
sty o mniejszej objętości”48. Tak więc w szkole podstawowej i w gimnazjum polonista ma 
największe możliwości „zaprzyjaźnienia” ucznia z szeroko pojętą książką. Jest to także oka-
zja, aby zachęcić ucznia do czytania i nauczyć obcowania z lekturą na różnych poziomach 
interpretacji, sięgania po różne formy literackie. 

Trzeci etap kształcenia jest pewnego rodzaju wstępem do pracy nad arcydziełami lite-
ratury, z którymi dorastający czytelnik będzie musiał zmierzyć się w szkole ponadgimna-
zjalnej. Obcowanie z tekstami kultury w gimnazjum, poprzez ukazanie ich wielorakości, to 
krok ku budowaniu systemu wartości młodego człowieka, poczucia estetyki oraz wskazanie 
kierunku zainteresowań i możliwości indywidualnego rozwoju.

Wykorzystanie komiksu na lekcjach języka polskiego sugerowane jest w podstawie 
programowej na rożnych etapach kształcenia. Związane jest to z głównym zadaniem na-
uczyciela, jakim jest przekazanie uczniom kanonu kultury, a więc również zagadnień zwią-
zanych z tzw. kulturą popularną. Bez podstawowej wiedzy pozwalającej na poruszanie się 
w różnych nurtach twórczości artystycznej, również tej peryferyjnej, nie ma możliwości 

46 Tamże, s. 1. 
47 Podstawa programowa z komentarzami…, s. 32.
48 Tamże, s. 40.
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zrealizowania jednego z głównych założeń podstawy programowej, już wielokrotnie wspo-
minanego w tej pracy, jakim jest „kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne 
i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”49. I tak:

1.

Szkoła podstawowa to czas na rozbudzenie zamiłowania w uczniach do czytelnictwa. Pod-
stawa programowa sugeruje wykorzystanie do tego gatunki literatury dziecięcej, takich 
jakich „baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy”50. Pierwszy etap edukacyjny 
(obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej) to czas, kiedy dziecko ma nauczyć się przede 
wszystkim poprawnego czytania i pisania. Jednak to tutaj uczeń po raz pierwszy powinien 
poczuć „potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci” oraz czytać „wybrane przez siebie 
i wskazane przez nauczyciela książki i wypowiadać się na ich temat”51. Twórcy podstawy 
programowej dla nauczania początkowego zdają się dostrzegać potencjał edukacyjny ko-
miksu. Aktualny elementarz52 przeznaczony do nauczania zintegrowanego zawiera wiele 
krótkich opowiastek zbudowanych na zasadzie komiksu:

Ilustracja 1. Komiks zawarty w elementarzu dla klasy pierwszej szkoły podstawowej; 
źródło: M. Lorek, L. Wollman, Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1,

Warszawa 2014, s. 57

49 Tamże, s. 16. 
50 Tamże, s. 28.
51 Tamże, s. 26.
52 M. Lorek, L. Wollman, Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1, Warszawa 2014. 
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Komiks jest tutaj potraktowany jako sposób na wprowadzenie nowych wiadomości doty-
czących liter. Ilustracje komiksowe pełnią funkcję tworzenia fabuły, a dymki pozwalają na 
wprowadzanie krótkich i jasnych dialogów. Jest to duże ułatwienie dla dzieci stawiających 
pierwsze kroki w nauce czytania. 

Nauczanie początkowe to także świetna okazja na wykorzystanie postaci kreskówek, 
które dziecko chętnie ogląda, i posłużenia się prostymi komiksami opartymi na motywach 
bajkowych w czasie nauki czytania. Warto skorzystać z krótkich opowieści o przygodach 
Kaczora Donalda czy prostych i interaktywnych komiksów edukacyjnych dla dzieci dostęp-
nych w internecie53.

2.

Na drugim etapie edukacyjnym ważne jest, aby uczeń poznawał „teksty kultury odpowied-
nie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i  intelektualnego”,  rozpoznawał  „konwencje 
gatunkowe” i kształtował świadomy odbiór polegający na  umiejętności identyfikowania 
w tekście „znaczeń ukrytych”, jak i rozwijał zainteresowania różnymi dziedzinami sztuki, 
poznając „specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej”54. To 
na typ etapie wymaga się, aby uczeń potrafił identyfikować komiks, czyli konieczne jest 
poznanie jego cech charakterystycznych i praw rządzących tą gałęzią sztuki. Zadaniem 
nauczyciela jest uświadomienie wychowankom kierunków pracy nad komiksem. Ważne, 
aby pamiętać, że komiks operuje zarówno słowem, jak i obrazem, a więc nie można prze-
prowadzać jego analizy jedynie z punktu literackiego.

Programy nauczania dla szkoły podstawowej55 skupiają się głównie na wytłumaczeniu 
pojęć, poprzez podsunięcie gotowych definicji i przeczytaniu krótkich opowiastek komikso-
wych56. Dodatkowo podręczniki zwracają uwagę na wyrazy dźwiękonaśladowcze, sposób 
upływu czasu w komisie czy jego filmowy charakter, a zwieńczeniem lekcji jest zwykle 
stworzenie swojego komiksu57. Podręczniki dla szkoły podstawowej cytują głównie klasykę 

53 Warto skorzystać ze strony www.komiksydladzieci.pl, gdzie dostępne są nieprzekraczające dwóch stron 
krótkie opowiastki komiksowe dla dzieci, poruszające tematy bliskie małym czytelnikom – np. perypetie 
związane ze szkołą i wakacjami. Komiksy, układają się w serie, jednak każdy odcinek tworzy autonomicz-
ną całość. Tytuły warte polecenia: Ada, Tarantula, Sieciaki. Z komiksów tych można skorzystać jeszcze 
w czwartej klasie, jednak nie później, gdyż mogą okazać się zbyt banalne dla starszych dzieci. 

54 Wszystkie sformułowania przywołane w tym akapicie pochodzą z; Podstawa programowa…, s. 29.
55 Opieramy się na podręcznikach wydawnictw WSIP i Nowa Era. Jednak propozycje innych wydawnictw 

są zgoła podobne. 
56 A. Kania, K. Kwak, J. Majchrzak-Broda, Czarowanie słowem. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4, 

Warszawa 2008.
57 H. Dobrowolska, Jutro pójdę w świat. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 5, Warszawa 2010. Warto 

przy tym wspomnieć, że w obudowie metodycznej do podręczników z tej serii wydawniczej znajdują się 
scenariusze lekcji, których autorzy dość często „sięgają” po komiks – tak przy realizacji zagadnień literac-
kich i kulturowych, jak i językowych (zob.: J. Pacuła, B. Surdej, A. Surdej, Jutro pójdę w świat 5. Poradnik 
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komiksu polskiego – króluje głównie Tytus, Romek i A’Tomek Henryka Jerzego Chmielew-
skiego58. Warto wykorzystać inne formy komiksowe, które mogą zainteresować młodych 
odbiorców, np. takich autorów jak Szarlota Pawel (wł. Eugenia Pawel-Kroll), z bardzo pla-
stycznym, przygodowym komiksem dla dzieci Jonka, Jonek i Kleks. Warto skorzystać też 
z cieszących się ciągle dużą popularnością komisów o Asteriksie, stworzonym przez jednego 
z najsłynniejszych twórców tego gatunku, jakim jest René Goscinny. Natomiast aby wska-
zać różne formy komiksowych opowieści, można posłużyć się paskami komiksowymi serii 
Kajko i Kokosz Janusza Christy. Komiksy te są oczywiście utworami o funkcji rozrywkowej, 
jednak jest to rozrywka na najwyższym poziomie, pełna inteligentnego humoru. To dobry 
sposób na zaznajomienie uczniów z podstawowymi funkcjami komiksu oraz mechanizma-
mi, jakimi się posługuje, aby móc rozwinąć jego inne gałęzie w gimnazjum. Dzięki temu 
polonista w gimnazjum będzie mógł skupić się na analizie i interpretacji lub wykorzystać 
komiks do innych celów edukacyjnych, a nie wprowadzać podstawy, które uczeń powinien 
nabyć na wcześniejszym etapie nauki.

3.

W szkole gimnazjalnej podstawa programowa daje największe możliwości wykorzystania 
komiksu. To tutaj szczególną uwagę przykłada się do czytania tekstów z zakresu literatury 
młodzieżowej i popularnej59. Natomiast lista lektur sugeruje wybranie dowolnego komiksu 
jako elementu, z którym warto zaznajomić się na lekcjach60. Oprócz tego od ucznia wy-
magana jest umiejętność znajdowania „w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. 
w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kul-
turowych” oraz sprawność we wskazywaniu przykładów mieszania gatunków61. 

Na trzecim etapie edukacyjnym możliwości wykorzystania komiksu jest wiele. Nie 
musi być on traktowany tylko jako podmiot obserwacji, ale może być również bardzo dobrą 
pomocą dydaktyczną. Warto, aby nauczyciel języka polskiego podsunął ten pomysł histo-
rykowi, istnieje bowiem duża ilość tekstów komiksowych opowiadająca o wydarzeniach 
historycznych, jak na przykład opowiadające nowsza historię Polski: tworzona na zlecenie 
IPN seria poświęcona Żołnierzom Wyklętym Wilcze tropy czy też Cena wolności. Ksiądz 
Popiełuszko, Katyń – Zbrodnia na nieludzkiej ziemi, Westerplatte. Załoga Śmierci. 

Komiksów wartych do zaprezentowania na lekcjach języka polskiego w gimnazjum jest 
wiele. Co ciekawe, największy potencjał edukacyjny drzemie w komiksach wykraczających 

nauczyciela, Warszawa 2013 (scenariusze i testy zamieszczone na CD-ROM); J. Pacuła, T. Bielak, M. Nitka, 
Jutro pójdę w świat 6. Poradnik nauczyciela, Warszawa 2014 (scenariusze i testy dostępne na stronie in-
ternetowej WSiP-u: Uczę.pl).

58 K. Sus, Komiks w szkolnej ławie, „Zeszyty Komiksowe” nr 18, 2014, s. 57.
59 Podstawa programowa…, s. 35.
60 Tamże, s. 40. 
61 Tamże, s. 37. 
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poza powszechnie znane tytuły62. Tutaj warto wymienić album Dzicy Lucie Lemovy, opo-
wiadający historię młodego Indianina przywiezionego do Europy, a podnoszący problem 
wyobcowania i samotności, różnic kutrowych, a więc dający możliwość przeprowadzania 
lekcji uczącej nie tylko prawidłowej interpretacji, ale także stanowiący pretekst do prowa-
dzenia dyskusji na tematy ogólnospołeczne. Tematyka „innego”, niemożności odnalezienia 
się w nowym miejscu oraz trudy emigracji omawiane są też w dziele australijskiego autora, 
Shauna Tana – Przybysz (dodajmy: komiks jest niemy, co pozwoli przedyskutować z ucznia-
mi znaną dotychczas definicję komiksu). 

Wiele komiksów, jakie nauczyciel języka polskiego może wykorzystać jako materiał dy-
daktyczny pozwalający na zrealizowanie celów/efektów określonych w podstawie progra-
mowej, są utwory będące zapiskami wspomnień czy reportażami. Pozycją, która szczególnie 
zasługuje na uwagę, jest Córka Mendla (scenariusz: Martin i Gusta Lemelman, rysunki: 
Martin Lemelman), opowiadający losy żydowskiego społeczeństwa w przedwojennej Polsce. 
Dodatkowo wydawca zaproponował  zestaw pytań dotyczących komiksu i przedstawionych 
w nich wydarzeń, co znacząco może ułatwić pracę nauczyciela na lekcji, podsunąć nowe 
rozwiązania i pomóc w prowadzeniu procesu interpretacyjnego. Nie jest to typowy komiks, 
co po raz kolejny może uświadomić uczniowi, jak różnorodny jest ten gatunek. 

Z powyższych rozważań wynika, że komiks jest dziełem dającym wiele możliwości 
pracy na lekcjach humanistycznych. W myśleniu o komiksie w aspekcie edukacyjnym moż-
na wyodrębnić cztery główne kierunki, które pomogą usystematyzować pracę na lekcjach:

 − pokazanie komiksu jako gatunku;
 − wykorzystanie komiksu jako rezonera głównego celu edukacyjnego (w funkcji środka 

dydaktycznego);
 − sposób na zainteresowanie uczniów pracą twórczą;
 − wykorzystanie komiksu do osiągania celów wychowawczych.

Przed przejściem do szczegółowego omawiania poszczególnych punktów oraz przykła-
dów tekstów, z jakich warto korzystać na lekcjach w gimnazjum, należałoby przyjrzeć się, 
w jaki sposób podręczniki szkolne i programy nauczania realizują zagadnienia związane 
z komiksem na III etapie edukacyjnym. 

3. Obecność komiksu w podręcznikach szkolnych i programach nauczania na III 
etapie edukacyjnym

Jako że podstawa programowa zostawia poloniście pewną dowolność w kwestii sformuło-
wania listy lektur, jak i wykorzystywanych na lekcjach tekstów kultury, nauczyciel może 

62 Pomocą dla nauczyciela chcącego zorientować się lepiej w tematyce komiksowej lub mającego problemy 
z wybraniem odpowiednich komiksów dla swoich wychowanków, może być czasopismo Zeszyty komikso-
we. Zawarte są w nim omówienia i interpretacje dzieł komiksowych, jak i spisy najnowszych publikacji.
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omawiać na zajęciach zagadnienia związane z komiksem. Zrozumiałe, że nauczyciel w du-
żej mierze bazuje na programie nauczania i materiałach zawartych w podręcznikach szkol-
nych, dlatego serie wydawnicze, z jakich korzysta w pewien sposób narzucają tematykę 
zajęć, jak i sposób wprowadzania nowych zagadnień. Rożne oficyny prezentują odmienny 
stosunek do pracy na lekcji z tekstem kultury. Dlatego warto przyjrzeć się czołowym twór-
com podręczników na polskim rynku i ich propozycjom wykorzystania komiksów w na-
uczaniu. Uwaga powinna być skupiona szczególnie na doborze tematyki i typie komiksu 
oraz na celach edukacyjnych, jakie za pomocą komiksu można osiągnąć.

Wydawana przez WSiP seria Bliżej Słowa sugeruje wykorzystanie fragmentu komiksu 
Spider-man w klasie drugiej. Na jego podstawie uczeń ma przypomnieć sobie informacje 
na temat gatunku (skupiając się na jego głównych, oczywistych cechach poznanych już 
w szkole podstawowej), nauczyć się rozpoznawania konwencji literackich oraz uświadomić 
obecność motywu wędrownego w kulturze popularnej oraz licznych mitologicznych nawią-
zań. Komiks jest tu wykorzystany również w kontekście kształcenia językowego, a miano-
wicie – tworzenia krótkiego artykułu prasowego informującego o pojawieniu się w mieście 
superbohatera. Zadaniem ucznia jest opisanie jego wyglądu zewnętrznego i omówienie jego 
cech charakterystycznych63.  

Inna seria WSiP-u – Świat w słowach i obrazach – w rozkładzie materiału proponu-
je, przeprowadzenie w klasie pierwszej lekcji bez podręczników, a na podstawie jednego 
albumu o Thorgalu64. Na podstawie lektury komiksu uczniowie mają stworzyć ogłoszenie 
o spotkaniu z autorem komiksu, wskazać różne elementy komiksu, poznać cechy kultury 
popularnej oraz stworzyć prezentację na temat swoich ulubionych komiksów. 

Motyw wędrówki pojawia się w serii wydawniczej Słowa na czasie, wydawnictwa 
Nowa Era. Tutaj w klasie pierwszej wątek ten omawiany jest w ramach krótkiego fragmentu 
komiksu pt. W kinie Henryka Jerzego Chmielewskiego, którego bohaterami są słynni Tutus, 
Romek i A’Tomek. Uczeń na podstawie fragmentu ma wskazać cechy charakterystyczne 
tego gatunku, opisując, w jaki sposób przedstawiono emocje bohaterów, ruch i upływ czasu, 
oraz określić cechy nadające temu utworowi charakter żartobliwy. Wśród propozycji, jakie 
nauczyciel może wykorzystać na lekcji, znalazła się dyskusja na temat komiksów, podczas 
której klasa ma postawić argumenty uzasadniające stanowiska zwolenników i przeciwni-
ków tej dziedziny sztuki. Warto nadmienić, że z wykorzystaniem fabuły tego konkretnego 
utworu, połączono tematykę komiksu i filmu (tworzenie scenariusza filmowego)65. W przy-
padku omawianego cyklu podręczników z twórczością rysunkową Chmielewskiego uczeń 
spotka się kolejny raz w klasie trzeciej. Tym razem będą to komisy Wirtualne i realne fałszer-
stwa oraz Oferta telewizyjna, które pojawią się w kontekście dyskusji na temat roli telewizji 

63 E. Horwath, G. Kiełb, Bliżej słowa. Podręcznik. Klasa 2, Warszawa 2014, s. 92–96.
64 Seria komiksowa z gatunku fantasy, której twórcami są Grzegorz Rosiński, polski rysownik, oraz Jean Van 

Hamme, belgijski scenarzysta komiksowy, filmowy i pisarz.
65 M. Chmiel, H. Wilga, Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum 1, 

Warszawa 2012, s. 136–137. 
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wśród współczesnych środków masowego przekazu. Uczeń w oparciu o treść komiksu ma 
wskazać sposoby „mądrego” korzystania z telewizji, czy szerzej – mediów w ogóle66.  Trzeba 
wspomnieć, że w podręcznikach dla klasy pierwszej i trzeciej pojawiają się także krótkie 
paski komiksowe, będące fragmentami komiksu o przygodach Calvina i Hobbesa (Coś się 
ślini pod łóżkiem i Czy film zbudza strach?), przy czym komiks jest tu potraktowany jako żar-
tobliwe uzupełnienie tematu dotyczącego mediów, w humorystyczny sposób odnosząc się 
do kwestii edukacji medialnej (rozumianej jako przygotowanie do odbioru mediów): ogra-
niczeń wiekowych w dostępie do filmów oraz wpływu kina na młodego odbiorcę kultury67.  

Ilustracja 2. Fragment komiksu Calvin i Hoobes. Coś się ślini pod łóżkiem; 
źródło: Calvin i Hobbes. Coś się ślini pod łóżkiem nr 9, 2014, s. 5

Po komiks o Thorgalu sięga również wydawnictwo Operon w serii wydawniczej Język 
polski. Tutaj w podręczniku dla klasy drugiej zawarty jest trzystronicowy fragment komisu 
Thorgal. Trzech starców z krainy Aran. Lektura poprzedzona jest tekstem popularnonau-
kowym, wyjaśniającym zasady funkcjonowania komiksu, wskazującym jego najważniejsze 
cechy, zwracającym szczególną uwagę na relację tekstu i obrazu i podkreślającym, że jest 

66 M. Chmiel, H. Wilga, Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum 3, 
Warszawa 2012, s. 124–125.

67 Tamże, s. 262. 
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to gatunek o specyficznej narracji, będący częścią „multimedialnej kultury popularnej”68. 
Ponadto polecenia zawarte w podręczniku wymagają od ucznia wskazania znanych mu 
serii komiksowych wydawanych w Polsce i na świecie oraz o poszukania w dostępnych mu 
źródłach nazwisk słynnych rysowników.  

Ilustracja 3. Fragment komiksu Thorgal. Trzech starców z krainy Aran; 
źródło: Thorgal. Trzech starców z krainy Aran nr 6, 2008, s. 17

Następnie odbywa się analiza i interpretacja teksu, na którą składa się stworzenie pla-
nu wydarzeń oraz napisanie krótkich charakterystyk bohaterów (ćwiczenia sugerują, aby 
przyjrzeć się rysunkom – sposobie prezentacji postaci i ich emocji, kolorom i przedmiotom, 
perspektywie oraz rozmieszczeniu poszczególnych kadrów). Podczas rozmowy na temat 
komiksu, uczeń ma do dyspozycji wyrażenia zawarte w słowniczku, ułatwiające analizę 
rysunków69.  

Nawet pobieżny przegląd czołowych serii wydawniczych dostępnych na rynku nasuwa 
kilka wniosków: 

68 G. Rosiński, Okiem rysownika. W świecie komiksu, cyt. za: B. Klimczak, E. Tomińska, T. Zawisza-Chlebow-
ska, Język polski 2. Podręcznik do Gimnazjum, Gdańsk 2010, s. 288. 

69 B. Klimczak, E. Tomińska, T. Zawisza-Chlebowska, Język polski 2. Podręcznik do Gimnazjum, Gdańsk 2010, 
s. 288–292.
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 − W podręcznikach szkolnych dla gimnazjum komiks jest obecny, jednak nie da się ukryć, 
że często jest traktowany „po macoszemu”, a możliwości płynące z jego wykorzystania 
w sporym zakresie ograniczone. 

 − Każda seria wydawnicza proponuje inne podejście do tematyki komisowej. Niektó-
re podręczniki zakładają, że uczeń nabył już podstawową wiedzę dotyczącą komiksu 
w szkole podstawowej, dlatego korzystają z komiksu jako dodatku do lekcji, z kolei 
inne sugerują zapoznanie z konwencją gatunku, a niektóre ograniczają się jedynie do 
przestawienia definicji. 

 − Nie ulega wątpliwości, że nauczyciel, przez rozpoczęciem pracy na lekcji z komiksem 
w gimnazjum, powinien zweryfikować wiedzę ucznia na ten temat, nadrobić braki, 
jeżeli wiedza jest niewystarczająca i nie pozwalająca na przeprowadzenie poprawnej 
analizy komiksu jako przekazu słowno-obrazowego. 

 − Analiza komiksu, opierająca się na współzależności słowno-obrazowej widoczna jest 
w podręcznikach Operonu, które sugerują poświęcenie lekcji tematowi komiksu na 
płaszczyźnie interpretacyjnej, inne wydawnictwa korzystają z komiksu jako elementu 
kultury popularnej, wykorzystując go w ramach osiągania innych celów – czy to zwią-
zanej z mediami, czy też szeroko rozumianej kultury masowej. W tych przypadkach ko-
miks traktowany jest jako element popkultury, który jedynie odwołuje się do mitologii 
oraz korzysta ze znanych motywów literackich; ukazana interseksualność komiksu zo-
stała mocno spłycona – do tematyki, z pominięciem innych odwołań bliskich uczniowi, 
a przecież nierzadko komiks prowadzi inteligentną grę z odbiorcą poprzez korzystanie 
z cytatów, postaci czy poprzez reinterpretację powszechnie znanych historii. 

Przyglądając się tekstom wyselekcjonowanym przez twórców podręczników, dochodzi 
się do wniosku, że ukazanie komiksu jako dzieła ambitnego, poruszającego ważne problemy 
współczesnego i jednocześnie mogącego stanowić cenny materiał dydaktyczno-wychowaw-
czy, jest niestety niemożliwe. Oprócz Thorgala, fragmenty komiksów zawarte w podręczni-
kach, ukazują je jako utwory humorystyczne o funkcji rozrywkowej; pomija się inne oblicze 
komiksu, a możliwe do wykorzystania w kształceniu literacko-kulturowym czy językowym, 
np.: komiks wojenny, fantasy (nota bene, właśnie na tym etapie literatura fantasy jest bardzo 
popularna wśród uczniów), kryminał, reportaż komiksowy, komunikacja pozawerbalna. 
Oczywiście, wartościowe jest odwoływanie się do klasyki polskiego komiksu, jaką jest twór-
czość Henryka Chmielewskiego, jednak dla współczesnego gimnazjalisty, interesującego się 
historią Batmana, przygody „uczłowieczonej” małpy mogą okazać się zbyt dziecinne, mało 
interesujące. Nauczyciel, tworząc lekcje wprost lub pośrednio czyniące komiks obiektem za-
jęć, powinien pamiętać, aby wybrane teksy były bliskie młodemu człowiekowi. Najlepszym 
rozwiązaniem jest zapytanie samych zainteresowanych, co czytają i czym się interesują, by 
dostosować tematykę zajęć do możliwości poznawczych uczniów i ich upodobań. 

Wydawnictwa, choć proponują ciekawe rozwiązania i wykorzystania komiksu w ce-
lach realizacji zagadnień związanych z kształceniem językowym, zdają się zapominać 
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o zaktualizowaniu podstawowej wiedzy na temat tej dziedziny sztuki. Widoczne jest to 
w przypadku definicji zasugerowanej przez wydawnictwo Operon (które, co prawda, jako 
jedyne przypomina i rozszerza gimnazjaliście zagadnienia związane z komiksem), jednak 
w tworzeniu swojej definicji jako jedne z cech charakterystycznych podaje dymki i wyrazy 
dźwiękonaśladowcze, zupełnie nie wspominając o komiksach niemych czy tworzących fa-
bułę na zasadzie narracji, a nie dialogu. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że nauczyciel polonista, aby móc korzystać 
z komiksu jako pomocy dydaktycznej, powinien poświęcić czas na stworzenie lekcji „bez 
podręczników”, uświadamiającej uczniom możliwości tej dziedziny sztuki. Zapobiegnie to 
z pewnością stereotypowemu postrzeganiu komiksu oraz otworzy drzwi do pracy na lekcji 
w ramach szeroko rozumianej edukacji medialnej (szczególnie odbioru przekazów słow-
no-obrazowych).

Wydaje się, że to w okresie gimnazjalnym oprócz czytania komiksu ważne jest jego 
projektowanie (całkowicie pominięte w podręcznikach). To właśnie na tym etapie uczeń, 
bardziej niż w szkole podstawowej rozwija swoje zainteresowanie kulturą; w tym czasie pe-
rypecja młodego człowieka przenosi się na poziom symboliczny, a dzięki komiksowi uczeń 
w łatwy sposób może stać się zarówno odbiorcą, jak i twórcą kultury70.  

Wydawnictwa pedagogiczne, decydując się na sięganie po komiks na etapie gimna-
zjum, ukazują zrozumienie wobec współczesnych wymagań i potrzeb młodych ludzi, ale 
trzeba sobie zdać sprawę z tego, że działania te stanowią jedynie asumpt do pogłębionych 
działań dydaktycznych. To zadaniem nauczyciela jest rozszerzenie wiedzy na temat komik-
su jako ważnego elementu współczesnej kultury, stworzenie pełnowartościowego obrazu tej 
dziedziny sztuki, która zasługuje na coś więcej niż krótkotrwałe zauroczenie znane z okresu 
dzieciństwa.  

Z biurka do ręki gimnazjalisty

1. Możliwości wykorzystania komiksu w ramach  edukacji humanistycznej

Obecność komiksu na lekcjach języka polskiego jest uzasadniona ze względu na sugestie 
podstawy programowej i budowania na niej programów nauczania. Jednak biorąc pod uwa-
gę, że praca nauczyciela polonisty polega w dużej mierze oznacza „gonitwę z czasem”, może 
pojawić się pytanie, czy warto poświęcać czas na „komiksową lekcję”, a jeśli tak, to w jaki 
sposób zagadnienia związane z komiksem mogą oznaczać dla ucznia coś więcej niż tylko 
uatrakcyjnienie procesu nauczania. Warto więc zastanowić się nad tym, na czym polega 
wyjątkowość komiksu, która powoduje, że należałoby włączyć go do zbioru omawianych 
tekstów na lekcjach języka polskiego bądź korzystać z niego w ramach pomocy dydaktycz-
nej, służącej realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych. 

70 A. Machura, Ikoniczność w komiksach, [w:] Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, 
red. E. Tabakowska, Kraków 2006, s. 132.
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Główna zaleta komiksu tkwi we wspomnianego już współwystępowania przekazu 
ikonicznego i werbalnego. Ta specyficzna forma sprawia, że komiks wymaga innego niż 
książka podejścia do lektury. Obcując z komiksem, uczeń nie tylko styka się z odmiennym 
sposobem odbioru tekstu kultury, ale przede wszystkim dostrzega, że każdy tekst kultury 
wymaga odrębnego podejścia. Jeśli chodzi o komiks, wymusza on na czytelniku otwartość 
na inny sposób czytania, „zmianę przyzwyczajeń percepcyjnych, umiejętności analizowania 
poszczególnych elementów i spajania ich w całość”71, ponieważ operuje przestrzenią całej 
strony, a nie pojedynczego elementu. Praca z komiksem to doskonałe narzędzie służące do 
„kształtowania alternatywnego wobec lektury linearnej stylu odbioru”72.

Z powyższym wiąże się kolejna sprawa – czytelnik staje się niejako autorem komiksu, 
rozwija opowieść i wprowadza obrazy „w ruch”, tworząc własne wyobrażenie świata przed-
stawionego. Zgodnie z nowszymi ujęciami badawczymi za mit należy uznać przekonanie, że 
obecność obrazu ogranicza wyobraźnię młodego odbiorcy poprzez podsuwanie gotowych 
przedstawień, albo że ilustracje te są jedynie „wspomagaczami” dla mało inteligentnych 
uczniów73. Udowodniono bowiem, że przekaz obrazowy wspierany przez przekaz słow-
ny nie tylko nie ogranicza wyobraźni odbiorcy, ale wręcz wspiera procesy poznawcze74. 
Czytelnik odczuwa satysfakcję i przyjemność z rozpoznawania kształtów, identyfikowa-
nia bohaterów i ich emocji oraz śledzenia przebiegu zdarzeń. Na podstawie komiksu two-
rzona jest indywidualna narracja, zbliżona do struktury powieści. Zadaniem nauczyciela 
jest więc przystępne wytłumaczenie uczniowi różnic w odbiorze tekstu słownego i słow-
no-obrazowego oraz pomoc w zrozumieniu struktury narracji werbalnej i ikonicznej. Ich 
podstawowe elementy, a są nimi: obecność narratora, następstwo zdarzeń, ukazywanie 
świata bohaterów (w tym wypowiedzi ukazane w dwóch tworzywach), są wyzwaniem dla 
wyobraźni i intelektu odbiorcy75. Rolą nauczyciela jest też zaznajomienie ucznia z podsta-
wowymi składowymi tworzącymi dzieło komiksowe, ale także ukazanie różnic pomiędzy 
czytaniem i interpretacją różnych tekstów kultury. 

Wydaje się, że III etap edukacyjny to najlepszy czas na przybliżenie wspomnianych 
zagadnień. Podstawową wiedzę na temat komiksu uczeń wynosi już ze szkoły podstawo-
wej, tak więc nauczyciel może skupić się na innych wymiarach tej dziedziny sztuki, takich 
jak: literackość komiksu, jego intertekstualność (gatunkowa, tematyczna, językowa) czy też 
jego wymiar artystyczny (plastyczny). Szczególnie ważne jest, aby uczeń zrozumiał, z czego 
składa się komiks i w jakich zależnościach funkcjonują jego poszczególne elementy. To pod-
stawa prawidłowej interpretacji i zrozumienia znaczenia przekazów słowno-obrazowych 

71 B. Gromadzka, Widząc – rozumieć…, s. 194. 
72 Tamże. 
73 J. Szyłak, Komiks – sztuka ulotkowa „pomiędzy”, „Polonistyka” nr 2, 2014, s. 5–6. 
74 Do zmiany poglądów na temat komiksów, jak i do rozwoju badań dotyczących jego odbioru przyczynił się 

m.in. Umberto Eco, który analizował komiksy zarówno jako utwory artystyczne, ale także jako produkty 
przemysłu kulturowego. 

75 B. Gromadzka, Widząc – rozumieć…, s. 195.
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w kulturze popularnej. Warto również dać uczniom możliwość dostrzeżenia pewnych za-
leżności pomiędzy spuścizną kultury wysokiej (która jest zasadniczym przedmiotem zajęć) 
a popkulturą. Na przestrzeni sztuki komiksu widać napięcie pomiędzy tym, co masowe, 
a tym, co artystyczne. Komiks jest również polem, na którym „ścierają się” style, tematy 
i funkcje związane z jego  medialnym charakterem76.

Biorąc pod uwagę wielość zagadnień związanych z komiksem – a jest to medium opar-
te  na „mieszaniu” i zapożyczaniu właściwości z innych gatunków artystycznych, które 
wykształciło swój własny proces odbioru – konieczne wydaje się, aby choć jedną lekcję 
poświęcić usystematyzowaniu wiedzy na ten temat. 

2. Lekcja o komiksie, czyli co gimnazjalista powinien (może) wiedzieć

Pierwszym krokiem, jaki nauczyciel powinien podjąć podczas planowania spotkań z ko-
miksem, powinno być odrzucenie stereotypów, potraktowanie go jako elementu kultury 
popularnej, będącego dziełem równie wartościowym, jak te z zakresu pisarstwa czy sztuk 
plastycznych. Jest to tym bardziej zasadne, że komiks jest typem tekstu szczególnie bliskim 
współczesnemu młodemu pokoleniu77. Fakt, że czytelnictwo komiksów nie jest zjawiskiem 
wyizolowanym, z powodzeniem może wykorzystać nauczyciel. 

W szkolnych rozmowach na temat komiksu trzeba mieć na uwadze radę Scotta McClo-
uda, uznawanego za jednego z najwybitniejszych badaczy komiksu na świecie, aby trakto-
wać komiks nie tylko jako gatunek artystyczny, ale przede wszystkim jako medium niezwy-
kle istotne dla odbiorcy żyjącego w świecie kultury masowej. Badacz sugeruje, że życie we 
współczesnym świecie jest szczególnie trudne, gdyż pomimo pomnażających się środków 
przekazu, zatracana jest umiejętność rozumienia komunikatów. McCloud traktuje komiks 
jako okazję do zrozumienia procesu komunikacji pomiędzy artystą a odbiorcą – proces ten 
będzie skuteczny tylko wtedy, gdy zrozumie się, jakie formy może przyjąć przekaz oraz 
jakimi środkami się posługuje78.  

76 T. Żaglewski, Komiks w szkolnej ławce. Edukacyjne zastosowanie opowieści obrazkowych, „Polonistyka” nr 2, 
2014, s. 39–40. 

77 Można powiedzieć, że zna je jak żadne inne, a nawet w pewien sposób rozumie intuicyjnie. Od dziecka 
spotyka się z nim, czytając popularne gazetki typu Kaczor Donald, oglądając seriale animowane oparte 
na japońskich anime (np. Dragon Ball i Pokemon), grając w gry oparte na motywach kolejnych przygód 
Batmana czy Spider-Mana, czy też pasjonując się rozwojem filmowego uniwersum wydawnictwa Marvel 
(np. Kapitanem Ameryką, Iron-Manem, Spider-Manem, Hulkiem, Punisherem, Avengersami). Badania prze-
prowadzone w bibliotekach dziecięcych w całej Polsce wskazują, że wbrew stereotypom młodzi czytelnicy 
równie chętnie sięgają po komiks niż po „tradycyjną” książkę (zob. A.M. Krajewska, G. Lewandowicz, 
Miłośnicy komiksów. Czytelnictwo komiksów w bibliotekach publicznych dla dzieci. Biblioteka dla dzieci 
w Polsce i we Francji, Warszawa 1997, s. 13–24).

78 S. McCloud, Zrozumieć komiks…, s. 196–197. 
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Ilustracja 4. Schemat komunikacji pomiędzy autorem i czytelnikiem; 
źródło: opracowanie własne na podstawie S. McCloud, Zrozumieć komiks…, s. 195.

Komiks to medium oparte na zmyśle wzroku. Twórcy komiksowi mają do dyspozycji 
całe bogactwo wizualnej ikonografii, różnorodność stylów plastycznych, a także „niewi-
dzialny świat symboli i języka”79. Poprzez zdolność używania cartoonów oraz skłonność do 
realistycznego oddawania piękna i złożoności świata widzialnego, komiksy sterują zaanga-
żowaniem i identyfikacją odbiorcy – „twórca i czytelnik są wspólnikami w niewidzialnym 
raz za razem tworząc coś z niczego”80. 

Aby przeprowadzić ucznia przez proces zrozumienia komiksu, warto rozpocząć od 
wybrania sposobu definiowania tych tekstów kultury. Niezależnie od sposobu przeprowa-
dzania lekcji, na jaki zdecyduje się nauczyciel, podsunięcie gotowej definicji, odsłaniającej 
główne cechy komiksu, wyklucza nawiązanie współpracy z uczniami, którzy sami mogliby 
z powodzeniem wskazać cechy przestawiane przez definicje słownikowe. Kluczem do wy-
brania właściwej definicji powinna być chęć pokazania komiksu w sposób niestereotypowy 
– ukazujący zróżnicowanie komisowego świata oraz możliwości, jakie to daje świadomemu 
czytelnikowi. Jednak aby móc skupić na gatunku, który chcemy poddać analizie, należy 
oddzielić formę od treści, co pomijają definicje słownikowe. Z punktu widzenia nauczyciela 
na lekcji, której celem jest wytłumaczenie zjawisk działających w ramach komiksu będące-
go medium, a nie konkretnym  paskiem czy zeszytem komiksowym, najlepsza wydaje się 
definicja traktująca komiks jako „celową sekwencję sąsiadujących ze sobą obrazów pla-
stycznych i innych, służąca przekazywaniu informacji i/lub wywołaniu reakcji estetycznej 
u odbiorcy”81. Ujęcie pozwala na pracę z komiksem nie tylko w wymiarze sztuki, ale także 
w komunikacji wizualnej; uwzględnia też rozgraniczenie komiksu i filmu animowanego, 
który również jest sztuką sekwencyjną, jednak rozwijającą się przede wszystkim w czasie, 
a nie – jak w przypadku komiksu – zwłaszcza w przestrzeni82. Spojrzenie to daje możliwość 
skupienia się na obszarach, które według polonisty mogą okazać się najbardziej przydatne 
uczniowi w ramach rozwijania jego kompetencji interpretacyjnych i komunikacyjnych. 

79 Tamże, s. 203. 
80 Tamże, s. 205. 
81 Tamże, s. 9. 
82 Tamże, s. 7. 
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Kluczowym tematem w obrębie pracy nad komiksem, jaki powinien pojawić się na 
lekcji, jest wzajemna zależność komponentów tekstu. Ważne, aby uczeń dostrzegał nie tyl-
ko części składowe komiksu, czyli: warstwę ikoniczną i językową, ale przede wszystkim 
potrafił wskazać zależności zachodzące między nimi – „słowa, obrazy i inne ikony razem 
stanowią słownictwo języka, który nazywamy komiksem”83. Wzajemną zależność dobrze 
widać na poniższych przykładach, w których usunięcie tekstu spowoduje utracenie sensu 
całościowego, a przekaz stanie się wyłącznie sekwencją obrazów pozbawioną treści. Oczy-
wiście, gdy wyeliminujemy tekst, powyższe fragmenty ciągle będziemy nazywać komiksa-
mi, ale tylko ze względu na istniejące między kadrami tzw. dookreślenia (nie można jednak 
pozbyć się wrażania, że przekazy są niekompletne): 

Ilustracja 5. Fragment komiksu Catwoman. Rzymskie wakacje; 
źródło: Catwoman. Rzymskie wakacje nr 5, 2014, s. 134

Ilustracja 6. Fragment komiksu Fistaszki; 
źródło: Fistaszki zebrane: 1950–1952 nr 10, 2008, s. 52

83 Tamże, s. 47. 
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Między słowami a obrazami w komiksie zachodzą różne związki, jednak ich 
zrozumienie możliwe jest dopiero po przenalizowaniu elementów składających się na 
„słownictwo komiksu”. Poznanie cech tego medium jest dla ucznia kolejnym krokiem do 
kształtowania sprawności percepcji przekazów słowno-obrazowych84. Młody człowiek, pa-
trząc na komiks, powinien zauważać narrację powstałą z połączenia obrazu i słowa oraz 
zależności występujące między nimi:

Kwestia, jak patrzeć na komiks, czego w nim szukać i jakie mu stawiać wymagania, pozo-

staje otwartym problemem. To jasne, że komiks jest kiepskim malarstwem i złą literaturą, 

ale jest tak dlatego, że nie chce on być ani jednym, ani drugim. […] W ramach tego gatunku 

oba tworzywa – słowo i obraz – dążą do zamienienia się miejscami. Obraz istnieje po to, by 

opowiadać – jego kompozycja, kształt graficzny i wykorzystanie środków plastycznych jest 

podporządkowane temu celowi. Słowa natomiast stają się znakami graficznymi. Uzupełniają, 

bądź wręcz wypełniają rysunek85.

Jerzy Szyłak, ujawniając walory komiksu, opisuje obraz jako środek tworzący fabułę. 
Aby obraz był zrozumiały, a odbiorca komiksu mógł czuć się zaangażowany w opowiadaną 
historię, komiks posługuje się ikonami. Ikoniczność w komiksie przebiega w trzech wymia-
rach – grafologicznym, fonologicznym oraz w elementach typowych dla „języka komiksu”, 
takich jak: dymki, sekwencyjny układ obrazów, speed lines86, ramki oraz język obramowań 
i przestrzeni między ramkami87. Wypada tym samym zwrócić uwagę uczniów że w ko-
miksie już sam obrazek można uznać za ikonę, która „reprezentuje osobę, miejsce, rzecz 
lub pojęcie”88. Dodajmy, że w obrębie kadru pojawiają się zarówno ikony niemimetyczne, 
których znaczenie jest ustalone i absolutne, a ich dokładny wygląd nie ma znaczenia (np. 
słowa, liczby), dlatego że oznaczają pojęcia niewidzialne, jak też ikony mimetyczne, któ-
rych znaczenie jest płynne (rysunki)89. Jeśli zaś chodzi o stopień abstrakcyjności obrazków 
mimetycznych, to jest on różny:

84 B. Gromadzka, Widząc – rozumieć…, s. 191. 
85 J. Szyłak, Komiks. Świat przerysowany, Gdańsk, 1998, s. 137. 
86 To linie za pomocą, których rysownicy ukazują ruch.
87 Zob. A. Machura, Ikoniczność w komiksach…, s. 131–159. 
88 S. McCloud, Zrozumieć komiks…, s. 27. 
89 Tamże, s. 28. 
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Ilustracja 7. Od lewej: kadr z komiksu Sherlock Holmes i Wampiry Londynu. #1 Zew krwi 
(źródło: Sherlock Holmes i Wampiry Londynu nr 3, 2015, s. 25), 

kadr z komiksu Przygody Tintina. TinTin Ameryce (źródło: Przygody Tintina nr 12, 2002, s. 43), 
kadr z komiksu Nóż (źródło: http://demland.info/noz/, dostęp: 17 III 2015)

Zestawienie powyższych kadrów ukazuje różnice w przedstawianiu postaci ludzkich 
w komiksach. Tzw. cartoon, który poprzez maksymalne uproszczenie formy wpływa na za-
angażowanie czytelnika i odbiorcy komiksu; wyeliminowanie fotograficzności skupia uwagę 
na najbardziej istotnych elementach (usuwając z rysunku wszystko to, co nie jest niezbędne 
do zachowania jasnego przekazu, rysownik „wzmacnia znaczenie poprzez sposób, który jest 
nie do osiągnięcia w rysunku realistycznym”90). Cartonny poprzez swoją zdolność do skupia-
nia uwagi na jakimś pojęciu silnie oddziaływują na proces interpretacji komiksu. Większość 
komiksów fabularnych, szczególnie tych lubianych przez młodzież, sytuuje się pomiędzy 
cartoonem a obrazkiem realistycznym, czy to w przypadku „zachodniego stylu” rysowania 
komiksu, czy też w przypadku „wschodniego”, czyli „mangi”. Spójrzmy na przykłady:

Ilustracja 8. Fragment komiksu Batman i Superman; źródło: Batman i Superman nr 12, 1998, s. 59

90 Tamże, s. 30. 
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Ilustracja 9. Fragment komiksu Dragon Ball; 
źródło: http://lobo46.grafa.biz/user/praca-5676-dragon-ball-manga-kolor.html, dostęp: 14 IV 2015

Prawie wszyscy rysownicy komiksowi stosują cartoon w mniejszym lub większym 
stopniu, jednak zawsze jest on widoczny przy sposobie przedstawiania postaci i pozwala 
na ukazanie świata wewnętrznego bohaterów za pomocą obrazu. Aby przedstawić świat 
zewnętrzny, komiksowi rysownicy mogą użyć tradycyjnego realizmu91. To jeden z powodów 
popularności komiksu, co warto uświadomić uczniom. 

Drugą z istotnych spraw, na które należy zwrócić uwagę uczniów podczas ich pracy 
z komiksem, jest brak równości pomiędzy prostotą stylu a prostotą opowieści. Widać to 
szczególnie mocno w przypadku komiksów poruszających tematy wojenne. 

Warto podkreślić, że atrakcyjność komiksu jest też związana z łatwością odczytania 
przekazu obrazowego, który daje „iluzję bezpośredniego oglądu świata”92. Jednak wraz 
z tekstem przekaz staje się bardziej skomplikowany. Tekst, który uzupełnia rysunek komik-
sowy, jest bowiem informacją pośrednią, wymagającą umiejętności czytania ze zrozumie-
niem (dotyczy przecież odkodowania abstrakcyjnych symboli języka. W komiksach relacja 
między tymi środkami przekazu przebiega dwojako: gdy rysunki są bardziej abstrakcyjne 
i wymagają od czytelnika większego skupienia, stają się bliższe słowom; w przypadku kiedy 
słowa są bardziej bezpośrednie i wymagają mniejszego skupienia, to odbierane szybciej, 
stają się bliższe obrazom. Większość komiksów sytuuje się  na granicy abstrakcji ikonicz-
nej, gdzie każda kreska ma znaczenie. Umiejętność dostrzeżenia relacji pomiędzy tekstem 
a obrazem również wypływa na trafność odczytania komiksu – „słowa i obrazy są jak dwie 
strony tego samego medalu”93. 

91 Różnice w sposobie przedstawiania świata świetnie ukazane w komisie Przygody Tintina. Realistyczne tła 
łączą się ta ze schematycznymi postaciami. 

92 J. Szyłak, Komiks. Świat przerysowany…, s. 38. 
93 S. McCloud, Zrozumieć komiks…, s. 49.
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W XXI wieku ikonografia wizualna tworzy narządzie uniwersalnej komunikacji. Mc-
Luhan zauważył, że współczesny człowiek nie poszukuje celów, tylko ról, które może przy-
brać94. Komiks to medium, które najlepiej angażuje odbiorcę w proces czytelniczy za pomocą 
form ikonicznych, zmuszając odbiorców do aktywnego uzupełniania przekazu tym, czego 
on nie pokazuje, a więc np. tym, co dzieje się pomiędzy komiksowymi kadrami. W komiksie, 
który jest sztuką wizualną, paradoksalnie najbardziej istotne jest to, co niewidoczne, czyli 
przestrzeń między kadrami (tzw. odstęp). To w tym miejscu wyobraźnia nakazuje czytelni-
kowi zamienić sekwencję obrazków w jedną ruchomą i płynną całość. Kadry komiksowe 
dzielą czas i przestrzeń na kawałki, ale odbiorca komiksu, dzięki umiejętności dookreślania, 
potrafi stworzyć ciągły i jednolity przekaz. Dookreślenie jest więc podstawowym środkiem 
symulacji czasu i ruchu – poprzez poruszenie wyobraźni czytelnika, który sam tworzy hi-
storię między kadrami, autor buduje poczucie bliskości między bohaterami a czytelnikiem.

Ilustracja 10. Strona z komiksu Biały Orzeł. Pierwszy lot. Część 1; 
źródło: Biały orzeł. Pierwszy lot nr 12, 2012, s. 19

94 Por. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004, s. 229.
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Powyższy przykład ukazuje sposób, w jaki czytelnik sam musi wprowadzić akcję w ruch, 
jednocześnie dopowiadając sobie sceny niewidoczne na obrazkach. 

Wprawdzie komiks korzysta z kadrowości, jaka pojawia się też w opowieściach fil-
mowych (dlatego pierwsze skojarzenia z budową sekwencji obrazów na zasadzie budo-
wy klatek filmowych są zdecydowanie zasadne), jednak należy podkreślić różnice między 
prowadzeniem narracji w obu tekstach kultury. Odbiorca komiksu nie widzi kadrów na-
stępujących po sobie w perspektywie linearnej, ale spoglądając na całą stronę, patrzy na 
wszystkie kadry, więc widzi je jednocześnie95. Układanie obrazków obok siebie, poprzez 
tworzenie sekwencji, sprawia, że pomimo ich jednostkowej tożsamości, czytelnik traktuje 
je jako jedną całość. Jeśli nawet obrazki bardzo różnią się od siebie i pozornie nie mają ze 
sobą nic wspólnego. 

Wyjaśnienie, na czym polega dookreślenie i ukazanie tego, jak ważne w komiksie jest 
to co „niewidzialne”, daje nauczycielowi możliwość rozwijania u uczniów zdolności my-
ślenia dedukcyjnego i określania relacji przyczyna – skutek. I choć w komiksach rodzaje 
przejść między kadrami bywają różne, to każdorazowo zmuszają one czytelnika do wysiłku 
umysłowego96:

Twórca komiksu zaprasza nas do milczącego tańca między tym co widać i czego nie widać. 

Widzialnym i niewidzialnym. Ten taniec to unikatowa cecha komiksu. Żadna inna forma wy-

razu nie daje swoim odbiorcom tak wiele, jednocześnie tyle od nich wymagając97. 

Aby dostrzec specyfikę medium, jakim jest komiks, uczeń powinien zrozumieć, na 
czym polega „inność” tego gatunku, przez którą nie możemy interpretować go ani jak dzieła 
literackiego, ani jak obrazu. Komiks rządzi się innymi prawami niż większość sztuk. Kom-
pozycja obrazu łączy się tutaj z kompozycją fabuły, dzięki czemu autor może wykorzystać 
szereg nietypowych narzędzi, aby zainteresować czytelnika i wpłynąć na odbiór dzieła. 

3. Komiks jako pomoc dydaktyczna w osiąganiu różnych celów edukacyjnych

Ze względu na różnorodność w doborze tematyki, jak i zainteresowanie, jakie budzi wśród 
uczniów, komiks może być wykorzystywany na lekcjach również jako pomoc dydaktycz-
na przy wprowadzaniu czy utrwalaniu tematów związanych z literacko-kulturowych 
i językowych.

95 J. Szyłak, Komiks. Świat przerysowany…, s. 70. 
96 McCloud wyróżnia 6 rodzajów przejść między kadrami: „chwila do chwili”, „wydarzenie do wydarzenia”, 

„podmiot do podmiotu” (pozostające w ramach tej samej sceny), „scena do sceny”, „aspekt do aspektu” 
i „non sequitur” (kiedy między kadrami nie ma żadnego logicznego związku) – zob. S. McCloud, Zrozumieć 
komiks…, s. 70–72. 

97 Tamże, s. 92. 



68
TEKSTY I PRETEKSTY

W perspektywie szkolnej komiks można potraktować między innymi jako tekst doty-
kający kwestii narracji intermedialnej98. Młody człowiek styka się cały czas ze środkami 
masowego przekazu – w trakcie użytkowania internetu, oglądania telewizji czy korzystania 
z wszelkich platform edukacyjnych, a praca z komiksem może ułatwiać osiąganie przez 
uczniów kompetencji nadawczo-odbiorczych w tym zakresie. Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że coraz częściej w komunikacji społecznej/kulturowej pojawiają się skomplikowane, 
wielotworzywowe przekazy, do których zrozumienia potrzebne są szerokie umiejętności 
nie tylko rozumienia, ale już samego podążania za nadawcą i prowadzoną przez niego opo-
wieścią99. Wykorzystanie komiksu na lekcji pozwala na kształtowanie różnych umiejętności 
odbioru teksu. To szansa, aby obok podstawowych celów, jakie stawia sobie nauczyciel na 
lekcji, „przemycać” treści uczące życia we współczesnym, audiowizualnym świecie.  

Komiks może kształtować umiejętności interpretacyjne, zarówno tekstów słownych 
i dzieł plastycznych, a poprzez złożoność przekazu rozwijać wiele sprawności komunikacyj-
nych i percepcyjnych, które konieczne są do zrozumienia różnych tekstu kultury. Postrze-
ganie komiksu jako przekazu narracyjnego pozwala nauczycielowi na posłużenie się nim 
w celu rozwijania umiejętności oceniania narracji100, odtwarzania fabuły i rekonstruowania 
przygód bohaterów, ale też ich charakteryzowania. 

Komiks w sposób aktywny oddziałuje na czytelnika. Jak już zostało wspomniane, efekt 
ten wykorzystywany jest przez cartoon. Obraz w komisie wywołuje u czytelnika reakcję 
emocjonalną i sensoryczną. W kadrach komiksowych, a nawet pomiędzy nimi, ukrywa się 
duży potencjał pozwalający na pokazanie i wytłumaczenie uczuć bohaterów. Dzięki temu 
uczeń rozwija swoje umiejętności oraz zyskuje narzędzie usprawniające samodzielną in-
terpretację, lektura tekstu kultury staje się dojrzalsza. 

Z pomocą komiksu można rozwijać także inne kompetencje wskazane w podstawie 
programowej, a odnoszące się na przykład do wartościowania, wyrażania i dekodowania 
uczuć i emocji (w tym ich nazywania) niewyrażonych werbalnie. Po pierwsze, bogactwo 

98 B. Gromadzka, Widząc – rozumieć…, s. 209. 
99 M. Sieńko, Narracja intermedialna, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audio-

wizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wrocław 2007, 
s. 158.

100  J. Szyłak, Poetyka komiksu…, s. 99. W komiksie mamy do czynienia z przejściem „od słowa definiującego 
akt narracji do obrazu stającego się jej nośnikiem”. Sama narracja prowadzona jest na dwa sposoby, które 
wpływają na sposób odbioru dzieła. Narracja słowna, która nadaje komiksowi znamiona opowiadania, 
jest uzupełnieniem obrazu, który sam w sobie jest opowiadaną historią – „unaocznionym przedmiotem 
opowiadania”. W celu zachowania równowagi pomiędzy słowem i obrazem tekst narracyjny w większości 
komiksów ograniczony jest do minimum. Jednak wskazać można przypadki, widoczne w szczególności 
w komiksach alternatywnych, gdzie komiks skupiony jest na słowie, obrazy natomiast ilustrują, nie do-
dając zbyt wiele do tekstu, ale także przypadki gdzie punkt ciężkości przeniesiony jest na obraz, a słowa 
odgrywają rolę ścieżki dźwiękowej do sekwencji opowiedzianej wizualnie. Niezależnie od rodzaju relacji 
obraz i słowo są dwoma źródłami informacji przekazującymi różne treści; są kluczem do interpretacji, 
bez którego zrozumienie przekazu byłoby niemożliwe. 
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emocji budowane jest w komiksie za pomocą kreski; rysownicy, decydując się na tworzenie 
w danym stylu, budują nastrój opowieści, mówią o bohaterach, wskazują na ich uczucia, 
reakcje, postawy. Po wtóre, komiks, posługując się często niewerbalnymi symbolami gra-
ficznymi, które wymagają dekodowania w celu odczytania ogólnego wydźwięku przedsta-
wionej sytuacji, zidentyfikowania nastroju sytuacji czy odszyfrowania emocji konkretnych 
postaci.

Ilustracja 11. Kadr z komiksu z Ksiegi 80-lecia Tytusa, Romka i A’Tomka; 
źródło: Księga 80-lecia Tytusa, Romka i A’Tomka, 2003, s. 38

Ilustracja 12. Kadry z komiksu Fistaszki; 
źródło: Fistaszki zebrane 1959–1960 nr 8, 2011, s. 3
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Ilustracja 13. Rysunki przedstawiające symbole komiksowe wyrażające uczucia; 
źródło: N. Cohn, The Visual Language of Comics. Introduction to the Structure and Cognition

of Sequential Images, London 2013, 
www.thevisuallinguist.com, dostęp: 21 IV 2015 (podpisy rysunków – E.G.)

Dymek to najszerzej stosowana, najbardziej złożona i wielofunkcyjna ikona występująca 
w komiksie. Często ich kształt symbolizuje (zastępuje) wydźwięk wypowiedzi, np. krzyk 
(kadr z komiksu Asteriks…), wskazuje na myśli bohaterów (kadr z Superman…) itd.:

Ilustracja 14. Od lewej kadry z komiksów: Asteriks. Kiedy niebo spada na głowę 
(źródło: Asterix i kociołek nr 3, 1993, s. 14) i Superman. Zerwane zaręczyny 

(źródło: Superman. Zerwane zaręczyny nr 28, 2005, s. 44)
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Ilustracja 15. Od lewej kadry z komiksów: Przybysz 
(źródło: Antologia komiksu polskiego, Warszawa 2009, s. 50), 

Kurror (źródło: Antologia komiksu polskiego…, s. 13) 
oraz Tytus, Romek i A’Tomek (źródło: Księga 80-lecia Tytusa, Romka i A’Tomka…, s. 25)

Do kwestii tzw. dymków nauczyciel może sięgnąć również przy tematach związanych 
z dialogiem i monologiem, z mową zależną i niezależną, z klasyfikacją wypowiedzeń, z ono-
matopeją i instrumentacją głoskową, z groteską, karykaturą i ironią. 

4. Ponadto…

W ramach edukacji gimnazjalnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z 20 sierpnia 2010 r.) uczniowie zobligowani są do uczestnictwa w co najmniej jednym pro-
jekcie edukacyjnym w ciągu trzech lat nauki. Praca nad projektem ma odbywać się długo-
terminowo, w grupach, w których każdy członek będzie miał przydzielone określone dzia-
łania. W założeniu ma to kształtować u uczniów umiejętności współpracy, uczyć rzetelności, 
systematyczności101. Praca metodą projektową daje nauczycielowi dużą swobodę w wyborze 
poruszanych zagadnień, jednak warto, aby projekt prowadzony był interdyscyplinarnie 
w ramach dwóch lub więcej przedmiotów, np. w ramach języka polskiego i historii. Dzięki 
temu uczniowie mają szansę na rozwijanie wiedzy z obu przedmiotów jednocześnie oraz 
na dostrzeżenie złożoności i wzajemnego uzupełnia się przedmiotów humanistycznych. 
Sama forma tematu również pozostawiona jest inwencji nauczyciela i uczniów. Ważne jest 
przy tym, aby tematyka była bliska młodym ludziom oraz na tyle szeroka, aby pozostawić 
miejsce na kreatywność uczniów. 

Wykorzystanie komiksu w realizacji projektu otwiera przed nauczycielem wiele moż-
liwości. Komiks można tutaj potraktować jako główny temat pracy uczniów lub jako środek 
dydaktyczny pomagający w realizacji innego zadania. Wszystko zależy od pomysłowości na-

101  A. Mikina, B. Zając, Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów,  
http://www.zsm2.szczecin.pl/pdfy/projekt_gimn/metoda.pdf (dostęp: 20 III 2015), s. 14. 
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uczyciela. Przykładowo projekt może polegać na wykonaniu cyklu komiksów dotyczących 
kilku najważniejszych wydarzeń z historii lokalnej. Jest to pomysł, który dotyka zagadnień 
z obszaru kilku przedmiotów szkolnych, zmuszając uczniów do poszerzenia wiedzy z za-
kresu historii, dokładniejszego poznania kultury regionu, napisania scenopisu i scenariu-
sza, wykorzystania różnych technik przedstawienia wizualnego (rysunek ręczny, grafika 
komputerowa, fotografia). 

Sięgnięcie po komiks nie musi więc ograniczać się tylko do realizacji treści ściśle po-
lonistycznych. To dobry sposób na zintegrowanie nauczania humanistycznego, korelacji 
międzyprzedmiotowej.

Komiks w ręku nauczyciela, czyli propozycje rozwiązań edukacyjnych dla 
gimnazjum

Propozycja pierwsza

1. Temat lekcji: Obraz + tekst = komiks
2. Czas zajęć: 2 x 45 min
3. Cele lekcji:

a) ogólne:

 − doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury (PP II) 
 − kształcenie świadomego odbioru tekstu kultury (PP III)
 − poszerzanie wiedzy na temat kultury popularnej (PP II)

b) szczegółowe:

 − uczeń tworzy prostą definicję komiksu na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń 
lekturowych (PPKO II) 

 − uczeń wskazuje cechy komiksu oraz jego znaczenie dla kultury popularnej i procesów 
komunikacji (PP I 1, pkt 1) 

 − uczeń współpracuje w większej i mniejszej grupie oraz wypracować kompromis (PP 
II 4, pkt 2) 

 − uczeń wyjaśnia znaczenie słowa i obrazu w komiksie (PP I 1, pkt 1)
 − uczeń tłumaczy znaczenie symbolu we współczesnej kulturze (PP II 3, pkt 1)
 − uczeń odczytuje i opisuje emocje widoczne na kartach komiksu (PP II 1, pkt 1) 

4. Metody i techniki pracy: burza mózgów, „kula śniegowa”, słoneczko skojarzeń, dyskusja, 
rozmowa sterowana
5. Formy pracy: z całą klasą, indywidualna, w parach, w grupach kilkuosobowych
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6. Środki dydaktyczne: projektor/ tablica interaktywna – do wyświetlania przygotowanych 
materiałów (loga, kadry z komiksów, obrazy), duże, kolorowe kartki papieru, różne zeszyty 
komiksowe (wybór należy do nauczyciela, można skorzystać z dostępnych w bibliotekach), 
słownik języka polskiego
7. Przebieg lekcji:

a) Nauczyciel wyświetla za pomocą projektora lub na tablicy interaktywnej loga, prosząc 
uczniów, aby je każde skomentowali (Do czego lub kogo odnoszą się poszczególne „znaczki”? 
W jakim stopniu są one czytelne dla uczniów ze względu na zastosowane symbole, kształty, 
litery, cyfry? Skąd uczniowie znają dane logo?). Najlepiej, jeśli obrazki będą wyświetlane od-
dzielnie, ponieważ umożliwi to wnikliwszą analizę każdego z logo i bieżące porządkowanie 
uzyskanych odpowiedzi. 

Ilustracja 16. Loga superbohaterów (od lewej: Batman, Superman, Kapitan Ameryka, 
Fantastyczna Czwórka, Flash, Avengers); 

źródło: http://pixshark.com/superhero-logos-and-names.html, dostęp: 20 II 2015

b) Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, co będzie tematem lekcji. Dopiero po odgarnięciu, 
że chodzi o komiks, prowadzący podaje temat, który uczniowie zapisują w zeszycie:

…………………… + ………………….. = KOMIKS
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Prowadzący prosi uczniów, aby zapisali temat w formie równania, zaznaczając, że celem 
ich dalszej pracy będzie poszukiwanie „uzupełnień” (niewiadomych) zapisanego działania. 
Nauczyciel powinien zwrócić uwagę uczniów na to, że chociaż niemal wszyscy trafnie roz-
poznają loga i wiedzą, że odnoszą się one do bohaterów komiksów, to tak naprawdę nie do 
końca wiedzą, czym jest sam komiks i na czym polega jego fenomen.

c) Nauczyciel prowokuje i moderuje krótką dyskusję na temat komiksu w ogóle, ukierunko-
wując ją potem na kwestię źródeł popularności komiksu. Rozmowę wieńczy sformułowanie 
wniosków (Fenomen komiksu…; w tym miejscu można się zatrzymać i wykonać okazjonalne 
ćwiczenia leksykalne związane z wyrazem fenomen, np. poszukiwanie synonimów, dery-
wowanie wyrazów pochodnych).

d) Tworzenie wstępnej definicji komiksu metodą „kuli śniegowej”. Nauczyciel prosi, aby 
każdy uczeń zapisał na osobnej kartce wszystkie informacje, jakie kojarzą mu się z komik-
sem. Następnie razem z kolegą/koleżanką z ławki odczytują swoje materiały, wybierają 
istotne według nich cechy komiksu i tworzą wspólną definicję, którą zapisują na nowej kart-
ce. Po chwili polonista dzieli klasę w cztero- lub pięcioosobowe zespoły, które na podstawie 
swoich zapisków budują nową definicję. W tym momencie prowadzący rozdaje uczniom 
kilka zeszytów komiksowych, które mają im pomóc w określeniu cech komiksu. Kolejnym 
etapem jest podzielenie klasy na dwa zespoły, tak aby na plakatach powstały dwie definicje 
– plansze zostaną powieszone na tablicy.

e) Prowadzący odczytuje na głos dwie definicje, starając się odnaleźć cechy wspólne, które 
zostają podkreślone. Ważne, aby uczniowie mogli obserwować plakaty przez całą lekcję. 
Nauczyciel powinien posiłkować się definicją komiksu Scotta McClouda.

f) W celu zweryfikowania lub uzupełnienia dotychczasowych ustaleń prowadzący wyświe-
tla na projektorze fragmenty komiksów Fistaszki i Batman (mogą być to też inne komiksy, 
jednak narysowane w diametralnie różnych stylach).

Ilustracja 17. Komiks Fistaszki; 
źródło: Fistaszki zebrane 1959–1960 nr 10, 2011, s. 10
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Ilustracja 18. Strona z komiksu Batman; źródło: Batman nr 6, 1999, s. 46

Nauczyciel prosi uczniów, aby w parach zastanowili się, co łączy oba przedstawienia/obie 
realizacje. Następnie zapisuje propozycje uczniów na tablicy (najlepiej w formie słoneczka 
skojarzeń). Ważne, aby pojawiły się następujące informacje: 
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g) Uczniowie przenoszą schemat do zeszytu. Następnie prowadzący wspólnie z nimi opisuje 
kolejne składowe komiksu, które pojawiły się na schemacie. 

h) Nauczyciel ponawia pytanie o to, czym jest komiks, jednocześnie odwołując się do efek-
tów pracy w grupach (arkusze zawieszone na tablicy). Ważne, żeby nie zapisywać do zeszy-
tu całej definicji, wystarczy skupić się na schemacie zawartym w temacie zajęć. Nauczyciel 
prosi uczniów, aby w parach zastanowili się, bez czego komiks nie mógłby istnieć. 

i) Po krótkiej dyskusji nauczyciel pyta, czy mógłby istnieć komiks bez obrazków albo bez 
tekstu. Po odpowiedziach uczniów nauczyciel rysuje na tablicy wagę, jednocześnie podsu-
mowując odpowiedzi uczniów.

Wnioski z rozmowy: Może istnieć komiks bez słów, nazywa się go wtedy „komiksem nie-
mym”, ale występuje rzadko – jest to opowieść złożona z samych obrazów (wskazane jest 
przytoczenie przez nauczyciela egzemplifikacji takich komiksów, np. Przybysz Shauna 
Tana). Nie istnieją komiksy zawierające wyłącznie dymki z tekstem. Rozmowę należy tak 
pokierować, aby ustalić, że najczęściej komiks zbudowany jest ze słów (tekst w dymkach) 
i obrazów, które występują w równowadze. Nauczyciel uzupełnia wagę, którą uczniowie 
przerysowują do zeszytu. Szale wagi stoją równo, co symbolicznie wskazuje na równe zna-
czenie słowa i obrazu w komiksie. 

j) Prowadzący zagaja rozmowę na temat popularności komiksu. Kieruje rozmową w taki 
sposób, by wyeksponować rolę obrazu (przekazu ikonicznego) dla współczesnej kultury. 
Zwraca uwagę uczniów na to, że komiks posługuje się nie tylko obrazami dosłownymi, ale 
również symbolami (np. w tworzeniu wizerunków postaci i ukazywaniu przeżywanych 
przez nich emocji). Następnie ukierunkowuje dyskusję na komiksy japońskie (mangi), które 
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najdobitniej ilustrują zagadnienie użycia symboliki. Nauczyciel proponuje, aby uczniowie 
spróbowali rozpoznać i nazwać emocje i uczucia postaci zaprezentowanych na slajdach. 
Ten punkt zajęć można przeprowadzić w formie konkursu: uczniowie pracują w parach 
(odpowiedzi na bieżąco spisują na kartce), a para, która poprawnie zidentyfikuje wszystkie 
przedstawienia, zostaje nagrodzona.

Ilustracja 19. Rysunki przedstawiające sposoby ukazywania emocji w komiksach typu manga; 
źródło: http://iris-zeible.deviantart.com/art/Emoticons-29976888, dostęp: 23 IV 2015
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Ta część zajęć powinna być zwieńczona wnioskiem, że funkcjonujemy w kulturze 
obrazkowej.

k) Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na fakt, że w komiksach również treść bywa przed-
stawiana za pomocą symboli umieszczanych w dymkach, a wydźwięk jakiejś wypowiedzi 
może być zasugerowany poprzez zastosowanie różnych form dymków. Prowadzący zapra-
sza uczniów do rozmowy na temat tego, w jakich sytuacjach można zastosować poniższe 
dymki.

Ilustracja 20. Dymki komiksowe; źródło: opracowanie własne

l) Zwieńczenie lekcji przybiera formę rozmowy podsumowującej i prowadzącej do uzupeł-
nienia tematu (równania: „Obraz + tekst (słowo) = komiks”).

ł) Podanie tematu pracy domowej: Opracuj kadr komiksowy techniką kolażu. Wytnij lub 
wytargaj z gazety wybrane przez siebie elementy i skomponuj kadr obrazujący jedno z powie-
dzeń: „Śmiech to zdrowie” lub „Złość piękności szkodzi”. Wybrany przez ciebie tekst powinien 
być umieszczony w dymku, który wyrazi kontekst, w jakim słowa te zostały wypowiedziane. 
Twój projekt może przyjąć postać memu internetowego.

Propozycja druga

1. Temat lekcji: Batman powiedział, że…
2. Czas zajęć: 45 min
3. Cele lekcji:
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a) ogólne:

 − doskonalenie kompetencji językowej uczniów (PP III)
 − rozwijanie umiejętności z zakresu kształcenia językowego (PP III)
 − kształcenie umiejętności logicznego myślenia (PP I)

b) szczegółowe:

 − uczeń wyjaśnia znaczenie terminów: mowa zależna, mowa niezależna (PP III 2, pkt 7)
 − uczeń przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie (PP III 2, pkt 7)
 − uczeń oprawnie zapisuje cytat (PP III 1, pkt 4)
 − uczeń tworzy i zapisuje dialog (PP III 1, pkt 1)

4. Metody i techniki pracy: ćwiczenia praktyczne
5. Formy pracy: z całą klasą, indywidualna, w parach
6. Środki dydaktyczne: fragmenty komiksu Batman i Superman (nr 6, 1998)
7. Przebieg lekcji:

a) Wprowadzenie do tematu poprzez wykonanie ćwiczenia-zabawy. 

Nauczyciel rozdaje uczniom fragmenty komiksu Batman. Materiał dostaje tylko jedna osoba 
z pary. Jej zadaniem będzie opisanie przebiegu przedstawionej sytuacji bez użycia cytatów.

Ilustracja 21. Fragment komiksu Batman; źródło: Batman nr 10, 1998, s. 16
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Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat tego, jakich zwrotów używali, aby przekazać 
koledze/koleżance treść rozmowy bohaterów komiksu. Powinny pojawić się odpowiedzi 
typu: powiedział, że…, odparł, że…, odpowiedział, że… itd. Nauczyciel wieńczy rozmowę 
wyjaśnieniem, że lekcja będzie dotyczyć mowy zależnej i niezależnej, przy czym na tym 
etapie zajęć nie posługuje się wspomnianymi terminami. Uczniowie zapisują temat.

b) Nauczyciel rysuje na tablicy tabelę, którą uczniowie odzwierciedlają w zeszycie. Na 
pierwszym przykładzie pokazuje różnice pomiędzy mową zależną i niezależną, a także 
omawia dwa sposoby zapisu tej drugiej (pierwszy sposób: Adam zapytał: „Czy gramy jutro 
w piłkę?”, drugi sposób: – Gramy jutro w piłkę? – zapytał Adam.). Wykonując ten przykład, 
rozmawia z uczniami na temat tego, który ze sposobów oddania wypowiedzi „zależy” od 
osoby relacjonującej, a który jest od niej „niezależny”. Na tym etapie następuje wprowadze-
nie (lub przypomnienie) terminów „mowa zależna” i „mowa niezależna”. Następny przy-
kład wykonuje na tablicy i pod nadzorem nauczyciela jeden z uczniów; pozostałe ćwiczenia 
realizują uczniowie samodzielnie.
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c) Nauczyciel z pomocą nauczyciela przypominają zasady tworzenia dialogu. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na poprawne stosowanie znaków interpunkcyjnych i cudzysłowu. 
W utrwaleniu treści pomocne będą ćwiczenia (z uwagi na oszczędność czasu dobrze będzie 
rozdać uczniom kserokopie, które zostaną wklejone do zeszytu):

A. Do czasowników nazywających czynność mówienia dopisz określenia.

Przykład: odpowiedziała z uśmiechem

 − ……………………... odburknęła
 − krzyknęła ………………………..
 − odpowiedział …………………… 
 − ……………………….... oznajmił
 − ………………………... poprosiła
 − …………………………. wydukał
 − odrzekła ………………………...
 − …………………….. opowiedział
 − …………………………. zapytała
 − ……………………. poinformował

Przykładowe rozwiązanie: zdenerwowana/szybko odburknęła, krzyknęła zaskoczona, odpo-
wiedział z niesmakiem, wesoło oznajmił, grzecznie poprosiła, wystraszony wydukał, odrzekła 
radośnie, zniechęcony opowiedział, nieśmiało zapytała, rzeczowo poinformował.

B. Uzupełnij dialog dwukrotnie. Spraw, żeby każda rozmowa miała inny wydźwięk – rado-
sny i przerażający. Wymyśl też historię, która zaskoczy rozmówcę. 

 − – Cześć! – ………………… Maria.
 − – Hej! Coś się stało? – ……………… Adam. – Masz dziwny wyraz twarzy.

 − – Nie uwierzysz, kogo spotkałam! – ……………………………………………… –……………………….… 
–….…………………………………………………………..

 − –  Naprawdę? To musiało być …………………..! – …………………………… Adam. 

d) Nauczyciel przydziela parom uczniów kopie „wybrakowanych” kadrów komiksu. Zada-
niem uczniów jest wymyślenie treści rozmowy bohaterów i wpisanie odpowiednich kwestii 
w dymki. Po wyznaczonym czasie jedna z par przedstawia swoją propozycję wykonania 
zadania. Następnie wybrani uczniowie z pomocą nauczyciela zapisują na tablicy fragment 
wybranego wcześniej tekstu, stosując mowę zależną.
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Ilustracja 22. Fragment komiksu Kaczor Donald, nr 2, 2012; 
źródło: http://www.komiksydisney.cba.pl/KaczorDonald201202/002.jpg, dostęp: 12 III 2016

e) Nauczyciel komentując ostatnie ćwiczenie, syntetyzuje treść lekcji.

f) Zlecenie zadania domowego: W oparciu o ćwiczenie wykonywane na lekcji: a) opracuj 
własny scenariusz strony komiksu o Kaczorze Donaldzie (uzupełnij dialogi), b) zapisz dialog 
w zeszycie, c) przekształć zapisany dialog (tekst z zastosowaniem mowy niezależnej) na tekst 
ciągły (z wykorzystaniem mowy zależnej). Pamiętaj o poprawnej interpunkcji.
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Propozycja trzecia

1. Temat lekcji: Strzały pod Arsenałem
2. Czas zajęć: 2 x 45 min
3. Cele lekcji:

a) ogólne:

 − doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego (PP II)
 − pogłębianie wiedzy na temat II wojny światowej (PP II)
 − kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku do drugiego człowieka (PP II, 4, pkt 1)

b) szczegółowe:

 − uczeń konfrontuje tekst literacki z komiksem i wskazuje różnice w przekazie (PP II, 2, 
pkt 8)

 − uczeń tworzy plan wydarzeń (PP II, 2, pkt 1)
 − uczeń zna pojęcie adaptacji (PP II, 2, pkt 11)
 − uczeń tworzy wypowiedzi argumentacyjne (PP I, , pkt 9)
 − uczeń aktywnie uczestniczy w dyskusji (PP III, 1, pkt 5)
 − uczeń okazuje szacunek rozmówcy (PP I, 1, pkt 6)

4. Metody i techniki pracy: dyskusja, pogadanka, debata
5. Formy pracy: w parach, grupowa, indywidualna
6. Środki dydaktyczne: słownik terminów literackich, fragmenty komiksu Strzały pod Arse-
nałem102, fragmenty filmu Kamienie na Szaniec, plany debaty 
7. Przebieg lekcji:

a) Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od zaprezentowania kilku komiksów historycznych, zwra-
cając szczególną uwagę na utwory dotyczące drugiej wojny światowej. Ważne, aby każdej 
ilustracji towarzyszyła krótka informacja o faktach historycznych (wydarzeniach, posta-
ciach, miejscach), do których odwołuje się każdy komiks. Proponuje się, aby wyświetlić 
uczniom okładki poszczególnych komiksów. 

102  Zob. B. Janicki, Potrzeby i możliwości wykorzystania komiksów historycznych w szkolnej edukacji historycz-
nej, [w:] KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, red. G. Gajewska, 
R. Wójcik, Poznań 2011, s. 239–251.
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Ilustracja 23. Okładka komiksu Bitwa 
pod Grunwaldem 

(scenariusz: Z. Similak, R. Zaręba. 
rysunki: Z. Similak, wyd. Wydawnictwo 

Roberta Zaręby, 2011 r.); 
źródło: http://www.alejakomiksu.com

Ilustracja 24. Okładka komiksu Woje Mieszka 
(scenariusz i rysunki: Z. Similak, 

wyd. Wydawnictwo 
Roberta Zaręby, 2015 r.);

 źródło: http://www.alejakomiksu.com

Ilustracja 25. Okładka komiksu Solidarność. 
Nadzieja zwykłych ludzi 

(scenariusz: M. Jasiński, rysunki: A. Janicki, 
J. Michalski, F. Myszkowski i in.,

wyd. Zin Zin Press, 2005 r.); 
źródło: http://www.alejakomiksu.com
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Ilustracja 26. Okładka komiksu 
Poszukiwanie (scenariusz: R. van der Rol, 

L. Schippers, rysunki: E. Heuvel, 
wyd. Fundacja Anny Frank, 2008 r.); 

źródło: http://www.alejakomiksu.com

Ilustracja 27. Okładka komiksu 
Raport Witolda, z cyklu Epizody z Auschwitz 

(scenariusz: M. Gałek, rysunki: A. Klimek, 
wyd. K&L Press s.c., 2009 r.); 

źródło: http://www.alejakomiksu.com

Ilustracja 28. Okładka komiksu Powstanie 44 
(scenariusz: R. Bąkowicz, T. Bereźnicki, 

G. Janusz i in., rysunki: R. Bąkowicz, 
T. Bereźnicki, E. Gonzales i in., wyd. Egmont, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 2009 r.); 

źródło: http://www.alejakomiksu.com
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Ilustracja 30. Okładka komiksu Niedźwiedzi 
kieł. Cz. 1: Max (scenariusz: Yann, 

rysunki: A. Henrit, 
wyd. Scream Comics, 2016 r.); 

źródło: http://www.alejakomiksu.com

Ilustracja 31. Okładka komiksu Katyń 
(scenariusz: A. Abramowicz, 

rysunki: J. Michalski, 
wyd. Muzeum II Wojny Światowej, 2016 r.); 

źródło: http://www.alejakomiksu.com

Ilustracja 29. Okładka komiksu Monte Casino. 
Część 1 (scenariusz: Z. Tomecki, 

rysunki: G. Becla, wyd. Stowarzyszenie 
Pokolenie, 2009 r.); 

źródło: http://www.alejakomiksu.com
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Wskazane jest, aby w trakcie prezentacji zachęcać uczniów do rozmowy na temat samych 
wydarzeń historycznych, do dzielenia się refleksjami na temat wykorzystania komiksu 
w przekazywaniu wiedzy historycznej itd. Nauczyciel wieńczy tę część lekcji zapowiedzią 
tematu bieżących zajęć (spojrzenie na wydarzenie historyczne – akcję zbrojną przeprowa-
dzoną w Warszawie 26 III 1943 roku przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów – z kilku 
perspektyw: powieściowej, komiksowej i filmowej).

b) Uczniowie przypominają elementy świata przedstawionego w powieści A. Kamińskiego 
Kamienie na szaniec. Przy prezentacji postaci Alka warto zwrócić uwagę na to, że jest on 
bohaterem nie tylko utworu Kamińskiego, ale też komiksów i filmu powstałego na podsta-
wie powieści103: 

103  Ciekawą obudowę metodyczną z zakresu edukacji filmowej (czy szerzej – medialnej) oferuje wydawnic-
two Nowa Era: numer tematyczny „Magazynu filmowego dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych” 
– Kamienie na szaniec. W odniesieniu do języka polskiego proponuje dwa scenariusze: Rozważania o tęsk-
notach pokolenia Kolumbów i współczesnej młodzieży na podstawie „Kamieni na szaniec” (autor: E. Milej, 
s. 60–64) oraz Bohater w filmie i aktor na planie – rozważania na podstawie adaptacji filmowej „Kamieni na 
szaniec” (autor: A. Równy, s. 65–68).

Ilustracja 32. Oficjalny plakat promujący film 
Kamienie na szaniec (reżyseria: R. Gliński, 

scenariusz: D.W. Rettinger, W. Pałys; 
rok produkcji: 2014; 

źródło: www.filmweb.pl)
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Nauczyciel zapowiada, że drugi z wymienionych komiksów i fragment filmu będą stanowić 
podstawę ich dalszej pracy na lekcji – odwołają się do nich w celu skonfrontowania opisu 
przebiegu akcji odbicia więźniów zawartego w powieści Kamienie na szaniec z przedstawie-
niem tego wydarzenia w ekranizacji tego utworu oraz komiksie.
Przy okazji warto przypomnieć kwestie odnoszące się do kształcenia kulturowego: terminy 
adaptacja i ekranizacja.

c) Uczniowie w parach tworzą plan przebiegu Akcji pod Arsenałem ukazanej w powieści 
Kamienie na szaniec A. Kamińskiego. Po odczytaniu kilku prac na tablicy zapisywana jest 
wspólna wersja planu wydarzeń (np.: 1. Aresztowanie Rudego przez gestapo. 2. Przygotowa-

Ilustracja 33. Okładka komiksu Akcja Kopernik 
(scenariusz: E. Olczak, rysunki: S. Kiełbus, 
wyd. Muzeum II Wojny Światowej, 2016 r.; 

źródło: http://www.alejakomiksu.com)

Jest to powieść odnosząca się do wydarzenia 
z 1942 roku – akcji usunięcia z pomnika  

Mikołaja Kopernika w Warszawie tablicy 
z niemieckim napisem, którym okupanci 

zakryli napis polski (Mikołayowi Kopernikowi 
rodacy). Uczynił to Maciej Aleksy Dawidowski, 

znany jako Alek.

Ilustracja 34. Okładka komiksu Strzały pod 
Arsenałem (scenariusz: S. Bielicki, K. Wykurz, 

rysunki: K. Wykurz, 
wyd. Print Partner SCS Media, 2006 r.; 
źródło: http://www.alejakomiksu.com)

Komiks ten przedstawia historię przyjaźni 
bohaterów występujących w Kamieniach na 

szaniec: Zośki, Rudego i Alka. Jest to opowieść 
prezentująca kulisy i przebieg akcji uwol-

nienia z rąk hitlerowców więźniów przewo-
żonych przez gestapowców z Alei Szucha do 
więzienia na Pawiaku. Autorzy oparli się nie 
tylko na Kamieniach na szaniec, ale również 

wspomnieniach i książce Akcja pod Arsenałem 
Stanisława Broniewskiego (Orszy).
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nia odbicia chłopaka. 3. Ewakuacja magazynów. 4. Organizacja broni. 5. Produkcja butelek 
z benzyną, granatów i karabinów. 6. Planowanie ataku – podział poszczególnych ich zadań 
i „znaków”. 7. Sygnał pojawienia się karetki więziennej. 8. Niespodziewany przyjazd patrolu 
niemieckiego. 9. Sygnał do ataku. 10. Zastrzelenie policjanta. 11. Walka z Niemcami. 12. Uwol-
nienie więźniów. 13. Śmiertelne postrzelenie Alka. 14. Śmierć Rudego.).

d) Odtworzenie fragmentu filmu Kamienie na szaniec. Nauczyciel poprzedza projekcję pole-
ceniem dla uczniów, aby dokładnie śledzili prezentowane wydarzenia. Po obejrzeniu frag-
mentu filmu należy przeprowadzić dwukierunkową rozmowę: zgodność obrazów prezen-
towanych w filmie z literackim pierwowzorem, za i przeciw którejś z form przedstawienia 
sytuacji. Wnioski należy zapisać w zeszycie.

e) Nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy i prosi o lekturę komiksu (fragment do-
tyczący akcji odbicia więźniów). Następnie odbywa się rozmowa (minidebata) – uczniowie 
mają za zadanie skonfrontować sposób prezentowania wydarzeń w komiksie z realizacją 
filmową i powieściową. Nauczyciel proponuje, by poszczególne opinie przedyskutować na 
forum i wspólne ustalenia zapisać w formie tabeli.

f) Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo akcja i prosi uczniów o podanie synonimów. W tym 
celu można wykorzystać dostępne słowniki ogólne i wyrazów bliskoznacznych. 

akcja = wydarzenie, zdarzenie, sytuacja, działanie…

Prowadzący zwraca uwagę uczniów na to, że słowo akcja konotuje ruch, dynamizm. Propo-
nuje uczniom rozważenie, w jaki sposób autorzy poszczególnych przekazów: powieści (tekst 
wyłącznie pisany), komiksu (tekst zapisany skorelowany jest z obrazem) i filmowym (ob-
raz skorelowany jest ze słyszanymi dialogami), osiągają wrażenie dynamizmu. W tym celu 
wskazuje uczniom konkretne fragmenty utworów. W podsumowaniu nauczyciel zwraca 
uwagę uczniów na wykorzystanie w tekście pisanym zdań wykrzyknikowych, wykrzyknień, 
krótkich wypowiedzeń, czasowników ruchu, w przypadku filmu – dodatkowo na intonację, 
z jaką wypowiadane są kwestie, szybkie ruchu postaci, dynamicznie zmieniający się obraz, 
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z kolei w odniesieniu do komiksu – dodatkowo na użycie onomatopei, zastosowanie różnych 
kształtów dymków, sposób ujęcia postaci, „zatrzymanie ich w ruchu”. 
Można też pokusić się o pogłębioną analizę dwóch komiksów podejmujących ten sam temat:

Ilustracja 35. Fragmenty komiksu W imieniu Polski Walczącej. Część 3: Akcja pod Arsenałem, 
scen. S. Zajączkowski, rys. K. Wyrzykowski, Warszawa 2006, s. 33, 37

Ilustracja 36. Fragment komiksu Strzały pod Arsenałem, scen. S. Bielicki, K. Wykurz, rys. K. Wykurz, 
Warszawa 2006, s. 31
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g) W fazie podsumowującej nauczyciel inicjuje ogólnoklasową dyskusję na temat ogólnej 
oceny celów Szarych Szeregów oraz obrazu patriotyzmu współczesności i samego rozumie-
nia patriotyzmu przez dzisiejszą młodzież.

h) Zlecenie zadania domowego – Poznajmy ich bliżej. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery 
grupy i każdej przydziela zadanie opracowania prezentacji multimedialnej (około 5–6 slaj-
dów): grupa I: Szare Szeregi – cele i działalność organizacji, akcje prowadzone w ramach 
małego sabotażu; grupa II: sylwetka Jana Bytnara (ps. Rudy); grupa III: sylwetka Tadeusza 
Zawadzkiego (ps. Zośka); grupa IV: sylwetka Macieja Aleksego Dawidowskiego (ps. Alek). 
Nauczyciel może zaproponować wykorzystanie następujących pozycji książkowych: A. Ka-
miński, Zośka i Parasol. Opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalio-
nów harcerskich, Warszawa 1994; Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów, 
oprac. T. Strzembosz, Warszawa 2007; A. Janowski, Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice 
o Aleksandrze Kamińskim, Warszawa 1992; K. Koźmiński, A. Kamiński, Kamienie na szaniec 
– pokolenia walczące o niepodległą Rzeczpospolitą. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy 
wydania „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego (lipiec 1943-lipiec 2013), Warszawa 
2013. Można również zasugerować uczniom sięgnięcie po nagrania piosenek obrazujących 
patriotyzm młodzieży warszawskiej i różne sposoby jego okazywania (ogólnodostępne na 
kanale youtube), np.: Hymn Szarych Szeregów (sł. i muz. T. Jaźwiński „Julek”), Pieśń Szarych 
Szeregów (sł. H. Fajt, muz. C. Kałkusiński „Czechura”), Dziś idę walczyć. Mamo! (sł. Józef 
Szczepański „Ziutek”, muz. M. Godlewska), z Zakazanych piosenek piosenki wykonywane 
przez dzieci: Siekiera, motyka (sł. A. Jachnina), Warszawo ma (sł. L. Starski).

Tytułem zakończenia

Komiks często jest postrzegany stereotypowo – jako dzieło proste, przeznaczone dla czytel-
nika mało ambitnego, szukającego prostej rozrywki. Postrzeganie komiksu w takich kate-
goriach wydaje się krzywdzące, a wynika z wciąż podkreślanej opozycji: kultura wysoka 
– kultura popularna. Co więcej, wyraziście zaznacza się ona w sferze edukacji, w której 
zazwyczaj o kulturze mówi się wyłącznie w odniesieniu do wytworów powszechnie zali-
czanych do kultury elitarnej. Konieczność świadomego odczytywania komunikatów wizual-
nych, które dominują we współczesnym świecie zdaje się zmieniać ten stan rzeczy, niejako 
nobilitując stopniowo zjawiska i wytwory zaliczane do tzw. popkultury czy w ogóle do 
kultury masowej. Zmianę tę wzmacnia niesłabnące wśród młodych ludzi zainteresowanie 
komunikatami wizualnymi, wynikające między innymi z funkcjonowania w zmediatyzo-
wanym, obrazkowym świecie. Doprowadziło to miedzy innymi do tego, że komiks jest coraz 
częściej doceniany przez dydaktyków i „trafia do szkolnej ławy”.



Summary

Comic book in the education in Polish studies (methodological deliberations with reference to 

the third educational stage – junior secondary school)

Treating the comic book as work straight, intended for the reader not very ambitious and searching for 

the straight for entertainment, is hurting. It results from the still emphasized opposition: high culture 

– popular culture. Authors are demolishing this stereotype – they are showing not only a usefulness of 

the comic book in the humanistic education, but above all need to apply such action. Authors are em-

phasizing that he is strengthening such a change unremitting amongst young people interest in visual 

announcements which results among others from functioning in multimedia, pictorial world. In the 

text they attracted the attention to crucial tied problems with analysis of the comic book as „text of the 

culture” and on this base authors presented model teaching solutions (in the education in Polish studies).

Keywords: comic book in the education, education in Polish studies, scripts of classes, popular culture, 

media communication



MANGA W ASPEKCIE 
EDUKACYJNYM – PROPOZYCJE 

WYKORZYSTANIA

DOROTA WIECZOREK
KATEDRA LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ 
AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 

W BIELSKU-BIAŁEJ



94
TEKSTY I PRETEKSTY

Mangi, czyli japońskie komiksy, cieszą się rosnącą popularnością w zachodnim świecie, 
także w Polsce. W ostatnich latach polski rynek mangowy bardzo się rozrósł. Każdy miesiąc 
to premiery kilku, a nawet kilkunastu tomów, każdy rok to zapowiedzi nowych tytułów. 
Mimo popularności mang zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych, wciąż spychane są 
one na margines kultury i edukacji. Panuje przekonanie, że kombinacja tekstu pisanego 
z obrazkami oznacza książkę przeznaczoną wyłącznie dla dzieci, wstęp do czytania „praw-
dziwej” literatury1. Istnieje jednak ogromna różnica: obrazy w mandze nie służą ilustrowa-
niu tekstu pisanego, ale same w sobie są tekstem, który także trzeba przeczytać2. Kiedy to 
zrozumiemy, okaże się, że lektura tomu nie musi być tak prosta i szybka, jakby się mogło 
wydawać – nawet w zestawieniu z powszechnie znaną formą komiksu.

Jednymi z zarzutów stawianych mandze są brutalność i erotyzm. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że manga (podobnie jak film czy literatura) realizuje wiele gatunków. Wśród 
nich znajdują się takie, które te elementy zawierają (np. hentai3), jednak nie należy gene-
ralizować. Mangi opowiadają różnorakie historie, skierowane niemal do wszystkich grup 
odbiorców, realizują znane motywy, sięgają po inspirację do kultury i historii. Niemniej 
w działaniach edukacyjnych wybór mang nie może być przypadkowy, musi być poprzedzo-
ny dokładnym rozpoznaniem. 

Wykorzystanie mangi i anime (seriali animowanych) do nauki języka japońskiego jest 
dość powszechne. Wiele osób zaczyna od popkultury, by dalej przejść do nauki „na poważ-
nie”. Teksty popkultury dają kontakt z żywym językiem (mówionym i pisanym) w wielu 
odmianach stylowych, a zainteresowanie kulturą jest dodatkową motywacją4. 

Na pytanie Czy poza tym obszarem manga może znaleźć miejsce w nauczaniu? odpo-
wiedź brzmi – Tak. Według Elizabeth Downey teksty łączące słowo i obraz mogą pomóc 
w rozumieniu motywów literackich i problemów społecznych, a także być przykładem sztu-
ki współczesnej i projektowania graficznego5. Można je traktować jako samodzielne teksty 
albo wykorzystać w połączeniu z innymi. 

Coraz bogatszy polski rynek mangowy oferuje szeroki zakres gatunkowy i tematyczny. 
Wśród nich znajdziemy tytuły poruszające motywy historyczne, problemy społeczne, za-
wierające nawiązania do innych tekstów kultury, także zachodniej. Manga, posługująca się 
specyficznym językiem wizualnym, może także służyć jako narzędzie uczenia się czytania 
obrazów. 

1 E.M. Downey, Graphic Novels in Curriculum and Instruction Collection, „Reference & User Services Quar-
terly” Vol. 49, No. 2, 2009, s. 181.

2 K. Butcher, M. Manning, Bringing Graphic Novels into a School’s Curriculum, „The Clearing House” Vol. 78, 
No. 2, 2004, s. 68.

3 Hentai – z jap. ‘zboczeniec’, gatunek mang o tematyce pornograficznej.
4 Więcej na ten temat: N. Fukunaga, Those anime students: Foreign language literacy development through 

Japanese popular culture, „Journal of Adolescent & Adult Literacy” Vol. 50, No. 3, 2006, s. 206–222.
5 E.M. Downey, Graphic Novels…, s. 181.
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 Manga o wydarzeniach historycznych

„Dzieciom trudno jest patrzeć na prawdziwe zdjęcia bomb atomowych i ofiar nalotu, a wie-
dza o historii świata jest ważna. Nauczyciele używali ilustracji i filmów, żeby dzieci mogły 
łatwiej zrozumieć” – wspomina Japonka Mizuho Kurahashi6. Wśród mang poruszających 
temat wojny, które czytała, wymienia wydany w Polsce tytuł: Hiroshima 1945. Bosonogi 
Gen Keijiego Nakazawy7. Ojciec i rodzeństwo autora zginęli w wybuchu bomby atomowej 
w Hiroshimie. Manga jest swego rodzaju autobiografią i rozprawą z tamtymi wydarzenia-
mi. Przedstawia skutki katastrofy z punktu widzenia małego chłopca. Jednak to lektura dla 
starszego czytelnika; już napis na okładce ostrzega przed drastycznymi obrazami.

Temat wojny porusza także manga Adolf ni tsugu sławnego Tezuki Osamu8. Na stronie 
wydawnictwa czytamy:

Sierpień 1936 roku. XI letnie igrzyska olimpijskie w Berlinie. Tam właśnie wydarzyło się coś, 

co sprawiło, że losy trzech jakże innych osób zostały ze sobą nierozerwalnie połączone. Syn 

Żydowskiego piekarza mieszkającego w Japonii; przyjaźniący się z nim jedyny potomek nie-

mieckiego konsula; przywódca potężnego państwa szykujący się do rozpętania najstraszniej-

szej wojny w historii... Dzieli ich praktycznie wszystko, ale łączy imię, które nosi każdy z nich: 

Adolf9.

I choć historia trzech Adolfów jest fikcją, to jednak osadzoną w realiach historycznych, 
a te poddają się analizie. Na uwagę zasługuje szczególnie sposób przedstawienia nazistów. 
Warto dodać, że od wydarzeń drugiej wojny zaczyna się też inna manga tego samego au-
tora – Pieśń Apolla10.

Kolejny tytuł mówiący o wydarzeniach wojennych to Cat Shit One11. Akcja toczy się 
w latach 60. ubiegłego wieku w Wietnamie. Historia opowiada o działaniach tytułowego 
oddziału specjalnego armii amerykańskiej i choć zawiera wątki fikcyjne, dość wiernie po-
kazuje życie żołnierzy w czasie wojny w Wietnamie. Ciekawym zabiegiem jest pokazanie 
poszczególnych nacji jako różnych zwierząt, przykładowo Amerykanie przedstawieni są 
jako króliki, Wietnamczycy to koty, a Chińczycy to pandy12. Jak czytamy w jednej z recenzji:

6 M. Swift, In Japan Manga  Teaches Tough Lessons, http://www.ascd.org/publications/newsletters/education
-update/oct09/vol51/num10/In-Japan-Manga-Teaches-Tough-Lessons.aspx (dostęp 23. 03. 2016). Tłumacze-
nie własne.

7 K. Nakazawa, Hiroshima 1945. Bosonogi Gen, tłum. K. Watanabe, Warszawa 2008–2011.
8 O. Tezuka, Adolf ni tsugu. Premiera wydawnictwa Waneko zapowiedziana jest na 2016 r., przy czym polski 

tytuł nie został jeszcze ogłoszony.
9 Strona internetowa wydawnictwa Waneko, http://waneko.com.pl/nasza-nowa-manga-jest-adolf-ni-tsugu/ 

(dostęp 23. 03. 2016).
10 O. Tezuka, Pieśń Apolla, Mierzyn 2015–2016.
11 M. Kobayashi, Cat Shit One, tłum. P. Olejniczak, Warszawa 1998–2005.
12 Podobny zabieg zastosował Art Spiegelman w swoim komiksie Maus. Opowieść ocalałego.
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Komiks nie tylko przybliża nam, jak wyglądało życie żołnierzy, ale także dostarcza informacji 

o samej wojnie. Kilka stron samego tekstu poświęcono wojnie wietnamskiej, między kadry 

wepchnięto statystyki, po bokach dodano ramki – wszystko to jest źródłem informacji na 

temat tego konfliktu, takim małym kompendium wiedzy o wojnie wietnamskiej13.

Historię świata w formie satyry przedstawia manga Axis Powers Hetalia14. Bohaterami 
mangi są spersonifikowane kraje, na których osobowości składają się krążące o nich żarty 
i stereotypy. Główne postacie to państwa osi: Niemcy, Włochy i Japonia, ale Polska także się 
pojawia (choć raczej sporadycznie). Mimo że Hetalia w żaden sposób nie jest źródłem wie-
dzy historycznej, to może być pretekstem do dyskusji nad sposobem wykorzystania moty-
wów historycznych w komedii, roli stereotypu w kreacji bohaterów czy wreszcie motywacją 
do sięgnięcia po historyczne źródła. Wielu żartów w tej mandze można nie zrozumieć, jeśli 
nie ma się podstawowej wiedzy historycznej.

Jeśli chodzi o historię Polski, sięga do niej manga Aż do nieba Riyoko Ikedy15. W opisie 
czytamy: 

[...] to komiks stanowiący mieszankę romansu i historii. Tym razem areną dla rozgrywających 

się wydarzeń jest targana konfliktami politycznymi Rzeczypospolita Polska przełomu XVIII 

i XIX wieku, a głównym bohaterem książę Józef Poniatowski [...] Jak przyznaje autorka, zada-

niem jej komiksu nie było przemycanie wartości naukowych i celowo dla potrzeb fabularnych 

ponaginała część faktów historycznych16.

W Polsce zapowiedziano też wydanie innej mangi tej samej autorki – Róży Wersalu, któ-
rej bohaterką jest sama Maria Antonina17. Również tu mamy do czynienia z wątkami fikcyjny-
mi, ale mocno zanurzonymi w realiach epoki. Manga ta zyskała dużą popularność, a autorka 
została odznaczona orderem Francuskiej Legii Honorowej za propagowanie historii Francji18.

Podobnie historyczne realia wykorzystuje Emma19, której akcja dzieje się w wiktoriańskiej 
Anglii, czy Opowieść panny młodej20, która przenosi czytelnika do dziewiętnastowiecznej Azji.

Wszystkie wspomniane tytuły można wykorzystać jako pretekst do dyskusji na temat 
wykorzystania historii w popkulturze, zgodności faktów historycznych z fabułą, roli ewen-
tualnych nagięć faktów dla fabuły, a także jako zachętę do pogłębienia wiedzy historycznej, 
czyniąc z mangi punkt wyjścia do dalszych poszukiwań.

13 Zob. http://manga.tanuki.pl/strony/manga/26-cat-shit-one/rec/82 (dostęp 23. 03. 2016).
14 H. Himaruya, Axis Powers Hetalia, tłum. A. Gruszecka, Warszawa 2009.
15 R. Ikeda, Aż do nieba, Mierzyn 1996–1997.
16 Zob. http://jpf.com.pl/index.php?content=cont_naszemangi.php&tytul=A%BF%20do%20nieba&log=nie 

(dostęp 23. 03. 2016).
17 R. Ikeda, Róża Wersalu, Mierzyn 2016.
18 Zob. biogram R. Ikeda: http://myanimelist.net/people/2912/Riyoko_Ikeda?q=ikeda%20riy (dostep 23. 03. 2016).
19 K. Mori, Emma, tłum. P. Ślusarczyk-Bryła, Warszawa 2014–2015.
20 K. Mori, Opowieść panny młodej, tłum. P. Ślusarczyk-Bryła, Warszawa 2013.
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Manga o problemach społecznych

Manga może być pretekstem do poruszenia problemów, z jakimi musi się mierzyć społe-
czeństwo i zjawisk, jakie w nim występują. Przydadzą się tu biografie, takie jak np. Dziennik 
z zaginięcia Hideo Azumy21. Autor przedstawia ten okres swojego życia, kiedy alkoholizm 
doprowadził go do bezdomności. Pokazuje, jak radził sobie ze znalezieniem noclegu i je-
dzenia, jak był traktowany przez innych ludzi i jak wracał do normalnego życia. Podanie za 
przykład tej historii może być podstawą do konstruktywnej dyskusji na temat problemu bez-
domności i alkoholizmu, pomóc w oderwaniu się od stereotypów, które takich osób dotyczą.

Z kolei w mandze Gangsta poruszony został problem funkcjonowania w społeczeń-
stwie osób niepełnosprawnych – jeden z bohaterów utworu jest głuchoniemy22. Jego historia 
może służyć za przykład w dyskusji o niepełnosprawności oraz reprezentacji osób niepeł-
nosprawnych w mediach w ogóle. Takich przedstawień nie ma zbyt wiele; spośród takich 
mang wymienić można jeszcze: Fullmetal Alchemist, w której główny bohater nie ma ręki 
i nogi i nosi protezy23, Yuuki Yuuna wa yuusha de aru, gdzie jedna z bohaterek porusza się 
na wózku inwalidzkim (i nawet magiczne moce nie przywracają jej władzy w nogach)24, 
oraz Morfinę, która porusza problem śmiertelnej choroby, udzielając głosu mniejszościom 
bardzo często ignorowanym w przestrzeni publicznej25.

Historie z mang zawierają w sobie dylematy moralne: Czy bohaterka, która sprzedaje 
swoje ciało, żeby mieć za co utrzymać siebie i swojego chłopaka, podczas gdy on żyje marze-
niami, postępuje słusznie? (Dynia z majonezem26), Czy można pokochać robota? (Chobits27), 
Czy sprawiedliwym działaniem jest zamordować mordercę? (Death Note28). Warto nadmie-
nić, ze w ostatnim z wymienionych tekstów bohater, Raito Yagami, który chce oczyścić 
świat z przestępców, zabijając ich przy pomocy magicznego notatnika, uznawany jest za 
przykład upadłego człowieka i bywa porównywany z bohaterami Wichrowych wzgórz czy 
Frankensteina29.

W mandze na porządku dziennym są wątki, które w naszym polskim społeczeństwie 
nadal uznawane są za kontrowersyjne, objęte tabu, jak na przykład homoseksualizm, trans-
seksualizm czy identyfikacja z płcią w ogóle. Dobrze opowiedziane, niewulgarne, dalekie 
od obecnych na Zachodzie stereotypów zniewieściałego geja i lesbijki-chłopczycy roman-

21 H. Azuma, Dziennik z zaginięcia, tłum. R. Bolałek, Warszawa 2009.
22 Kousuke, Gansta, tłum. A. Karpiuk, Warszawa 2016.
23 H. Arakawa, Fullmetal Alchemist, tłum. P. Dybała, Mierzyn 2006–2012.
24 T. Kanno, Yuuki Yuuna wa yuusha de aru, http://mangafox.me/manga/yuuki_yuuna_wa_yuusha_de_aru_

dj_arrive_the_flower_of_hope_will_bloom_one_day/ (dostęp 23. 03. 2016).
25 C. Adachi, K. Saiki, Morfina, tłum. M. Tomaszewska-Bolałek, Warszawa 2010.
26 K. Nananan, Dynia z majonezem, tłum. M. Tomaszewska-Bolałek, Warszawa 2008.
27 CLAMP, Chobits, tłum. R. Rzepka, Mierzyn 2003–2004.
28 T. Obata, T. Ooba, Death Note, tłum. P. Dybała, Mierzyn 2007–2009.
29 M. Rice, Using Graphic Texts in Secondary Classroom. A Tale of Endurance, „The English Journal” Vol. 101, 

No. 5, 2012, s. 42.
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se homoseksualne mogą posłużyć za egzemplifikacje przeżyć takich osób i postaw wobec 
nich (spośród najpopularniejszych można wymienić tytuły Kwiat i gwiazda30 czy W stolicy 
kwiatów31). Oczywiście, w tym nurcie są tytuły zakrawające na hentai, zatem przy wyborze 
konieczna byłaby dodatkowa ostrożność.

Haruhi, bohaterka mangi Ouran high school host club zostaje uznana za chłopca i nie 
prostuje tego nieporozumienia, ponieważ wychodzi z założenia, że od płci ważniejsze jest 
to, jakim kto jest człowiekiem32. W Ranma ½ główny bohater zmienia płeć pod wpływem 
gorącej i zimnej wody33. Nawet jeśli temat identyfikacji płciowej byłby zbyt ciężki, zawsze 
można zastanowić się nad tym, jak zmiana płci wpływa na przedstawienie bohatera, po-
strzeganie go przez otoczenie itp.

Manga a inne teksty kultury

Autorzy mang czerpią inspirację z kultury zarówno własnej, jak i z zachodniej. Dlatego 
wśród mang znaleźć można adaptacje znanych historii i różnorakie nawiązania do innych 
tekstów. Jednym z najpopularniejszych motywów jest historia Alicji w Krainie Czarów. Na 
polskim rynku znajdziemy już kilka takich tytułów: Alicja w Krainie Serc34 i jego kontynu-
acja – Alicja w Krainie Koniczyny35. W tej wersji Alicja trafia do krainy, w której wszystkie 
postacie, znane z tradycyjnej wersji (poza Królową Kier), są przystojnymi mężczyznami. 
I choć gatunkowo utwór jest romansem, zawiera kilka wartych uwagi elementów „prospo-
łecznych”, jak na przykład hierarchia ludzi (główny podział bohaterów to postaci „odgrywa-
jące role” i te „bez twarzy”) czy reprezentacja postaw wobec świata, określanie wartości itd. 

Wątki z opowieści Lewisa Carrolla znajdziemy także w innych mangach. W Pandora 
Hearts Kraina Czarów staje się krainą koszmarów36. Oz, główny bohater, trafia do miejsca 
zwanego Otchłanią, w którym żyją demoniczne byty zwane łańcuchami. Jednym z nich, ma-
jącym najwyraźniej jakiś związek z Ozem,  jest Krwawy Królik, występujący w mandze jako 
dziewczyna o imieniu, a jakże, Alicja37. Oz i Alicja razem starają się odzyskać swoje wspo-
mnienia. Dodatkowo imię Oza odsyła nas do historii Dorotki i Czarnoksiężnika z Krainy 
Oz, co jest dodatkowym kontekstem. Z kolei w Are you Alice Alicja jest mężczyzną, którego 
zadaniem jest zabicie Białego Królika w grze, którą zostaje wciągnięty38.

30 K. Suzukin, Kwiat i gwiazda, tłum. M. Rokita, Warszawa 2014.
31 R. Takarai, W stolicy kwiatów, tłum. T. Molski, Gołuski 2015.
32 B. Hatori, Ouran High School Host Club, tłum. P. Dybała, Warszawa 2009–2013.
33 R. Takahashi, Ranma ½, tłum. M. Nowak-Kreyer, Warszawa 2004-2010.
34 M. Fujimaru, Alicja w Krainie Serc, tłum. P. Ślusarczyk, Warszawa 2011–2013.
35 M. Fujimaru, Alicja w Krainie Koniczyny, tłum. E. Zabielska, Warszawa 2016.
36 J. Mochizuki, Pandora Hearts, tłum. K. Balcer, Warszawa 2012–2016.
37 Więcej na ten temat w: K. Łęk, Japońska animacja w Krainie Czarów, czyli co wspólnego może mieć Lewis 

Carroll z króliczkami Playboya, shintoizmem i cyberprzestrzenią, [w:] Inspirująca i inspirowana popkultura 
japońska, red. A. Wosińska, Toruń 2011.

38 I. Katagiri, Are you Alice, tłum. M. Makowski, Warszawa 2014.
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Inspiracji dostarczają też baśnie. Ich alternatywne wersje znajdziemy w Grimms Man-
ga, gdzie Czerwony Kapturek zakochuje się w chłopcu z wilczymi uszami, a Roszpunka jest 
Roszpunkiem39. Baśnie wciąż cieszą się popularnością, wciąż powstają nowe adaptacje fil-
mowe, więc razem z nimi również manga może posłużyć jako przykład adaptacji/parafrazy/
reinterpretacji znanej opowieści.

W mangach znajdziemy także odniesienia do klasyki literatury. I tak: w Vassalord dia-
logi bywają bezpośrednio wyjęte z Upiora w operze40; w Yami no matsuei jedna z postaci 
nazywana jest Damą Kameliową, co odsyła nas do powieści Aleksandra Dumasa41; w Aku 
no hana, gdzie już sam tytuł nawiązuje do tomu Kwiaty zła, nie tylko cytowane są wiersze 
Baudelaire’a, ale i cała fabuła jest na nich oparta42; z kolei do mitologii greckiej nawiązuje 
Olimpos43. To raptem kilka przykładów na wykorzystanie zachodniej kultury przez twórców 
mang. Nie każda realizacja może nam się wydać właściwa (choć to bardzo subiektywne), 
jednak nawiązania są, a to samo w sobie oznacza, że można do nich sięgnąć jako do kon-
tekstów interpretacyjnych powszechnie znanych utworów.

Ciekawym przykładem jest manga All you need is kill, której fabuła opiera się na książ-
ce Hiroshiego Sakurazaki Na skraju jutra44. Na podstawie tej samej książki powstał tak-
że film. Daje to pole do ciekawej analizy porównawczej tego, jak ta sama historia została 
opowiedziana przy użyciu trzech różnych sposobów przedstawiania, z których każdy ma 
swoje zalety, ale też pewne braki. Podobną możliwość daje manga Crying freeman, na której 
postawie powstał film Wybrany45. Filmowych adaptacji na Zachodzie doczekały się także 
mangi takie jak Dragon Ball czy Death Note.

Język wizualny mangi

Według Neila Cohna manga posługuje się specyficznym językiem wizualnym, który tworzy 
znaczenie poprzez sekwencje obrazów. Nazywa go japońskim językiem wizualnym (ang. 
japanese visual language, JVL)46.  Osamu Tezuka mówił o swojej twórczości, że to nie ry-
sowanie, a pisanie przy użyciu innego rodzaju symboli. Z kolei tłumacz mang, Frederik 
Schodt, uważa, że poszczególne kadry i strony w mangach to inny rodzaj słów, podlegający 
unikatowej gramatyce47. Sekwencje obrazów odpowiadają sekwencjom dźwięków w mo-

39 K. Ishiyama, Grimms Manga, tłum. M. Preiss, Poznań 2012–2013.
40 N. Chrono, Vassalord, tłum. P. Ślusarczyk-Bryła, Warszawa 2012–2013. Trzeba przyznać, że ta manga może 

się okazać kontrowersyjna ze względu na tematykę i przynależność gatunkową.
41 Y. Matsushita, Yami no matuei, tłum. A. Watanuki, Warszawa 2006.
42 O. Shuuzou, Aku no hana, http://mangafox.me/manga/aku_no_hana/ (dostęp 30. 03. 2016).
43 Aki, Olimpos, tłum. P. Ślusarczyk-Bryła, Warszawa 2014.
44 T. Obata, R. Takeuchi, All you need is kill, tłum. P. Dybała, Mierzyn 2014.
45 R. Ikegami, K. Koike, Crying freeman, tłum. R. Rzepka, Mierzyn 2006–2009.
46 N. Cohn, Japanese Visual Language. The Structure of Manga, s. 1, http://www.visuallanguagelab.com/P/

japanese_vl.pdf (dostęp 24. 03. 2016).
47 Tamże, s. 2.
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wie czy gestów w języku migowym i tworzą język wizualny. Ten język występuje w wielu 
odmianach, tak samo jak języki mówione i migowe. Japoński język wizualny występuje 
najczęściej właśnie w mandze48.

Manga różni się od komiksów znanych na Zachodzie, ponieważ z założenia jest czar-
no-biała (pomijam tu kwestię okładek i z rzadka spotykane dodatkowe stronice). Ponadto 
mangi różnią się od wszystkiego, co zwykliśmy czytać na Zachodzie, ponieważ odwrócony 
jest kierunek czytania: mangi czytamy od prawej do lewej. W niektórych wydaniach mang, 
zwłaszcza tych starszych, znajdziemy jeszcze na samym końcu instrukcję czytania dymków 
w odpowiedniej kolejności. Ciekawostką jest, że gdy ktoś odruchowo otworzy mangę tak, jak 
otwiera się Zachodnie książki, natrafi na informację, że to koniec tomu i powinien zacząć 
od drugiej strony49. Te dwie cechy czynią mangę łatwo rozpoznawalną. 

Dostrzegalny jest także tzw. „styl mangowy”. Do jego elementów należą m.in. sposoby 
prezentowania postaci: duże oczy, drobne usta, obfite fryzury czy trójkątne, spiczaste twa-
rze bohaterów50. Jeśli powiemy, że coś zostało narysowane w stylu mangowym, będziemy 
mieć jakieś wyobrażenie o tym, jak wygląda51. Oczywiście, każdy autor ma swój styl, który 
jest rozpoznawany przez fanów, a nie każda manga realizuje ten schemat wyglądu aż tak 
wyraźnie; ale mimo to jest rozpoznawalna jako narysowana w mangowym stylu. Cohn 
nazywa te style „dialektami w obrębie jednego języka wizualnego”52. 

Większość obrazów w komiksie to znaki ikoniczne, które oznaczają to, co przedsta-
wiają (osobę, budynek), zatem są powszechnie rozumiane. Jednak oprócz nich w mangach 
znajdziemy wizualne metafory (ang. visual metaphors), które reprezentują niewidoczne 
właściwości, takie jak nastrój czy emocje53. Popularne reprezentacje emocji to przykładowo: 
duża kropla (zwykle blisko twarzy lub na niej) oznacza zawstydzenie, konsternację (rys. 1), 
bąbel z nosa to sen (rys. 2), a strzała, która przebija postać, reprezentuje w sposób dosłow-
ny raniące słowa (rys. 3). Z kolei nagła zmiana rysunku realistycznego (na ile realistyczny 
może on być w mandze) do formy zdeformowanej (tzw. chibi ‘malutkie’) oznacza przejście 
w brak powagi, przestrzeń żartu (rys. 4)54. Znaczenie niesie także kształt dymka: okrągły 
to słowa wypowiadane, chmurka to pomyślane, dymek kwadratowy to głos dochodzący 
z urządzenia, np. telefonu, a gwiaździsty to krzyk55.

48 Tamże.
49 Taką stronę znajdziemy np. w Dzienniku z zaginięcia.
50 Świetnym przykładem jest znana z Polsce Czarodziejka z księżyca.
51 N. Cohn, Japanese Visual Language..., s. 3–4.
52 Tamże.
53 Tamże, s. 3, 7.
54 Tamże, s. 8.
55 Choć i w tym schemacie zdarzają się innowacje.
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Ilustracja 1. B. Hatori, Ouran High School Host Club…, s. 74

Ilustracja 2.  A. Amano, Reborn! Tom 1, San Francisco 2006, s. 56

Ilustracja 3. B. Hatori, Ouran High School Host Club…, s. 96
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Ilustracja 4. B. Hatori, Ouran High School Host Club…, s. 152

Cohn idzie dalej w opisie gramatyki tekstu mangi, przytaczając typologię relacji mię-
dzy poszczególnymi panelami według Scotta McClouda oraz wymieniając fazy narracyjne, 
jakie reprezentują panele połączone w większe grupy. Dzieli także typy paneli na macro 
(pokazujące wiele postaci lub całą scenę), micro (pokazujące jedną postać) i polimorficzne 
(pokazujące akcję). Dochodzi do wniosku, że mangi bardziej skupiają się na postaciach niż 
komiksy amerykańskie i stosują mniej tekstu56. 

Czytanie mang wymaga od odbiorcy pewnej biegłości, którą wyrabia się właśnie po-
przez ich lekturę. Można się rozwodzić nad prawami, jakimi rządzi się konstruowanie 
tekstu w rodzaju mangi, jednak nie trzeba od razu budować gramatyki tekstu, by zająć 
się problemem przedstawienia wizualnego. Są inne elementy, które można poddać ana-
lizie: wpływ koloru czy intensywności odcieni i grubości kreski na przekazywanie emocji 
(przypomnijmy: w mandze brak kolorów), udział kątów widzenia w odbiorze obrazu itd.57 
Świetnym przykładem do takich analiz jest Dziennik z zaginięcia. Autor celowo odszedł od 
realizmu, nadając tym samym lekkości niełatwej przecież treści i żartując, mimo że opo-
wiada o własnym nieszczęściu.  

Przedstawione w tekście propozycje rozwiązań ujawniają, że mangi to nie tylko bru-
talne i krwawe albo erotyczne treści, ale teksty, wśród których znajdziemy wiele interesu-
jących i wartościowych tematów. Warto do nich sięgnąć także dlatego, że cieszą się popu-
larnością wśród młodzieży, która czyta je chętnie i z własnej woli. Ich wykorzystanie może 
się okazać dobrym połączeniem przyjemnego z pożytecznym.

56 Tamże, s. 11–13.
57 E.D. Downey, Graphic Novels in Curriculum and Instruction Collection…, s. 182–183.
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JUSTYNA HANNA BUDZIK
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UNIWERSYTET ŚLąSKI W KATOWICACH

1 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, tłum. B. Baran, Warszawa 2010, s. 28.
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Brescja, Cremona, Verona. W środku ludzie jak lalki z wosku, których podeszwy utknęły 

w bruku. Nagrobki: pani z trenem wlokącym się po niskich stopniach, uchyla drzwi, ogląda-

jąc się nieco za siebie Rodzina, na przodzie czytający chłopie, jedną dłoń przyłożył do skroni, 

chłopak po prawej strony napina łuk bez cięciwy. Pomnik bohatera Tita Speriego: niedbale, 

z rozmachem fruwają mu szaty wokół ciała. Bluza. Szeroki kapelusz. Obrazy bardziej żywe 

niż w kinie, wrażeniu wzrokowemu przekazują spokój, taki jak w rzeczywistości2.

Podczas służbowej podróży do Friedlandu na początku 1911 roku Franz Kafka odwie-
dza fotoplastikon, miejsce znane mu z lat dziecięcych w Pradze3. Wizycie tej poświęca kilka 
słów skreślonych na kartce pocztowej do Maksa Broda4 oraz – zacytowaną wyżej – dłuższą 
analizę w dzienniku, w której – nie wprost, opisując różnicę wieku między nim a innymi 
zwiedzającymi – sugeruje, że fotoplastikon jest już atrakcją przestarzałą5. Wcześniej Brod 
określał „cesarską panoramę” (Kaiserpanorama – tak nazwał swoje urządzenie August 
Fuhrmann) „rozrywką naszych dziadków” i „reliktem ery Biedermeier”, stwierdzając, iż 
jego własne pokolenie od powolnego przyglądania się światu przez stereoskopowe okulary 
woli dynamiczny rytm obrazów kinematograficznych6. Minęło ponad 100 lat i wydaje się, 
iż fotoplastikon, mimo że wiekowy, nie jest wcale passé – świadczyć o tym może między 
innymi bogaty repertuar wydarzeń organizowanych przez Fotoplastikon Warszawski po 
remoncie7, regularnie zmieniające się pokazy 3D z XIX wieku w Muzeum Śląskim w Kato-
wicach8 czy współczesne projekty artystyczne wykorzystujące fotografię stereoskopową 
i przeznaczone do oglądania w maszynie Fuhrmanna9. 

2 F. Kafka, Dziennik z podróży do Friedlandu i Reichenbergu. Styczeń-luty 1911, [w:] tegoż, Dzienniki (1910–
1923), tłum. J. Werter, Kraków 1961, s. 456.

3 Zob. H. Zischler, Kafka Goes to the Movies, Chicago-London 2003, s. 25.
4 Zob. C. Duttlinger, „Die Ruhe des Blickes” – Brod, Kafka, Benjamin and the „Kaiserpanorama”, [w:] Science, 

Technology and the German Cultural Imagination. Papers from the Conference „The Fragile Tradition”.
Wolume 3, ed. Ch. Emden, D.R. Midgley, Cambridge 2002, s. 240.

5 Por. tamże.
6 Por. tamże, s. 234–237; zob. też. J. Jurkiewicz, Fotoplastikon – zapomniana instytucja kultury, b.m. 2004, 

http://members.chello.pl/j.jurkiewicz1/fotoplastikon/prolog.html (dostęp: 18. 07. 2016). 
7 Zob. http://fotoplastikonwarszawski.pl/ (dostęp: 18. 07. 2016).
8 Zob. http://www.muzeumslaskie.pl/wystawy-al-w-korfantego-3--fotoplastikon---3d-z-xix-wieku.php (dostęp: 

18. 07. 2016).
9 Jako przykłady mogą posłużyć dwa projekty: 1. Miłość i medycyna. Antologia Patrycji Orzechowskiej 

i Rafała Urbackiego, prezentujący prace stworzone na bazie archiwalnych zdjęć martwych górników, 
powstańców i ofiar seryjnych morderców, w ramach organizowanego w okresie 10. 05–29. 06. 2014 r. 
wspólnie przez Fundację Imago Mundi i CSW Kronika w Bytomiu programu Projekt Metropolis (zob. 
http://www.muzeumslaskie.pl/milosc-i-medycyna-antologia.php; dostęp: 18. 07. 2016); 2. wystawę Realistic 
Travels w ramach 9. Biennale Fotografii w Poznaniu (Fotoplastikon Poznański,  Galeria Miejska „Arsenał”, 
14. 11–13. 12. 2015 r.), pokazującą realizacje stereofotograficzne stworzone przez studentów  Uniwersytetu 
Artystycznego przy pomocy archaicznych i cyfrowych technik (zob. http://biennalefotografii.eu/wystawy/
wystawa-w-fotoplastykonie-poznanskim; dostęp: 18. 07. 2016). Tego typu projekty są jednak – jak na razie 
– rzadkością, a w fotoplastikonach pokazuje się przede wszystkim zdjęcia historyczne.
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Inicjatywy te pokazują, że fotoplastikon traktowany jest zarówno jako atrakcja w stylu 
retro, o muzealnym wdzięku dawnej technologii, ale też jako jeden z możliwych dyspo-
zytywów widzenia steroskopowego, funkcjonujący równolegle do trójwymiarowego kina, 
choć nie tak powszechny jak nowoczesne sale kinowe czy aparatury umożliwiające odbiór 
cyfrowych trójwymiarowych fotografii i filmów w domu, dzięki komputerowi, urządzeniom 
mobilnym i specjalnym okularom, gwarantującym odczucie wirtualnej rzeczywistości. O ile 
więc fotoplastikon jako maszyna jest obiektem należącym do technologicznej przeszłości, 
o czym przypominają nierzadko drobne awarie czy zakłócenia pokazów (brak możliwości 
regulowania ostrości, zacinający się mechanizm przesuwu zdjęć, „strzelające” nagle żarów-
ki podświetlające okulary), o tyle obcowanie z (ruchomym i nieruchomym) obrazem 3D jest 
udziałem sporej części współczesnych odbiorców obrazów medialnych. 

Jako wykładowczyni przedmiotów uniwersyteckich poświęconych historii, teorii i ar-
cheologii mediów od kilku lat regularnie prowadzę swoje grupy studentów kierunku kul-
turoznawstwo i kultury mediów do fotoplastikonu w Muzeum Śląskim, aby mieli okazję 
skonfrontować naukowe i literackie interpretacje z własnym doświadczeniem oglądania 
serii pocztówek przez stereoskopowe okulary na wyznaczonym stanowisku. Niezmiennie 
przekonuję się, że doświadczenie to jest potrzebne – w wielu przypadkach studenci nie 
znają tego miejsca, a jeśli w czasach szkolnych mieli do czynienia z fotoplastikonem ka-
towickim, to automatycznie umieszczają go w kontekście muzealnym, a nie historycznie 
właściwym tej atrakcji – miejskim10. Ponadto młodzi ludzie często nie wiedzą, jak dzia-
ła maszyna Fuhrmanna, nie znają też budowy stereoskopów, a ich świadomość historii 
trójwymiarowego obrazu sięga wstecz zaledwie do początków kinowej technologii IMAX. 
Wizyta w fotoplastikonie wydaje się więc usprawiedliwiona chociażby tymi oczywistymi 
względami, wynikającymi z nieznajomości istotnej przecież technologii tworzenia efektu 
3D w historii mediów. Jak zauważa Thomas Elsaesser, „z historycznej perspektywy można 
uznać, że w mechanicznym obrazowaniu trójwymiarowość poprzedzała dwuwymiaro-
wość”, a fotografie stereoskopowe zyskały przed nadejściem kina popularność zarówno 
w sferze przemysłowej, jak i wojskowej11. Ponieważ wciąż wracają dyskusje na temat źródeł 
sukcesów i porażek trójwymiarowego kina12, znajomość historycznych dyspozytywów ob-
razów stereoskopowych wydaje się nieodzowna dla zrozumienia współczesnej teorii filmu.

10 Fotoplastikon w Muzeum Śląskim został uruchomiony w 2009 roku, wcześniej do końca lat 80. XX wieku 
znajdował się on w Sosnowcu, w specjalnym lokalu na rogu ulic Modrzejowskiej i Warszawskiej. W mu-
zealnej przestrzeni działają też fotoplastikony w Łodzi (w Muzeum Kinematografii) oraz w Krakowie. 
Fotoplastikon poznański umieszczony jest w galerii Arsenał na Rynku. Jedynym polskim fotoplastikonem, 
który działa w odrębnym lokalu, jest Fotoplastikon Warszawski – w podwórzu Alei Jerozolimskich. 

11 T. Elsaesser, The „Return” of 3-D. On Some of the Logics and Genealogies of the Image in the Twenty-First 
Century, „Critical Inquiry” 39, 2013, s. 221. Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty z tekstów obcojęzycznych 
w moim tłumaczeniu.

12 Zob. np.: tamże, s. 217–246; P. Sitkiewicz, Przegrane rewolucje kina 3-D, „Kultura Popularna” nr 3, 2013, 
s. 136–145; A. Andrysek, Między kalkulacją a kreacją. Status współczesnego kina 3D, „Kwartalnik Filmowy” 
nr 85, 2014, s. 165–174.
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Inne ważne argumenty za dydaktycznym pożytkiem wizyty w Kaiserpanoramie oraz 
przeglądaniem starych zdjęć stereoskopowych łączą się z szerszym zagadnieniem eduka-
cyjnych aspektów fotografii, które nakreślę tu zaledwie szkicowo13, aby umieścić propono-
wane później działania dydaktyczne w perspektywie nauczania humanistycznego. Analiza, 
interpretacja oraz tworzenie własnych fotografii pozwalają rozwijać wiele z umiejętności 
ujętych w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (opracowanym 
dzięki Fundacji Nowoczesna Polska w 2012 roku i zaktualizowanym w roku 2014 spi-
sie kompetencji określonych dla wszystkich poziomów wiekowych), przede wszystkim 
w sekcjach: Jednostka w środowisku medialnym: ja, ja i inni, ja i otoczenie; Język mediów: 
językowa natura mediów, kultura komunikacji medialnej; Kreatywne korzystanie z mediów: 
tworzenie, przetwarzanie, prezentacja; Etyka i wartości w komunikacji i mediach: komuni-
kacja i media jako przedmiot refleksji etycznej; Kompetencje cyfrowe14. Kontakt ze zdjęciami 
oraz własne próby fotograficzne sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w kulturze: wspólne 
przeglądanie albumów rodzinnych integruje młodsze i starsze pokolenia, wystawy zdjęć 
z rodzinnych kolekcji pozwalają lepiej się poznać i stwarzają okazje do spotkania. Anima-
torzy kultury często korzystają z fotografii w projektach kierowanych do społeczności lo-
kalnych15. Nie mniej ważne jest też kształcenie w młodych osobach (uczniach, studentach) 
zwyczaju odwiedzania wystaw fotograficznych i traktowania ich jako okazji do ćwiczenia 
w analizie i interpretacji zdjęć oraz konfrontacji swoich odczytań z odbiorem innych od-
wiedzających. 

Bardzo istotny jest również terapeutyczny (w szerokim rozumieniu możliwości rozwo-
ju) potencjał kontaktu z fotografią16. Polska znawczyni biblioterapii, Wita Szulc, omawiała 
ze studentami zdjęcia w ramach przedmiotu „wstęp do arteterapii”. Badaczka podkreśla, 
że „[g]ranica między terapią a edukacją jest płynna, podobnie jak między wychowaniem 
przez sztukę a arteterapią”17. Teoretycy i praktycy fotografii terapeutycznej (Judy Weiser, Jo 
Spence, R.U. Akeret) zwracają uwagę, że to emocje wywołane przez fotografię są przyczyną 
wielu możliwych interpretacji tego samego zdjęcia. Z podobnego założenia wychodzi eseista 
i filozof Roland Barthes. Emocjonalne przeżywanie zdjęć wedle autora La chambre claire 
wiąże patrzenie z odczuwaniem i aktywnością intelektualną. Barthes pisze, że trudne do 
zdefiniowania przyczyny tego, że jakiś kadr nie pozostawia go obojętnym, najlepiej określić 

13 Wykorzystuję tu skrócone i zmienione fragmenty artykułu: J.H. Budzik, Fotografia w kształceniu kompe-
tencji medialnych, „Forum Nauczycieli” nr 1, 2016 (w druku).

14 Zob. W. Budzisz i in., Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, Warszawa 2014 (wersja 
pdf dostępna online: http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Katalog_kompetencji_me-
dialnych_2014_EudBrrI.pdf.

15 Zob. np. Pomysły do zrobienia Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „ę”: http://pomysly.e.org.pl/# (dostęp: 
18. 07. 2016), wyszukiwanie wg hashtagu #foto.

16 Więcej na ten temat piszę w artykule: J.H. Budzik, Spotkanie z fotografią – spotkanie z Innym. Inscenizo-
wane portrety z cyklu „White power” Anny Bedyńskiej (w druku).

17 W. Szulc, Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa 2011, s. 173.
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słowami „To zdjęcie porusza mnie, inne nie”18. Dowartościowania roli emocji przede wszyst-
kim w kształceniu humanistycznym domaga się natomiast Witold Bobiński, argumentując, 
że należy uwzględniać przeżycia ucznia wywołane przez analizowane i interpretowane 
teksty kultury:

Dydaktyka kulturowa nie powinna lekceważyć sfery emocji (oczekiwań, odczuć, wrażeń) 

uczniów w kontakcie z obiektami kultury, wręcz przeciwnie – winna je dowartościowywać, 

skłaniać do ich uzewnętrzniania, utrwalania, rozwijania19.

Praca z fotografią, jeśli rozpoczęta od rozmowy o osobistych reakcjach uczniów lub studen-
tów na zdjęcie, w pełni realizuje to założenie.

Jeśli w odbiorze fotografii tak ważny jest czynnik emocji i własnej pamięci wizualnej 
patrzącego, porównywanie interpretacji tego samego zdjęcia pomaga budować otwartość 
na różnorodność odczytań obrazu. Wymiana emocji i interpretacji związanych z fotografią 
sprzyja też nawiązywaniu więzi i poznawaniu się wzajemnie, w myśl antropologicznej kon-
cepcji obrazu (także fotograficznego) Hansa Beltinga, że obraz powstaje w spotkaniu tego, 
co przedstawione (medium) z tym, co odkrywamy w swoim umyśle i pamięci20. 

Fotografia stereoskopowa i fotoplastikon: interpretacje naukowe i literackie

Dla uzasadnienia dydaktycznej wartości wizyty w fotoplastikonie oraz przeglądania zdjęć 
3D konieczne jest przywołanie najważniejszych kierunków kulturoznawczej refleksji 
o funkcjach i znaczeniu fotografii stereoskopowej i technologii jej prezentowania w historii 
kultury (wizualnej). W pewnym uproszczeniu można przyjąć, iż namysł nad trójwymia-
rowymi zdjęciami wpisuje się w kilka najważniejszych obszarów zainteresowania: kwe-
stie relacji między obrazem a rzeczywistością (reprodukcja – kreacja), zagadnienie unie-
ruchomienia/mobilności patrzącego, związek fotografii 3D i technologii do jej oglądania 
ze zmieniającym się modelem widzenia w kulturze XIX wieku (odwrót od kartezjanizmu 
i przekonania, że przedmiot postrzegany jest całkowicie zewnętrzny i niezależny od pod-
miotu postrzegającego, a percepcja jest zależna od przedmiotu i w żaden sposób na niego 
nie wpływa21), różnice między percepcją fotografii a percepcją kina. 

Wynalezienie fotografii sprzyjało badaniu mechanizmu patrzenia, a od lat 30. XIX wie-
ku pojawiały się urządzenia do oglądania fotografii stereoskopowych. 21 czerwca 1838 roku 

18 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008, s. 39.
19 W. Bobiński, Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków 

2011, s. 284.
20 Zob. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007, s. 256–258. 

Więcej na temat antropologicznego podejścia do dydaktyki fotografii piszę w artykułach: J.H. Budzik, 
Spotkanie…, oraz J.H. Budzik, W fotografii, zdaje się, nie będzie ze mnie «ludzi» (…)”. Zdzisława Beksińskiego 
przetwarzanie widzenia (w druku).

21 Por. J. Crary, Techniques of the Observer, „October” vol. 45, 1988, s. 3–35 (zwł. s. 3–8).
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fizyk i wynalazca Charles Wheatstone zademonstrował przed Królewską Akademią Nauk 
w Londynie stereoskop lustrzany, a w latach 40. XIX wieku inny fizyk – David Brewster 
– skonstruował stereoskop soczewkowy22. Na popularność przeglądarek wpłynęła przede 
wszystkim prezentacja wynalazku na Wystawie Światowej w 1851 roku w Londynie oraz 
opatentowanie taniego modelu przez Olivera Wendella Holmesa w 1861 roku23. Na począt-
ku stereoskop traktowany był przede wszystkim jako naukowy instrument, który służył do 
badania widzenia dwuocznego, szybko stał się „zarazem modną zabawką i narzędziem po-
znania, wykorzystywanym […] w wielu dziedzinach życia”24. Ręczne przeglądarki Holmesa 
dołączyły do repertuaru salonowych mieszczańskich rozrywek, a miłośnikom i kolekcjone-
rom stereopar nie przeszkadzał nieco zniekształcony obraz, wyolbrzymiający przedmioty 
na pierwszym planie i zaburzający perspektywę. Przeglądanie zdjęć pozwalało podróżować 
w fotelu, a firmy produkujące stereoskopowe pocztówki dostarczały na rynek przeróżne 
widoki25. 

Około 1980 roku August Fuhrmann buduje w Berlinie fotoplastikon (Kaiserpanorama 
– „cesarska panorama”, znana po I wojnie światowej jako Welt-Panorama – „światowa pa-
norama”): wewnątrz bębnowej konstrukcji z 25 indywidualnymi stanowiskami (soczewko-
we okulary stereoskopowe) obrotowy mechanizm przesuwa podświetlone szklane zdjęcia 
stereoskopowe (50 sztuk w serii). Aparatura jest wyposażona w dzwonek, który obwiesz-
cza zmianę slajdu. Program pokazów zmieniał się zwykle w razy w tygodniu26. W 1915 
roku firma Fuhrmanna miała 250 filii27. Fotoplastikon przeniósł oglądanie stereogramów 
z przestrzeni prywatnej, salonowej, w przestrzeń miasta, jednak doświadczenie oglądania 
zdjęć wciąż miało w pewnym sensie indywidualny charakter, ponieważ każdy zwiedzają-
cy miał swoje stanowisko, a właściwości fotografii stereoskopowej sprzyjały zanurzeniu 
się we własne postrzegania iluzorycznej głębi za okularami i oderwaniu się od świata 
zewnętrznego.

22 Zob. Rówieśnik kinematografu. Magia seansów w fotoplastikonie, Muzeum Kinematografii w Łodzi (bro-
szura towarzysząca wystawie). 

23 Zob. M. Witkowski, Medium stereoskopu i doświadczenie natury w kulturze modernizmu, [w:] Rekonfigu-
racje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa 2009, s. 127.

24 Tamże, s. 128.
25 Zob. tamże, s. 127–130. 
26 Zob. C. Duttlinger, Die Ruhe…, s. 231.
27 Zob. Rówieśnik…
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Ilustracja 1. Stereoskop Holmesa; fot. J.H. Budzik

Ilustracja 2. Fotoplastikon Warszawski; fot. J.H. Budzik

Wraz z wynalezieniem stereoskopów pojawiły się pierwsze interpretacje filozoficzne: 
profesor medycyny Holmes (konstruktor najpopularniejszego modelu przeglądarki) reflek-
sję nad fotografią prowadził w kontekście kultury klasycznej oraz wiedzy o psychologii 
i fizjologii człowieka. Fotografowanie było dla niego realizacją mitu apollińskiego – posłu-
giwaniem się promieniem światła, by zdjąć „skórę światła i cienia z uosobienia widzialnego 
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świata”28, z kolei zdjęcia trójwymiarowe łączyły w sobie niezaprzeczalną wierność natu-
rze, właściwą fotografii, z hipnotycznym urokiem iluzorycznej głębi. Właśnie Holmes ukuł 
najczęściej powtarzaną frazę, metaforycznie opisującą doświadczenie stereoskopu: kiedy 
zahipnotyzowani złudną przestrzenią zdjęcia patrzymy na nie, „zdajemy się »opuszczać 
nasze ciała i z jednej dziwnej sceny w drugą przepływać, jak bezcielesne duchy«”29. Jak 
słusznie zauważa w eseju o stereoskopie i doświadczeniu natury w kulturze nowoczesnej 
Michał Witkowski, metaforyka Holmesa świetnie oddaje rozprzestrzeniony w XIX wieku 
topos „siedzącego w fotelu podróżnika”30. 

Ilustracja 3. Stanowisko fotoplastikonu w Muzeum Śląskim; fot. J.H. Budzik

28 O.W. Holmes, cyt. za M. Witkowski, Medium stereoskopu…, s. 130.
29 Tamże, s. 131.
30 Tamże.
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Ilustracja 4. Widok przez okulary stereoskopowe w fotoplastikonie w Muzeum Śląskim; fot. J.H. Budzik

Na marginesie warto zaznaczyć, że tekst Witkowskiego jest chyba jedynym dostępnym 
(i przystępnym dla studentów) w literaturze kulturoznawczej opracowaniem tematyki fo-
tografii stereoskopowej na tle historii kultury. Jest to opracowanie bardzo rzetelne i cenne 
ze względu na wnikliwą analizę poglądów Holmesa, łączących doświadczenia wynalazcy 
z jego przekonaniami filozoficznymi. Niestety, wśród studentów artykuł spotyka się czę-
sto z niezrozumieniem: kiedy sami nie doświadczają percepcji archaicznych fotografii ste-
reoskopowych za pomocą przeglądarki lub w fotoplastikonie, metaforyka Holmesa oraz 
przywoływanych przez Witkowskiego teoretyków niewiele dla nich znaczy, bardziej skom-
plikowane figury stylistyczne są odbierane raczej jako literackie ozdobniki, bez związku 
z rzeczywistością. Połączenie lektury z doświadczeniem pozytywnie wpływa na zrozumie-
nie konceptów teoretycznych, omawianych przez Witkowskiego.

W latach 80. XX wieku historyk sztuki Jonathan Crary zajął się historią kultury wizu-
alnej w kontekście zmian w modelach widzenia i uwagi, jakie zachodzą w nowoczesno-
ści. Wedle jego ustaleń XIX-wieczne zabawki optyczne (takie jak taumatrop, fenakistiskop, 
zoetrop, praksinoskop i stereoskop) są wyrazem subiektywizacji i ucieleśnienia percepcji 
świata. Za figurę wcześniejszego (kartezjańskiego w swoim duchu) modelu postrzegania 
Crary uznaje kamerę obskurę (camera obscura ‘ciemna komnata’): urządzenie, w którym 
obraz pojawia się niezależnie od podmiotu postrzegającego i należy on do świata zewnętrz-
nego, uobecniając się na ścianie kamery. W drobiazgowej analizie działania stereoskopu 
Crary argumentuje, że urządzenie to nie tylko sprzyja ucieleśnieniu percepcji, ale też reali-
zuje modernistyczny model „zindustrializowanego” widzenia, zaprogramowanego przez 
maszynę na zmianę obrazu co dwie minuty. Ponadto stereoskop (i fotoplastikon) zarazem 
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tworzy iluzję (trójwymiarowych obrazów natury) i ją demaskuje, nie kryjąc mechanizmu 
swojego działania31. 

Komentując książkę Crary’ego, historyk i teoretyk fotografii Geoffrey Batchen polemi-
zuje z tak wyraźnie podkreślanym przez autora Suspensions of Perception konceptem uciele-
śnienia percepcji, wracając do pism Holmesa. Według Batchena „kluczem do doświadczenia 
stereografu jest to, że oko zarazem odcieleśnione (disembodied) i ponownie ucieleśnione 
(re-embodied)”: odcieleśnione – ponieważ aparatura do przeglądania zdjęć, przyłożona do 
twarzy, niejako „oddziela” oko od ciała, ponownie ucieleśnione – ponieważ oglądane zdję-
cia, które poprzez swoją iluzoryczną głębie budzą doznania haptyczne (dotykowe), tworzą 
w patrzącym poczucie cielesności wewnątrz obrazu32. Wagą koncepcji Crary’ego jest opisa-
nie „zdecentralizowanego obserwatora” (decentered observer), typowego dla nowoczesności, 
wykształconego przez takie urządzenia jak stereoskop i zabawki optyczne, zarazem rucho-
mego (wirtualnie) i nieruchomego (przestrzennie).

Interesujący dialog z rozpoznaniami naukowymi prowadzą literackie opisy wizyt w fo-
toplastikonie, wśród których najczęściej przywoływane są relacje Maksa Broda, Franza 
Kafki oraz Waltera Benjamina33. Jak zauważają literaturoznawcy, powstałe w pierwszych 
dekadach wieku XX teksty przywołanych autorów określają fotoplastikon jako rozrywkę 
już archaiczną, budzącą wspomnienia z dzieciństwa. We Friedlandzie Kafka przyznaje się, 
że zapomniał, że panorama wyposażona jest w automatyczny mechanizm obrotowy („[…] 
przez chwilę bałem się, że będę musiał chodzić od krzesła do krzesła”34). Dwa lata później 
Max Brod pytał: „Nikt już nie ma ochoty pójść ze mną do Kaiserpanoramy?”35. Dla obu 
przyjaciół fotoplastikon, sytuując się na granicy paradygmatów kultury wizualnej XIX i XX 
wieku36, należy już do przeszłości. Seans stereoskopowych przezroczy ma charakter kon-
templacyjny, ich zatrzymanie na dwie minuty pozwala dokładnie przyjrzeć się obrazowi. 

Co ciekawe, dla Kafki doznanie głębi przedstawionej na zdjęciach, na podobieństwo 
kontaktu z rzeźbą37 sprawia, że fotografia stereoskopowa wydaje mu się dużo bardziej reali-
styczna niż szybko zmieniające się, dwuwymiarowe obrazy filmowe. Tym samym doświad-

31 Zob. J. Crary, Suspensions of Perception. Attention, Spectacle and Modern Culture, Cambridge - London 
2001, s. 134–138. Wprawdzie w wywodzie Crary’ego znalazło się kilka błędów historycznych i merytorycz-
nych, jednak tezy na temat znaczenia maszyny Fuhrmanna dla historii kultury wizualnej pozostają nadal 
w mocy. Por. J. Jurkiewicz, Fotoplastikon…, http://members.chello.pl/j.jurkiewicz1/fotoplastikon/rozdz%20
3%20-%20medium%20techniczne.html (dostęp: 18. 07. 2016).

32 G. Batchen, Enslaved Sovereign, Observed Spectator: on Jonathan Crary, Technique of the Observer, „Con-
tinuum. The Australian Journal of Media & Culture” vol. 6, No. 2, 1992, http://wwwmcc.murdoch.edu.au/
readingroom/6.2/Batchen.html (dostęp: 18. 07. 2016); zob. też. M. Witkowski, Medium stereoskopu…, s. 132.

33 Zob. H. Zischler, Kafka Goes…, s. 25–32; C. Duttlinger, Die Ruhe…, s. 231–256.
34 F. Kafka, Dziennik…, s. 456.
35 Cyt. za: J. Jurkiewicz, Fotoplastikon…, http://members.chello.pl/j.jurkiewicz1/fotoplastikon/rozdz%201a%20

-%20panorogolna.html (dostęp: 18. 07. 2016).
36 Por. C. Duttlinger, Die Ruhe…, s. 253.
37 Por. H. Zischler, Kafka Goes…, s. 28.
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czenie pisarza nie potwierdza tezy Crary’ego o przynależności fotografii stereokopowej do 
„nieprawdziwych” (nonveridical) mediów reprezentacji38, a dowodzi raczej racji Elsaesse-
rowi, który zdjęciom 3D przyznaje pierwszeństwo w mechanicznej reprodukcji realności39. 
Z dystansu, z perspektywy historyków kultury „cesarska panorama” wydaje się jednym 
z przejawów stechnicyzowanego widzenia, podporządkowanego regułom maszyny, nie-
mniej w konfrontacji z feerią obrazów filmowych fotoplastikon dla ówczesnych był raczej 
spokojnym, immersyjnym przeciwieństwem. Zatrzymanie przezroczy pozwalało na zasta-
nowienie się i „zwiedzanie” iluzorycznej przestrzeni, a mechanizm przesuwu zdjęć wpłynął 
również na technikę literacką: „Kafka, idąc za swymi obserwacjami i refleksjami, rozwijał 
i zwijał tekst jak rozkładany album, malowana panorama w miniaturze”40, poświęcając 
uwagę szczegółom i nagle przechodząc do kolejnych tematów (widoków).

Podobnie fragmentaryczną konstrukcję ma pisarstwo Waltera Benjamina, który ce-
sarką panoramę wspomina w pisanym w latach 1932–1939 Berlińskim dzieciństwie na 
przełomie wieków. Jako dziecko Benjamin zaglądał na pokazy fotoplastikonu w berlińskim 
Tiergarten, a popularność tej atrakcji już wtedy zanikała („Zwłaszcza pod koniec mojego 
dzieciństwa, gdy mijała moda na cesarskie panoramy, zwykło się podróżować dookoła w na 
wpół pustym pomieszczeniu”41). Zauważmy, że myśliciel identyfikuje doświadczenie to z wy-
obrażeniem wirtualnej podróży. Rytm przesuwu zdjęć w fotoplastikonie miał dla Benjamina 
charakter melancholijny, nierozerwalnie związany z przeczuciem zniknięcia obrazu, jego 
bezpowrotnej utraty, która rzucała cień na pozorne przeniesienie się w przestrzeń ewoko-
waną przez stereogram: 

Dla mnie jednak ten zakłamany czar utkany z sielankowych oaz i żałobnych marszy wo-

kół ruin nie mógł się równać z pewnym drobnym, prawdziwie zakłócającym efektem. Był 

nim brzęk dzwonka rozbrzmiewający na kilka sekund przed wycofaniem się obrazka, by 

pozostawić po sobie puste miejsce i wpuścić następny. Ilekroć rozbrzmiewał, tęskny nastrój 

pożegnania przenikał góry aż do ich podnóża, miasta z oknami lśniącymi jak zwierciadła 

dalekich, malowniczych tubylców, dworce kolejowe pełne żółtego dymu, przenikał wzgórza 

z winnicami aż po najdrobniejszy liść42.

Fotoplastikon w przywołanych literackich narracjach ma więc dwuznaczny status: 
z jednej strony oferuje auratyczne, kontemplacyjne doznanie obrazów zatrzymywanych 
na dłużej przed oczami, sprawiających złudne wrażenie wręcz cielesnych i dotykalnych, 
z drugiej – konfrontuje widza z cykliczną zmianą i przemijaniem obrazów, który to rytm 
wyznaczy później tempo montażu filmowego, dużo bardziej dynamicznego, ale przecież 

38 Por. J. Crary, Supsensions…, s. 4, 319; G. Batchen, Enslaved…
39 Por. T. Elsaesser, The „Return”…, s. 221.
40 H. Zischler, Kafka Goes…, s. 29.
41 W. Benjamin, Berlińskie dzieciństwo…, s. 27.
42 Tamże, s. 28.
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też podporządkowanego aparaturze technicznej. Cesarska panorama inspiruje literatów do 
przyjęcia odpowiadającej rytmowi przesuwu zdjęć strategii narracyjnej, stając się jednym 
z modeli fragmentarycznej, nowoczesnej percepcji. Pisarze wykorzystują koncept podróży 
z fotela, w różny jednak sposób odnoszą się do koncepcji (nie)realności stereoskopowych 
widoków.

Dopełnieniem zaprezentowanego przeglądu naukowych i literackich interpretacji do-
świadczenia fotoplastikonu mogłyby być odwołania do obrazów popkulturowych. Zadzi-
wiające wydaje się, że o ile XIX-wieczne zabawki optyczne, którym sporo uwagi poświęcają 
historycy kultury, tak samo jak i pierwsze maszyny kinematograficzne, wielokrotnie poja-
wiają się w filmach jako techniczne gadżety retro lub przedmioty wskazujące na magiczny 
charakter świata przedstawionego43, o tyle Kaiserpanorama rzadko widoczna jest w filmo-
wych kadrach. Wspomnieć można dwa przykłady z historii polskiego kina. 

Znana szerokiej publiczności jest czarna komedia Juliusza Machulskiego Vabank (1981), 
której akcja rozgrywająca się w Warszawie lat 30. XX wieku. W jednej ze scen Duńczyk 
(grany przez Witolda Pyrkosza) pokazuje Kwinto (granemu przez Jana Machulskiego) fo-
toplastikon (w tej „roli” występuje eksponat z Muzeum Kinematografii w Łodzi), wyczekując 
reakcji kasiarza na „niezłe Polinezyjki”. 

Natomiast w nieco zapomnianym wojennym dramacie Samson Andrzeja Wajdy (1961) 
Jakub (Serge Merlin) po opuszczeniu getta zostaje przyprowadzony do fotoplastikonu przez 
Malinę (Jakub Ciecierski). Kiedy wchodzą do sali, jego towarzysz mówi: „Tu jest dopiero 
życie, bracie!”, choć nie do końca wiadomo, czy ma na myśli pokazy stereofotografii, czy 
wdzięki kochanki, przyjmującej mężczyzn w pokoiku obok… Oczekując na wynik rozmowy 
Maliny z kobietą o ewentualnym przechowaniu zbiega, Jakub – a jego oczami również widz 
filmu – ogląda slajdy z Włoch. Na twarzy milczącego i wystraszonego mężczyzny odbija się 
światło stereoskopu, tak jakby świat z fotografii zawłaszczał jego uwagę, oferując wirtualną 
wycieczkę.

43 Więcej na ten temat piszę w książce: J.H. Budzik, Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii 
kina, Katowice 2015 (zwłaszcza w rozdziałach II, III i V, w których omawiam filmy: Królewna Śnieżka / 
Mirror, Mirror, reż. T. Singh, USA - Kanada 2012]; Oz Wielki i Potężny / Oz the Great and Powerful, reż. 
S. Raimi, USA 2013]; Hugo i jego wynalazek / Hugo, reż. M. Scorsese, USA 2011]; Jack et la mécanique du 
cœur [reż. S. Berla, M. Malzieu, Francja - Belgia 2013] oraz powieść M. Malzieu, Mechanizm serca, tłum. 
M. Krzyżosiak, Warszawa 2010).
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Ilustracja 5. Kadr z filmu Samson, reż. A. Wajda, 196

Omówione wyżej teksty naukowe, literackie oraz filmowe można z powodzeniem wy-
korzystywać na zajęciach poświęconych fotografii stereoskopowej oraz „instytucji” fotopla-
stikonu. Warto jednak, aby studenci mieli możliwość odnieść przedstawione w nich inter-
pretacje, tezy oraz ich metaforykę do własnego doświadczenia – oglądania zdjęć lub wizyty 
w cesarskiej panoramie. W kolejnej części artykułu omawiam krótko cztery punkty-zadania, 
opracowane przeze mnie dla studentów biorących udział w pokazie fotoplastykonu (karta 
pracy do wypełnienia w kilkuosobowych zespołach). Od kilku lat konsekwentnie wprowa-
dzam różne formy kart pracy na zajęciach „w terenie”, aby czas spędzony poza uczelnią 
nie był traktowany tylko i wyłącznie jako rozrywka, ale by w pełni wykorzystać edukacyjny 
potencjał przestrzeni kultury i sztuki. Posługiwanie się pisemną formą instrukcji i poleceń 
oraz wymóg, by studenci sporządzili choć skrótowe notatki odpowiedzi, pomaga zachować 
dyscyplinę pracy i późniejszej dyskusji na forum grupy, nie pozbawiając zajęć wymiaru 
doświadczenia. Optymalna według mnie ilość poleceń to 4, tak aby w ciągu dziewięćdziesię-
ciominutowego (lub krótszego, jeśli liczyć czas potrzebny na dojście z i powrót na uczelnię) 
wyjścia zapewnić studentom jak najbardziej wszechstronną analizę i omówienie danego 
zjawiska kulturowego.

Wizyta w fotoplastikonie: propozycje dydaktyczne

1. Zaproponujcie hasło reklamujące pokazy fotoplastikonu.

W zamierzeniu zadanie to ma uruchomić pomysłowość młodych odbiorców i skłonić ich do 
przemyślenia najbardziej atrakcyjnych aspektów wizyty w fotoplastikonie. Zastanawiając się 
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nad sloganami, studenci odwołują się do zainteresowań i doświadczeń swojego pokolenia, 
zyskują też świadomość tego, co wiedzą o technologicznej przeszłości, formułują przeka-
zy, które mają trafić do ich rówieśników (niekoniecznie z kierunków studiów skupionych 
na kulturze audiowizualnej). Przytoczę dwa przykłady haseł wymyślonych przez mniejsze 
zespoły: 3D nie zaczęło się w IMAX oraz wierszowane Fotoplastikon na ciebie czeka, w nim 
zdjęcia płyną jak rzeka. Pierwsza propozycja wprost wyraża edukacyjny walor fotoplastiko-
nu, sugerując, że znajomość historycznych technologii obrazów stereoskopowych nie jest 
powszechna. Drugi pomysł jest humorystyczny, ale i metaforyczny – za znaczący został uzna-
ny przepływ obrazów, ich wielość dostępna w ciągu jednego pokazu. Zauważmy, że obraz 
seansu wyłaniający się z tego hasła przeczy opisanemu przez Kafkę skupieniu i możliwości 
dokładnego przyjrzenia się każdemu widokowi – ale przecież współcześnie zdjęcia zmieniają 
się w fotoplastikonie szybciej niż co dwie minuty, a o takim interwale czasowym pisze Crary.

2. Jakie funkcje, według was, spełnia dzisiaj fotoplastikon? Co może być najatrakcyjniejsze dla 
współczesnego widza? Kto może być najbardziej zainteresowany pokazami?

Ćwiczenie to jest przedłużeniem pierwszego działania; jego celem jest pogłębienie reflek-
sji o atrakcyjności fotoplastikonu i jego miejscu w pejzażu współczesnych rozrywek wizu-
alnych. Studenci muszą się również zastanowić nad preferencjami i zainteresowaniami 
publiczności tych rozrywek. W ciągu kilku lat rozmów o fotoplastikonie zauważyłam pra-
widłowość, że ta forma pokazu zdjęć odnoszona jest przez studentów przede wszystkim do 
swoich możliwości edukacyjnych – opowiadania o przeszłości oraz uroku „retro”, a zatem 
jako potencjalnie najbardziej zainteresowanych odbiorców młodzi ludzie wymieniają z re-
guły: osoby zainteresowane historią, pasjonatów fotografii, studentów kierunków huma-
nistycznych, widzów, którzy chcą lepiej (obrazowo) poznać historię.  Co ciekawe, trójwy-
miarowość fotografii nie jest przez studentów postrzegana tutaj jako efekt specjalny, ale 
raczej jako środek sprzyjający „wrażeniu realności” oglądanych zdjęć. Oczywiście, oprócz 
funkcji poznawczej wymieniają też funkcję rozrywkową, która jest według nich związana 
z pokazywaniem przeszłości: strojów, zwyczajów, samochodów, pejzaży miast, krajobrazów 
odległych krajów, wystroju wnętrz. Wynika to z przeważających w repertuarze fotoplasti-
konów widoków historycznych. Studenci najczęściej nie wiedzą, że artyści również tworzą 
cykle zdjęć przeznaczonych do fotoplastikonu, a zapytani o ewentualną atrakcyjność współ-
czesnych zdjęć pokazanych w tej formie zwykle entuzjastycznie odnoszą się do pomysłu. 
Często podkreślają jednak, że dla nich urok fotoplastikonu to właśnie rzucająca się w oczy 
przeszłość, odczytywana również z estetyki zdjęć: na przykład charakterystycznej dla ujęć 
przeznaczonych do stereoskopu kompozycji kadru (opartej na osi perspektywy linearnej, 
wieloplanowej, prezentującej widok w głąb ulicy lub pejzażu); dlatego też w wielu wypo-
wiedziach pojawiają się opinie, że w przypadku prezentacji „aktualnych” zdjęć, należałoby 
je wystylizować na stare fotografie. 
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3. Co w fotoplastikonie jest zaskakujące, ciekawe, niespotykane w innych doświadczeniach 
z obrazami 3D?

Pytanie to postanowiłam wprowadzić do karty pracy pod wpływem obserwowanych reakcji 
na fotografie 3D na zajęciach im poświęconych: entuzjazm, odczucie „dziwności”, zasko-
czenie, przekonanie o „inności” tych zdjęć od „prawdziwego” widzenia trójwymiarowego 
świata. Trudno jest to wrażenie ubrać w słowa, jednak – w kontekście przedstawionych 
wyżej interpretacji naukowych – jest to według mnie bardzo istotne dla lepszego zrozumie-
nia fenomenu fotoplastikonu w historii kultury. Studenci najczęściej wskazują na specyfikę 
fotografii: „kulisowe” odczucie płaskich elementów (jak kulisów w teatrze) umieszczonych 
w iluzorycznej głębi, wysoka jakość zdjęć (ostrość, kontrast), charakterystyczna kompozy-
cja, oraz prezentacji w fotoplastikonie: rytm wyświetlania obrazów, uzupełnienie obrazu 
tekstem (podpisem, fragmentem literatury – jak ma to miejsce na niektórych wystawach 
w Muzeum Śląskim) i regularne zmiany tematów pokazów. W uwagach tych dochodzą do 
głosu przede wszystkim wrażenia związane z technologią przygotowania i prezentacji foto-
grafii stereoskopowych, rzadko natomiast studenci poruszają kwestie związane z odbiorem 
zdjęć: pozycją widza, możliwością „przeniesienia się” w czasie i przestrzeni do odległych 
– geograficznie i/lub historycznie – miejsc. Zatem centralne dla kulturoznawczej refleksji 
o fotoplastikonie i fotografii 3D rozważania o unieruchomieniu widza i jego wirtualnej mo-
bilności nie wydają się młodym kulturoznawcom warte rozważenia w pierwszej kolejności, 
w wyniku doświadczenia medium.

4. Przeczytajcie zamieszczoną poniżej miniaturę „Fotoplastikon” Zbigniewa Herberta z tomu 
„Hermes, pies i gwiazda” (1957) i zdecydujcie, jakie cechy fotoplastikonu zadecydowały o ta-
kim jego poetyckim opisie.

Wielka brązowa beczka, w którą leją z góry błękit paryski, srebro arabskie, zieleń angielską. 

Dodają jeszcze szczyptę różu indyjskiego i mieszają wielką chochlą. Gęsta ciecz wycieka przez 

szpary, a ludzie, którzy obsiedli beczkę  jak muchy, zlizują łapczywie kropla po kropli. Ale nie 

trwa to długo, niestety. Tramwaj, ironiczny transatlantyk, dzwoni na marzycieli44.

Wybór tekstu literackiego padł na miniaturę Herberta z dwóch powodów. Po pierwsze, 
stanowi ona poetycką syntezę najważniejszych myśli kulturoznawców o fotoplastikonie: 
maszyna zobrazowana jest w nim metaforycznie jako naczynie na „gęstą ciecz” – strumień 
wrażeń, skomponowany z kolorów. Przywołana terminologia malarska na określenie barw 
również może być odczytywana metaforycznie, jako przywołanie dalekich krajów, a prze-
cież – jak wiemy ze źródeł historycznych – widoki z egzotycznych miejsc zadecydowały 

44 Z. Herbert, Fotoplastikon, wiersz pochodzący z tomu Hermes, pies i gwiazda z 1957 roku, dostęp 
online: http://www.bliskopolski.pl/poezja/zbigniew-herbert/hermes-pies-i-gwiazda/fotoplastikon 
(dostęp: 18. 07. 2016)
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o porównywaniu pokazów w fotoplastikonie do wirtualnych podróży. Widzowie, przyrów-
nani przez poetę do much, zdają się głodni obrazów, które tu wywołują synestezyjne do-
znania smakowe, wywołane kolorami. 

Drugi powód jest nieco bardziej prozaiczny i związany z lokalizacją fotoplastikonu 
w Muzeum Śląskim (przy ul. Korfantego) w sąsiedztwie torów tramwajowych, a zatem „iro-
niczny transatlantyk” również wdziera się dźwiękiem i drganiami w pokazy45. O ile więc 
nie praktykuje się już dzwonka oznajmiającego zmianę obrazu (następującą szybciej niż 
w przeszłości), który wyrywał z zamyślenia Maksa Broda, a Waltera Benjamina utwierdzał 
w przekonaniu o melancholijnych właściwościach stereogramów w fotoplastikonie, zwia-
stując zniknięcie obrazu46, o tyle odwiedzający przybytek katowicki (i warszawski również) 
mogą doświadczyć podobnej intruzji świata zewnętrznego w pokaz, co widzowie z czasów 
dawniejszych. Studenckie próby interpretacji tekstu Herberta dowodzą trafności jego me-
taforyki – „rzeka obrazów” z reklamowego sloganu wymyślonego przez studentów swoje 
źródła również ma w obrazowaniu poety. Ponadto młodzi widzowie odnajdują w tekście 
swoje zaciekawienie i zaskoczenie ostrością obrazów i – okazjonalnie – nasyceniem barw 
(w większości w Katowicach prezentowane są zdjęcia czarno-białe), zgadzając się, że fo-
toplastikon jest doświadczeniem niecodziennym, innym od obrazów, które znają, i mimo 
zniekształceń perspektywy czy niedoskonałości technicznych (najczęściej związanych 
z wiekiem sprzętu) budzi zainteresowanie i wyzwala poczucie zatopienia się w wirtualnej 
przestrzeni obrazu.

Zamiast konkluzji: fotografia 3D i wirtualna rzeczywistość w dydaktyce

Zdaję sobie sprawę, że wycieczka do fotoplastikonu nie będzie w zasięgu możliwości każdej 
grupy zainteresowanych. Z powodzeniem można jednak poświęcić wybrane zajęcia doty-
czące historii lub archeologii mediów zdjęciom stereoskopowym, posługując się w tym celu 
pocztówkami możliwymi do kupienia w internecie lub na targach staroci oraz kartonowy-
mi przeglądarkami oferowanymi przez sklepy internetowe, dostosowanymi do różnych 
rozmiarów zdjęć. Podobnie jak wizyta w cesarskiej panoramie, kontakt z autentycznymi 
historycznymi obiektami i możliwość – choćby częściowej – rekonstrukcji doświadczania 
fotografii stereoskopowej umożliwią studentom weryfikację ustaleń teoretyków i metafor 
literackich. Na seminariach, na których przedmiotem zainteresowania jest stereoskop i kul-
turowa praktyka oglądania zdjęć w domowym salonie, najczęściej polecam opracować na-
stępujące zagadnienia: spis tematów najpopularniejszych jako widoki stereoskopowe, ana-
liza charakterystycznych ujęć i kompozycji kadrów, wzmacniających odczucie głębi, opis 
odczucia trójwymiarowości obrazu, sposób percepcji obrazów stereoskopowych, możliwe 

45 W tym miejscu warto zauważyć, że aktualna wystawa w fotoplastikonie Muzeum Śląskiego nosi tytuł 
Krajobraz dźwiękowy miasta i pokazowi towarzyszą nagrane dźwięki miejskiej nowoczesności: szum sa-
mochodów, ale też dzwonki tramwajów. 

46 Por. C. Duttlinger, Die Ruhe…, s. 249.
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funkcje społeczne i towarzyskie oglądania zdjęć 3D w XIX wieku, propozycje opracowania 
serii współczesnych zdjęć do prezentacji w formie stereoskopowej47. 

Ponadto ćwiczenia można wzbogacić o próby tworzenia własnych zdjęć, z pomocą 
historycznych aparatów dwuobiektywowych (wymaga to jednak posiadania sprawnego 
sprzętu, kliszy oraz czasu i funduszy na jej wywołanie) lub współczesnych narzędzi cyfro-
wych: aplikacji mobilnych do konwersji zdjęć48. Spadające ceny i wzrastająca dostępność 
gogli wirtualnej rzeczywistości zapewne też wpłyną na ich popularność oraz adaptację 
do warunków dydaktycznych, aby zapewnić porównanie doświadczeń „archeologicznych” 
i dzisiejszych.

47  Zob. też propozycję lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych trójwymiarowych obrazach fotograficznych 
i filmowych: J.H. Budzik, Trójwymiarowość wczoraj i dziś, http://edukacjafilmowa.pl/materialy-edukacyjne/
scenariusze-zajec/item/183-tron-dziedzictwo (dostęp: 18. 07. 2016).

48  Na rynku smartfonów w 2011 roku wprowadzono modele z aparatami dwuobiektywowymi: LG Swift 3D 
(zob. http://tech.wp.pl/kat,1009781,title,Pierwszy-w-Polsce-smartfon-3D,wid,13531090,wiadomosc.html, 
dostęp: 18. 07. 2016) oraz HTC Evo 3D (http://tech.wp.pl/name,HTC-Evo-3D,phoneId,15221,telefon.html, 
dostęp: 18. 07. 2016), jednak ich produkcja nie jest kontynuowana.



121
JUSTYNA HANNA BUDZIK / „[…] NIE SPOSÓB WYCZERPAĆ TYCH WSPANIAŁOŚCI ZA TYM JEDNYM POSIEDZENIEM”

Ilustracja 6. Fotografie stereoskopowe; źródło: zbiory autorkie

Podczas gdy kino 3D przeżywa kolejny renesans (choć może w tej chwili to już znów 
schyłek?), moda retro zadomowiła się w popkulturze49, a archeologia mediów na dobre 
zadomowiła się w naukach o kulturze, warto zapewniać studentom kontakt z archaiczny-
mi technologiami trójwymiarowego obrazu i zachęcać ich do rewizji ustaleń naukowców 
i twórców artystycznych. Tak jak na początku XX wieku dla Broda, Kafki i Benjamina fo-
toplastikon był wyrazem ścierania się dwóch modeli percepcji, tak na początku kolejnego 
stulecia cesarska panorama i widoki stereoskopowe mogą stać się impulsem do konstru-
owania kolejnych metafor i prowadzenia dalszej refleksji nad fenomenem zanurzenia 
w (nie)prawdziwy, fotograficzny obraz o iluzorycznej głębi.

49 Por. S. Reynolds, Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its Own Past, New York 2011.
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Zwrócenie uwagi na efektywność nauczania z wykorzystaniem multimediów było z jednej 
strony wynikiem powszechnego procesu mediatyzowania rzeczywistości i komunikowania 
się za pomocą ekranów1, ale z drugiej – zainicjowało szereg projektów zarówno o zasięgu 
ogólnopolskim, jak i lokalnym, które zaowocowały licznymi opracowaniami różnego ro-
dzaju materiałów audiowizualnych, w tym filmów realizowanych w okresie PRL. Niektóre 
z nich są dostępne na profesjonalnych platformach internetowych, prowadzonych z myślą 
o bardzo zróżnicowanych potrzebach odbiorcy.

Obecnie dostępny jest bogaty i niejednorodny zasób archiwaliów. Znaleźć je można za-
równo w różnych publikacjach DVD (także jako inserty do książek i czasopism) oraz w inter-
necie. Portal Legalna Kultura publikuje kilkadziesiąt dostępnych adresów, na których filmy 
zamieszczane są z poszanowaniem praw autorskich. Do wymienionych tam witryn dodać 
można portale kronikarp, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej czy strony WWW te-
lewizji publicznej. Oprócz tego nieprzebrany zasób filmów dostępny jest na kanale youtube.

Dydaktyczna przydatność jest duża. 
Po pierwsze, filmy zrealizowane w latach 1945–1989 obejmują notacje wydarzeń, repor-

taże i felietony, które mogą być wykorzystane jako materiały źródłowe historii w jej różnych 
obszarach: kultury, religii, historii społecznej, sztuki, przemysłu, politycznej czy regionalnej. 
Dorobek dwóch największych w PRL-u producentów filmowych, czyli Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie oraz Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, 
obejmuje kilka tysięcy pozycji, a zasób uzupełnia dorobek wielu mniejszych producentów, 
studiów filmowych, Telewizji Polskiej (wraz z ośrodkami regionalnymi) oraz działających 
niegdyś klubów i organizacji, których rejestracje są dziś dostępne w przestrzeni publicznej.

Po drugie, materiały zrealizowane przed 1989 rokiem mogą być przedmiotem analizy 
form przedstawiania rzeczywistości, manipulowania nią, realizowania strategii i polityk 
propagandowych. Tu szczególną uwag zwrócą materiały powstałe w ramach niegdysiej-
szych kampanii propagandowych, sylwetki osób i portrety środowisk, biografie. Ich wyko-
rzystanie na lekcjach może mieć na celu prezentację metod porządkowania i obrazowania 
świata na modłę totalitarną, jak również może być doskonałym materiałem w zakresie 
edukacji medialnej oraz tłumaczenia metod komunikowania audiowizualnego i oddziały-
wania przekazów filmowych na odbiorcę.

Po trzecie wreszcie, zachowane materiały filmowe to także – niejednokrotnie – obiek-
tywne i rzetelne monografie dotyczące sztuki, wybranych wydarzeń i postaci historycznych 
czy krajoznawstwa. Ich wartość jest tym większa, im dalszej przeszłości były realizowane 
i im więcej dziś już nieistniejącej rzeczywistości uwieczniła kamera. Duże środki przezna-
czane w poprzednim okresie ustrojowym na produkcję filmową pozwoliły reżyserom opra-
cować przed laty niejeden temat, który dzisiaj nie miałby żadnych szans na finansowanie2.

Z kolei wspomniane już inicjatywy pół- lub nieprofesjonalne, albo też rozmaite filmy 
instruktarzowe, dziś obecne w internecie, to doskonałe materiały służące rozpoznaniu prze-

1 Por. Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002.
2 Zob. Historia filmu polskiego. Tom 6, red. M. Czerwiński, R. Marszałek i in., Warszawa 1994.
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strzeni lokalnych, budujących w uczniach poczucie tożsamości i wykształcające rozumienie 
stałej ewolucji przestrzeni. W wielu miastach nie brakuje zresztą powstałych już opracowań 
różnych, rozproszonych wcześniej całości lub fragmentów filmowych, które służyć mają 
obecnie kształceniu współczesnego pokolenia młodzieży.

Tu pojawia się pytanie o to, jak dotrzeć do tych właściwych, potrzebnych nam źródeł, 
skoro de facto nieliczne i niełatwo dostępne są publikacje będące przewodnikami w tym 
temacie, a same filmy bywają, zwłaszcza przez młodszych nauczycieli, zupełnie nieznane. 
Pomocą mogą być dwa portale internetowe: dobrze znana Filmoteka Szkolna, powstała 
już kilkanaście lat temu pod auspicjami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, gdzie znaleźć 
można kilkadziesiąt ścieżek narracyjnych w różnych dyscyplinach humanistycznych, wraz 
z sugerowaną filmografią. Drugie narzędzie to wspomniane już Repozytorium Cyfrowe Fil-
moteki Narodowej3, na którego stronie zamieszczane są wybrane filmy fabularne, dokumen-
talne i wydania Polskiej Kroniki Filmowej opatrzone kontekstualizującym komentarzem lub 
poprzedzone szkicem analitycznym wprowadzającym do zapisanego na taśmie wydarzenia 
czy problemu.

Z metodycznego punktu widzenia wykorzystanie multimediów ma wiele zalet. Poza 
tym, że w sposób oczywisty podnosi atrakcyjność lekcji, rozwija w uczniach kompetencję 
krytycznego i uważnego obcowania z przekazem hipertekstualnym. Wspomniane przeze 
mnie archiwalia mogą być przecież oglądane w całości (a są to często filmy krótkometrażo-
we, a nawet kilkudziesięciosekundowe fragmenty kronik), mogą być także – i tak jest chyba 
lepiej – oglądane we fragmentach, nawet kilkakrotnie powtarzanych podczas analizy lub 
interpretacji. Kilkukrotna lektura rozwija spostrzegawczość, odsłania wieloaspektowość 
i wieloplanowość wypowiedzi medialnej, wreszcie ułatwia zrozumienie gramatyki filmu. 
Więcej: zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem filmu można poszerzyć o równie łatwo dostęp-
ne archiwalia fotograficzne i dźwiękowe (na przykład z zasobu Narodowego Archiwum 
Cyfrowego) raz teksty literackie, a tym samym prowadzić różne ścieżki narracyjne pozna-
wane i opracowywane równolegle przez kilka grup uczniów. Taka metoda nauki wyraźnie 
wpisuje się w obecną dzisiaj, zwłaszcza wśród młodzieży, nielinearną formę odczytywania 
rzeczywistości.

Powszechna współcześnie multimedialność komunikowania musi znaleźć odbicie 
w dydaktyce na wszystkich poziomach kształcenia, która obejmuje zarówno wiedzę z da-
nego zagadnienia/przedmiotu, umiejętność posługiwania się narzędziami do edycji tekstów 
literackich i audiowizualnych oraz kompetencję do wyrażenia własnych opinii za pomocą 
tworzywa audiowizualnego; rzecz jasna – wszystkie te elementy są jednakowo ważne.

Popularną w ostatnim czasie formą opisywania rzeczywistości, a zwłaszcza przedsta-
wiania historii, są wypowiedzi określane jako Web.docs. To audiowizualne teksty tworzone 
za pomocą specjalnych, ale łatwo dostępnych i bezpłatnych narzędzi, które wykorzystują 
różne tworzywa (czyli tekst, grafikę, obraz ruchomy, dźwięk) i pozwalają odbiorcy na bu-

3 Zob. http://repozytorium.fn.org.pl.
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dowę własnej ścieżki lektury, czyli czytanie w taki sposób, do jakiego przywykliśmy w in-
ternecie. Wypowiedzi te mogą być realizowane z różnym, rzecz jasna, stopniem złożoności. 
Postawienie przed uczniami zadania przygotowania własnej wypowiedzi tego rodzaju to 
przecież prosty odpowiednik pisanej niegdyś rozprawki.

Istotną kompetencją we współczesnym świecie jest umiejętność syntezowania zatomi-
zowanej rzeczywistości, której nie można odczytywać według jednolitego klucza interpreta-
cyjnego. Różnorodność istniejących i wdrażanych obecnie kanonów lektur (o ile w szkolnej 
humanistyce jakiekolwiek powszechne kanony jeszcze istnieją), labilność programów 
kształcenia, dynamika zmian zachodzących w przestrzeni edukacyjnej oraz dywersyfikacja 
i wąska specjalizacja aktywności młodzieży ułatwiają i uzasadniają w istocie sięganie po 
coraz to nowe teksty kultury. Ogrom archiwaliów filmowych możliwych do wykorzystania 
np. w programie najnowszej historii Polski może być więc dla nauczyciela pozytywnym 
bodźcem.

W swoich kontaktach dydaktycznych z młodzieżą szkół średnich wykorzystuję do zilu-
strowania mawianych zagadnień za każdym razem inne materiały filmowe – różnorodność 
dostępnych fragmentów chroni mnie więc przed ewentualnym popadnięciem w rutynę. 
W oparciu o wieloletnie doświadczenia zauważam też stale rosnące zainteresowanie mło-
dzieży wykorzystaniem pomocy audiowizualnych, szczególnie doceniane podczas zajęć 
z historii lokalnej i regionalnej. Rozpoznawane na ekranie, czasem z dużym zaskoczeniem, 
ruchome obrazy oswojonych – ale zupełnie innych niż przed laty – przestrzeni wzmagają 
zainteresowanie żywą, bardziej wiarygodną materią wydarzeń kilku minionych dekad. 
Bogactwo jest wielkie: śledząc przez dłuższy czas zachowane filmy dokumentalne na temat 
Górnego Śląska, jakie powstały do 2010 roku, zinwentaryzowałem ponad tysiąc pozycji, nie 
licząc migawek i reportaży telewizyjnych oraz tematów Polskiej Kroniki Filmowej. Tych zaś, 
na przestrzeni półwiecza opublikowano ponad cztery tysiące, więc niemal w nieskończo-
ność mogą być one układane na dydaktycznej osi czasu historyka.

Ograniczając swoje rozważania do przestrzeni Górnego Śląska, mogę wskazać takie 
przykładowe warianty prowadzenia filmowej narracji, np. w wymiarze jednego półrocza. 

a) Ścieżka „prawda czasu – prawda ekranu”:

 − nieopanowane siły natury oraz praca górników pod ziemią w trudnych warunkach 
bezpośrednio po II wojnie światowej oraz porażka sił przemysłu wobec sił przyro-
dy – w filmie Natalii Brzozowskiej Kopalnia z 1947 roku (obrazie potępionym wraz 
z nastaniem estetyki realizmu socjalistycznego za formalizm i niepoprawność ideową 
– przyroda zwycięża nad socjalistycznym robotnikiem, a nie odwrotnie);

 − praca w rozgrabionych przez Rosjan hutach, które miały produkować stal niezbędną 
do odbudowy kraju ze zniszczeń – w filmie Aleksandra Świdwińskiego Ludzie ognia 
i stali z 1946 roku, będącym przejmującym obrazem niezwykle ciężkich i niebezpiecz-
nych warunków pracy w przestrzeniach dziś już nieistniejących, ale jeszcze dwie de-
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kady temu wyznaczających urbanistyczną i architektoniczną niepowtarzalność całego 
regionu;

 − oddawane wielkim społecznym wysiłkiem do użytku kolejne wielkie piece chorzow-
skiej Huty Kościuszko, które na kilka kolejnych dekad staną się symbolem miasta i ślą-
skiego przemysłu, a wkrótce całkowicie znikną z panoramy miasta i regionu – w filmie 
Początek Abecadła Witolda Lesiewicza z 1953 roku, ukazującym pracę w czasach sta-
linowskiej mobilizacji produkcyjnej i ideowej, zatracenie indywidualizmu jednostki 
podporządkowanej narzuconemu interesowi ogółu;

 − spędzanie czasu wolnego – w dwóch filmach Kazimierza Karabasza: Ptaki z 1963 roku 
(tematem przewodnim jest hodowla gołębi) czy Muzykanci z 1960 roku (działalność 
w zakładowej orkiestrze dętej);

 − rodzenie się nowego Śląska, powstawanie miast w szczerych polach, do których ścią-
gali nomadzi z całej Polski – jak w filmie Miasto bez dymu Roberta Stando z 1961 roku, 
mówiącym o budowanych właśnie nowych Tychach, czy też w obrazie Stanisława 
Manturzewskiego Jastrzębie z 1974 roku, fascynującym dokumencie społecznym o ro-
dzącej się na oczach kamery nowej społeczności miejskiej; cykl mogą dopełnić filmy: 
Czarne słońce Józefa Gębskiego (1971 r.), mówiący o pracowitym rytmie codzienności 
przeżywanej w górnośląskiej aglomeracji, oraz Ratownicy Mariusza Waltera (1975 r.), 
dotykający kwestii pracy ratowników górniczych. 

W znakomitej większości wszystkie z zaproponowanych w tej narracji obrazy zawierają 
rozległe panoramy miejskie oraz pejzaże dziś już nie istniejące, a podporządkowane zupeł-
nie odmiennej niż obecnie funkcji miast regionu.

b) Ścieżka „oblicza propagandy” – odnosząc ją do historii lokalnej, można przedstawić kre-
owanie wizerunku zwartego i podporządkowanego ideowym wytycznym partii społeczeń-
stwa górników i hutników, którzy karnie realizują narzucone cele produkcyjne:

 − Mistrzowie szybkich wytopów Romana Banacha (1950 r.) pokazują kreowanie wize-
runku śląskich hutników jako wzorca do stawania do wyścigu pracy przez robotników 
w innych regionach kraju;

 − Kolejarskie słowo Andrzeja Munka (1953 r.) zręcznie manipule wrażeniem odpowie-
dzialności, jaka w socjalistycznym systemie gospodarczym spoczywa na każdym człon-
ku społeczeństwa;

 − Czarne – zielone Antoniego Halora i Józefa Gębskiego (1971 r.) to obraz pokazujący 
harmonijne rzekomo współistnienie rolniczych i przyrodniczych oraz przemysłowych 
obszarów Górnego Śląska, przenikanie się tradycji z nowoczesnością (przedstawione 
między innymi na przykładzie starych Ślązaczek, które w tradycyjnych regionalnych 
strojach robią zakupy w nowoczesnym śródmieściu Katowic, czy też marzeń młodych 
chłopców aspirujących do pokoleniowego kontynuowania zawodu górnika);



128
TEKSTY I PRETEKSTY

 − Historia węglem pisana Antoniego Jarosza (1977 r.) pokazuje sposób, w jaki miały spla-
tać się ze sobą tradycje robotnicze i ruch niepodległościowy, koncentrując się na histo-
rii ruchu robotniczego w Chorzowie, wykorzystywanej w szkołach do manipulowania 
młodzieżą przez cały okres PRL-u;

 − Człowiek z cyfrą Janusza Kidawy (1976 r.) jest prześmiewczym obrazem propagandy 
sukcesu – autorzy filmu posługują się tu dowcipną anegdotą rozegraną w pejzażu bu-
dowanej właśnie huty Katowice;

 − Dzień za dniem Ireny Kamieńskiej (1988 r.) jest filmem rozrachunkowym, prezentuje 
bolesny portret dwóch sióstr-robotnic u schyłku życia, których całe życie prywatne  
upłynęło przy beznamiętnym, a wyczerpującym transporcie cegieł w jednej ze śląskich 
cegielni;

 − całości pasjonująco dopełnić może zrealizowany przez Zygmunta Dusia w 1981 roku 
film Ścinki, będący wyborem fragmentów taśm zatrzymanych w poprzednich latach 
przez cenzurę polityczną.

c) Ścieżka „trop biograficzno-monograficzny” – zawiera ciekawe portrety ludzi kultury i po-
lityki:

 − interesująca powieść o zmaganiu się z PRL-owską rzeczywistością w pracy dla do-
bra regionu umiejscowionego w sztywnym systemie ogólnopolskich działań gospo-
darczych, które podejmował wojewoda Jerzy Ziętek – Człowiek z laską, czyli portret 
człowieka praktycznego Antoniego Halora (1978 r.);

 − przekrojowy portret tradycji piłki nożnej na Górnym Śląsku i jej znaczenia w budowa-
niu narodowej i regionalnej tożsamości – Piłkarska misja Marka Wortmana (1983 r.); 

 − portret piłkarza-legendy Gerarda Cieślika – Gra o wszystko Andrzeja Kotkowskiego 
(1978 r.);

 − portret Gustawa Morcinka – pisarza i popularyzatora kultury regionu – Gustaw Mor-
cinek Roberta Stando (1981 r.);

 − opracowania dotyczące przejmujących doświadczeń historycznych: Uwaga, tu Gliwice 
Teresy Kudyby (2009 r.) – rekonstrukcja tzw. prowokacji gliwickiej z 1939 roku, Marsz 
śmierci Leszka Bobera (1980 r.) – obraz prezentuje wyczerpującą wędrówkę więźniów 
Auschwitz tuż przed wyzwoleniem obozu;

 − liczne filmy krajobrazowe, dokumentujące nie tylko atrakcje przyrodnicze, ale też róż-
ne formy życia społecznego, a wśród nich Ulica, o której trochę wiem Antoniego Halora 
(1989 r.) – obraz przedstawiający życie w siemianowickim osiedlu Rychter;

 − film o różnych obliczach żeglugi odrzańskiej – Gliwice – Szczecin. Rejs jedenasty Stani-
sława Grabowskiego (1967 r.);

 − opowieść o szybowcach budowanych w Bielsku-Białej – Skrzydła nad Beskidami 1980 
Wojciecha Sarnowicza (1980 r.).



Najlepszą syntezą etnograficznych obrazów może być film Konstantego Gordona z 1968 
roku Szkice górnośląskie. W interesującym plastycznie kilkunastominutowym obrazie ze-
brane zostało wszystko to, czego dziś już nie ma, a co determinowało rytm i charakter życia 
społecznego w ciągu poprzednich dwustu lat: ogrom i dominacja przemysłu – widoczne 
we wszechobecnych maszynach parowych, kominach, wieżach wyciągowych i kilometrach 
torowisk, wyniszczenie przyrody ograniczonej do hałd, spękanej i wyjałowionej ziemi, 
rachitycznych fragmentów zieleni ukrytych zazwyczaj pośród wyrobiskowych glinianek 
i specyficzny rytm życia, wyznaczony przez godziny szycht, atmosferę familoków i wielo-
pokoleniowe przywiązanie do swojego zakłady pracy, aż do śmierci (co zresztą w osobnym 
obrazie – Starzyki – z 1968 roku uwiecznił Lucjan Jankowski). W oparciu o takie fragmenty 
nawet krótka projekcja, wypełniająca część pojedynczej lekcji, może przybliżyć uczniom 
obszerną syntezę i specyfikę śląskiego regionu.

Przedstawione powyżej ścieżki narracyjne to przykład wielu kombinacji możliwych 
do realizacji w ramach edukacji humanistycznej wspartej wykorzystaniem zachowanych 
filmów dokumentalnych. Z pewnością zawarty w nich potencjał czeka na jego odkrycie.

Summary

Polish documentary films (between 1945–1989) as the source material in teaching history

The author is presenting educational advantages of Polish films from the second-half of the 20th cen-

tury (the author is focusing on the period of the People’s Republic of Poland). He proposes three direc-

tions of educational action in teaching history: „truth of the time – truth of the screen”, „faces of the 

propaganda” and „biographical-monographic track”. In the text such answers were presented on the 

example of the films concerning the reality of Silesia.

Keywords: history, historical education, historical film, Silesia
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Obecna sytuacja społeczno-kulturowa, która związana jest przede wszystkim z kulturą 
audiowizualną, niesie ze sobą niemałe konsekwencje w edukacji polonistycznej. Nowo-
czesne nauczanie okazuje się tematem, który zdecydowanie musi być poruszany w kontek-
ście nowych mediów1. Oczywistym jest, że obecność telewizji czy internetu w codziennym 
funkcjonowaniu staje się tak powszechna, że trudno mówić o dzieciach w wieku szkolnym, 
które nie posiadają w swoich domach komputera czy tabletu, a tym bardziej telewizora. 
Nadeszły zmiany niosące ze sobą konsekwencje związane z nauczaniem i wychowaniem, 
mówiące o uwzględnianiu pedagogiki medialnej2 na każdym poziomie edukacji. Przygo-
towanie do odbioru mediów powinno stać się zabiegiem przemyślanym przez rodziców 
i opiekunów, a także nauczycieli już od pierwszych klas szkoły podstawowej. W podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego i drugiego poziomu kształcenia można 
przeczytać:

Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu spo-

łecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji 

medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów3.

Dokument będący fundamentalnym źródłem w polskiej edukacji daje jasne wska-
zówki, które nakładają na nauczyciela obowiązek przygotowania uczniów do świadome-
go korzystania z multimediów. Nauczanie języka polskiego w szkole musi się więc stać 
„polimedialne”, a więc kultura obrazkowa powinna stać się nieodłącznym elementem na 
lekcjach. Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie odejść od tradycyjnych źródeł infor-
macji wzbogaconych np. ilustracjami, służącymi pomocą młodemu czytelnikowi w odbiorze 
tekstu. Właśnie one mogą być środkiem, który w znaczący sposób pomoże przygotować 
uczniów do życia w globalnym społeczeństwie, bo jak pisze Agnieszka Przybyszewska,

1 Magdalena Szpunar zauważa: „Warto zauważyć, iż w teorii mediów nie ma jednoznacznego stanowiska co 
do tego, czym są nowe media. Z jednej strony uważa się, iż wyznacznikiem powstania nowych mediów jest 
telewizja, a one same są technikami pozyskiwania, przetwarzania i transmisji danych wprowadzonymi 
do obiegu później niż telewizja tradycyjna. Z drugiej mówi się, że przy próbach klasyfikowania nowych 
mediów należy stosować kryterium nośnika interaktywności, ze wskazaniem, iż nowe media pozwalają 
na pełniejsze i nietradycyjne, tj. wymagające aktywnego udziału odbiorcy, wykorzystanie urządzeń elek-
tronicznych” (M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” nr 4, 
2008, s. 33).

2 Wypada przy tym dodać: „Analizując definicje pojęć: edukacja, media, edukacja medialna, technologia 
kształcenia, zauważamy, że wszystkie zawierają elementy wspólne, którymi są: proces kształcenia me-
dialnego oraz różne aspekty wychowania medialnego” (Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki. 
Tom I, red. B. Siemieniecki, Warszawa 2007, s. 140). Zauważyć zatem można, że pedagogika medialna to 
nauczanie z udziałem nowych technologii, ale również przygotowanie uczniów do krytycznego odbioru 
środków audiowizualnych.

3 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, www.men.gov.pl (dostęp 21. 04. 2016).
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[k]siążki dla dzieci zawsze miały prawo (choć nie obowiązek) być dziwne. Czasem im atrak-

cyjniejsze, im bardziej zaskakujące – tym lepsze, bo łatwiej przekonują do siebie odbiorcę 

i skupiają jego uwagę, zachęcają do wejścia w świat sztuki słowa […]. Dlatego młody czytelnik 

niemal zawsze miał przyzwolenie na to, by jego lekturowe przygody były zabawą (wcale nie 

mniej interaktywną niż ta z komputerem), by mógł swoje książki choć po części rozgrywać, 

by światy literackie, w które wkraczał nakładały się na realną rzeczywistość, w której funk-

cjonował4.

Ważnym i stale poruszanym aspektem metodyki nauczania literatury w edukacji polo-
nistycznej okazuje się problem czytelnictwa u dzieci i młodzieży5.  Osoby w młodym wieku 
zamiast wybierać książkę, poszukują innego sposobu spędzania wolnego czasu: oglądają 
telewizyjne programy i grają w gry komputerowe. Adaptacje filmowe coraz częściej stają 
się konkurentami tekstu, stosowanie obrazów w miejsce czytania to coraz częstszy problem 
nauczania literatury w szkole. Kultura czytelnicza zostaje przewartościowana, prym wiodą 
środki audiowizualne, które okazują się łatwiejsze do przyswojenia dla młodego odbiorcy. 
Jak pisze Wojciech Strokowski, „pozornie świat obrazów wydaje się łatwiejszy do odczyta-
nia, a na pewno jest przez masowego odbiorcę chętniej percypowany, gdyż nie zmusza go 
do dodatkowej wizualizacji”6. Dzieci w wieku od trzech do dziesięciu lat chętnie korzystają 
z książek, które są ilustrowane i niosą ze sobą interesujące dla nich treści. Świadczą o tym 
statystyki bibliotek – w jednej ze szkół podczas jednego półrocza średnia ilość książek przy-
padająca na jednego ucznia to aż osiem pozycji, z tym, że są to w większości publikacje, 
w których występują kolorowe obrazki. Warto więc  zastanowić się, jak przygotować dzieci 
(szczególnie te uczęszczające jeszcze do szkoły podstawowej) do mądrego obcowania z in-
ternetem czy telewizją, wykorzystując tradycyjne, papierowe bajki, posiadające atrakcyjne 
dla dzieci ilustracje.

Książką, która może sprostać temu zadaniu okazuje się Nussi i coś więcej Marka Bień-
czyka z ilustracjami Adama Wójcickiego. Porusza ona temat nowych mediów, mimo że jest 
osadzona w bajkowej rzeczywistości. Tradycja miesza się tutaj z nowoczesnością, gdyż z jed-
nej strony zostaje zachowana klasyczna definicja bajki7, z drugiej – zostają wprowadzone 
wątki, które przybliżają ponowoczesną rzeczywistość. To opowieść o innowacyjnym kró-

4 A. Przybyszewska, Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebooków do książek rzeczy-
wistości rozszerzonej, [w:] W kręgu kultury czytelniczej, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 
– Warszawa 2015, s. 71.

5 Problem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w wyczerpujący sposób został omówiony w publikacji: 
A. Janus-Sitarz, Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak motywować do czytania lektur szkolnych, [w:] Dosko-
nalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 169–186. 

6 W. Strokowski, Polonista polimedialny, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, 
red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 299.

7 Bajka to jeden z podstawowych gatunków dydaktycznej literatury, krótka powiastka, której bohaterami 
są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub przedmioty, a zawierająca moralne pouczenie, wypowiedziane 
wprost lub dobitnie zasugerowane (zob. J. Sławiński, Bajka, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sła-
wiński, Warszawa 1988, s. 52–53).
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liku, przybywającym do niezwykłego lasu, zamieszkiwanego przez zwierzęta występujące 
w naturalnym środowisku w Europie i w Afryce. Każdy z tubylców posiada e-mail, zależny 
od jego imienia lub pseudonimu, świadczącego o charakterystycznych cechach jego wyglą-
du, np. do żyrafy można napisać na adres: szyja@las.com. Narratorem tekstu okazuje się 
kruk Czarny, który poznaje królika z początku noszącego imię Uchaty. 

Już na tym etapie można zauważyć nawiązania do nowych mediów. Uczniowie w kla-
sie trzeciej i czwartej szkoły podstawowej, posiadający już podstawową wiedzę technolo-
gii informacyjnej bardzo łatwo przyswajają rzeczywistość, w której każdy posiada adres 
internetowy, będący podstawowym narzędziem komunikacji. Dlatego książka okazuje się 
idealna dla odbiorców właśnie na tym etapie edukacyjnym.

Królik Uchaty – kluczowy bohater opowieści –  to postać innowacyjna, swoim zacho-
waniem przypominająca telewizyjnych celebrytów. Szybko zmienia swoje imię na bardziej 
oryginalne, nie mające żadnego związku z jego wyglądem czy charakterem:

Ale Nussi? Kto słyszał, żeby tak nazywał się zwykły biały królik?! Królik powinien mieć na 

imię Długouchy czy coś w tym rodzaju. Odkąd żyję – a jestem już bardzo starym krukiem 

i w Lesie znałem wszystkich – nie spotkałem się z tak dziwacznym imieniem8.

Jego zachowanie można utożsamić z obecnym trendem upraszczania imion i dodawa-
nia im obcojęzycznego brzmienia po to, aby stawały się częściej zapamiętywane i oryginalne.

Uczniowie czwartej klasy szkoły podstawowej przed przeczytaniem i obejrzeniem 
książki odpowiedzieli na pytanie: Gdybyś mogła/mógł zmienić swoje imię na pseudonim np. 
gwiazdy telewizyjnej jaki byś wybrała/wybrał? Dlaczego?. Połowa osób napisała, że nie chcia-
łaby zmieniać swojego imienia, argumentując to następująco: „moje imię mi się podoba” lub 
„nie wstydzę się swojego imienia i nazwiska”. Druga połowa wyraziła chęć zmiany swojego 
imienia na pseudonimy sławnych piłkarzy, gwiazd, a nawet youtuberów. Jedna z odpowie-
dzi brzmiała: „Adi130”, ponieważ tak podpisuję się w niektórych grach komputerowych”. 
Widać więc, że uczniowie wyszukują swoich idoli w mediach, często nie podchodząc kry-
tycznie do ich osobowości, mogących mieć negatywny wpływ na ich spojrzenie na otacza-
jącą rzeczywistość. Zauważają trend skracania imion, dodawania im obcego brzmienia, jak 
stało się w przypadku Adriana, który chce nazywać się Adi. 

Zwierzęta w bajce, oprócz kruka Czarnego za wzorem Nussiego postanowiły zmienić 
nie tylko swoje imiona, ale zapragnęły unowocześnić swój wygląd. Dawny Uchaty zafar-
bował się na zielono i zgolił część futerka, a przy uszach – jak można zobaczyć na okładce 
– nosił wielkie słuchawki do iPoda. Wszystko to okazuje się analogicznie do zachowania 
celebrytów, którzy w telewizyjnych programach udziwniają swój wygląd po to, by stać się 
bardziej zauważalnymi:

8 M. Bieńczyk, A. Wójcicki, Nussi i coś więcej, Wrocław 2012, s. 4. 
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Nie minęło dużo wiele, tydzień później, na tej samej alejce, ujrzałem żyrafę. Dawniej: Szyję. 

Cała pomalowana była w biało-czarne paski i szła jakoś dziwnie – mocno uginała kolana, 

a szyję wciągnęła w ramiona tak bardzo, że wydawało się, iż jest całkiem niskim zwierzęciem, 

borsukiem czy czymś podobnym. Chwilę później minął mnie słoń z trąbą zakręconą w trąbkę, 

a jego przyczepione do tułowia plastikowe skrzydła majtały wesoło na wietrze9.

Uczniowie po wysłuchaniu treści bajki i obejrzeniu ilustracji odpowiedzieli na kilka 
pytań, które bezpośrednio dotyczyły wątku związanego ze zmianami imion i wyglądu przez 
zwierzęta. Na pierwsze z nich padły odpowiedzi wskazujące na edukacyjny wymiar książki: 
Jak myślisz, dlaczego zwierzęta postanowiły zmienić swoje imiona na inne, niepasujące do 
ich wyglądu?. Przykładowe refleksje uczniów to: „Nussi miał inne imię i zwierzęta poszły 
za jego przykładem, bo chciały zmiany”10, „Nussi im wmówił, że prawdziwe imiona do nich 
nie pasują”, „Myślę, że zwierzęta postanowiły zmienić imiona, ponieważ znudziły się im 
stare”. Większość odpowiedzi jednak niosła ze sobą sens, że „zwierzęta chciały być takie jak 
Nussi”. Widać więc, że dzieci zauważają w bajce powielanie wzorca osobowości. Zwracają 
uwagę na autokreację zwierząt, której efektem okazuje się kopiowanie cudzych zachowań. 
Świadczą również o tym odpowiedzi na pytania: Z czym kojarzy się zachowanie zwierząt po-
legające na udawaniu kogoś, kim się nie jest? Czy można je zaobserwować u ludzi?. Refleksje 
były nadzwyczaj przemyślane, widać było skojarzenia z pytaniem pierwszym, kiedy to po-
proszono ich o wybór pseudonimu dla siebie. Jeden z uczniów tak zinterpretował fragment 
książki: „Zachowanie zwierząt kojarzy mi się z zachowaniem ludzi, kiedy osoba upodabnia 
się do swojego idola, artysty, aktora, czyli ta osoba nie zważa, czy ta osoba [w domyśle: 
idol] robi źle czy dobrze”. Kolejną interesującą odpowiedzią okazało się: „Kojarzy mi się to 
zachowanie z ludźmi którzy twierdzą, że są beznadziejni”. 

W większości uczniowie zauważyli, że ludzie bardzo często upodabniają się do swoich 
idoli po to, by mieć wyższe poczucie własnej wartości. To ważny morał wynikający z ksią-
żeczki, który bardzo łatwo wychwycili uczniowie dziesięcioletni. 

Następnie dzieci mogły wykazać się własną obserwacją otaczającego świata, gdyż zo-
stały zapytane: Czy ludzie powielają wzorce zaczerpnięte z telewizji lub Internetu? Podaj 
przykład z najbliższego otoczenia. Wszystkie odpowiedzi okazały się twierdzące, część osób 
podała przykłady wyciągnięte z rzeczywistości szkolnej: „Myślę, że dużo ludzi bierze przy-
kład z internetu lub telewizji, mój kolega chce być np. Lewandowskim, bo często trenuje”, 
czy odpowiedź dotycząca ogółu osób: „ludzie są zafascynowani postaciami telewizyjnymi 
prawdziwymi czy też fikcyjnymi i chcą być tacy sami”. To spora nauka wyciągnięta z ry-
sunkowej książeczki, uświadomiła ona uczniom, że bezkrytyczne powtarzanie cudzych 
zachowań wcale nie okazuje się dobrym rozwiązaniem na życie, a wzorce zaczerpnięte 
z Internetu czy telewizji to tylko sztucznie wykreowane postaci, udające szczęśliwych ludzi. 

9 M. Bieńczyk, A. Wójcicki, Nussi i coś więcej…, s. 17.
10 Zostały zachowane oryginalne odpowiedzi uczniów, poprawie uległy jedynie błędy ortograficzne.
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Z tego właśnie powodu zarówno dzieci jak i dorośli starają się do nich upodabniać; wyda-
wać by się mogło, że bycie takim samym, jak oni może dać poczucie spełnienia. 

Naśladowanie postaci związane jest także z reklamą, gdyż skuteczna sprzedaż pro-
duktu związana jest z doborem odpowiedniej gwiazdy telewizyjnej promującej określony 
przedmiot. Kupujemy coś bo chcemy być tacy sami jak nasz idol. Nie sposób w tym miejscu 
pominąć ilustracji, które uwypuklają problem ślepego podążania za telewizyjnymi i inter-
netowymi idolami. Na jednej z nich królik Nussi znajduje się na billboardzie, na którym re-
klamuje baton o nazwie „Max”. Komiksowe dymki, które mają być wypowiedziami postaci, 
mówią „zwierz Max” i „masz GO zjeść”. Reszta otaczających go postaci jest bezrefleksyjnie 
wpatrzona w obraz, spogląda na niego jak zaczarowana. Ukazuje to problem skuteczności 
reklam, na których znani idole polecają produkt, będący dzięki temu efektywniej sprzeda-
wany. Warto przy tej okazji uświadamiać uczniom manipulację mediów, zachęcających nas 
do zakupu poprzez bezgraniczną ufność okazywaną telewizyjnym idolom. Książka może 
więc być wykorzystana również przy okazji lekcji dotyczącej reklamy, w której dzieci z po-
mocą nauczyciela uświadomią sobie, jakie konsekwencje niosą ze sobą manipulacje zawar-
te na billboardach czy spotach telewizyjnych. 

Krótki wierszyk, który jest powtarzany kilkakrotnie w całej bajce niesie ze sobą wiele 
interesujących treści. Wskazuje on na szybkie przekształcanie się otaczającego świata, co 
zostało związane z transformacjami zachowań zwierząt skojarzonych z ludźmi:

Zmiany idą coraz prędzej

Jestem królik i coś więcej?11

Uczniowie zostali poproszeni o próbę jego interpretacji. Większość odpowiedzi wska-
zuje, że dla dzieci sens książki jest zrozumiały i dzięki niej potrafią krytycznie spojrzeć na 
zmieniający się świat. Niektóre z odpowiedzi to: „Królik idzie, a za nim zmienia się cały ten 
las i zwierzęta, ponieważ ma bardzo dużą siłę perswazji”, „Ja rozumiem to tak, że zmiany 
szybko nadchodzą i że jest się np. królikiem i jeszcze kimś innym”, „Co chwilę się zmienia-
my i pytamy się, czy jestem czegoś wart” oraz „Świat zmienia się coraz szybciej”. 

Na samym końcu bajki Nussi proponuje Czarnemu, aby zmienił swoje imię na „Kiki”. 
Przynosi do jego mieszkania także t-shirt z napisem: „Kiki jest ok” po to, aby zachęcić go do 
zmiany własnej osobowości. Kruk ma jednak niezwykle kuszącą propozycję dla królika, aby 
ten wreszcie poczuł się szczęśliwy i przestał wpływać na jego przyjaciół:

– Wiesz co, Uchaty… Nussi, znaczy… Las to chyba nie jest dobre miejsce dla ciebie. Powinieneś 

pójść do Miasta. Tam, w Mieście, ludzie noszą dziwne imiona, które nie wiadomo, co znaczą 

[…]. I myślą, że są czymś więcej niż są12.

11 M. Bieńczyk, A. Wójcicki, Nussi i coś więcej…, s. 16
12 Tamże, s. 26.
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Od tej pory Las znów zaczyna żyć starym trybem. Zwierzęta wracają do swoich pier-
wotnych imion i dawnych, nieudziwnionych wyglądów. Zrozumiały, że nieprzemyślane 
zmiany mogą prowadzić do przykrych konsekwencji, choćby takich jak strata przyjaciół. 
Uczniowie tym razem zostali zapytani: Jak sądzisz, z jakiego powodu zwierzęta z bajki posta-
nowiły zmienić swoje imiona z powrotem na początkowe? (np. Szyja zmieniła swoje imię na 
Woabi, a po odejściu królika Nussiego wróciła do swojego dawnego imienia). W tym wypadku 
również dzieci były w stanie wychwycić sens zakończenia książki. Niektóre odpowiedzi to: 
„Królik dużo namieszał, bo nie był idealny. Dlatego nie warto się do kogoś upodabniać”, 
„Zwierzęta udawały kogoś, kim nie są aby się przypodobać swojemu idolowi Nussiemu” 
oraz „Zwierzęta zrozumiały, że królik nie ma racji, a imiona mają takie, jakie do nich pasu-
ją”. Staje się więc jasne, że należy dbać tylko o pozytywne wzorce, a niekoniecznie pędzić 
z duchem czasu, bezkrytycznie przyjmując wszystko, co uznawane jest za modne. 

Ilustracje nawiązujące do sztuki komiksu ukazują kulturę, którą obserwujemy na co 
dzień. Widać na nich produkty stale obecne w sklepach, reklamę a także stroje, okazujące 
się niewygodnymi i zakładanymi po to, by wywołać zainteresowanie innych osób. Idolami 
stają się osoby, które niekoniecznie na to zasługują, a niestety – zazwyczaj to one budzą po-
dziw u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jeleński pijący coca-colę i ptaki rozmawiające 
przez krótkofalówkę okazują się postaciami, które przybliżają dzieciom kulturę masową. 
Stają się reprezentantami ludzi bezkrytycznie wierzącymi w to, co serwują na co dzień 
media.

Bajka Marka Bieńczyka z ilustracjami Adama Wójcickiego okazuje się odpowiednią 
pozycją, mogącą być wykorzystaną w szkole po to, by przygotować dzieci do życia w global-
nym społeczeństwie. Przy doborze odpowiednich metod dydaktycznych, którymi mogą być: 
tworzenie mapy mentalnej czy dyskusja okrągłego stołu odwołujące się do treści książki, 
okaże się ona środkiem, który z pewnością będzie mieć wpływ na recepcję mediów u dzieci. 
Ważnym argumentem okazują się mądre wypowiedzi uczniów, którzy bez sugestii nauczy-
ciela wychwycili sens opowieści. Lekcje spoglądania na reklamę czy zrozumienia fenomenu 
telewizyjnych idoli przygotowane w oparciu o tę pozycję mogą stać się ważnym elementem 
w edukacji polonistycznej dzieci w trzeciej i czwartej klasie szkoły podstawowej, bo „od 
edukacji oczekuje się wytworzenia u człowieka wysokiej stabilności cech pozwalających na 
ocenę odbieranych komunikatów, np. umiejętności obrony przed manipulacją”13.

13 Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki…, s. 138.
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Za niezwykle szybko zmieniającymi się realiami technologicznymi postępują nienotowa-
ne dotąd przemiany społeczno-kulturowe, obejmujące swym zasięgiem praktycznie każ-
dą dziedzinę życia. W tych ciekawych czasach nawet zjawiska kojarzące się z tradycją 
i stałością dotykają znaczące przemiany, których odnotowywanie jest niezbędne, jeśli nie 
chcemy stracić kontaktu z przedmiotem badań. Niniejszy artykuł zostanie poświęcony ta-
kiemu właśnie fenomenowi i transformacjom, jakie go dotykają – mianowicie folklorowi 
– zapętlonemu obecnie w przekazy medialne, bowiem w dobie rozkwitu komunikacji me-
dialnie zapośredniczonej, w ich sieci należy poszukiwać związanych z przekazem zjawisk. 
Istotne będą także możliwości, jakie daje nauczycielom świadomość jego nowego istnienia, 
z tego powodu do analizy zostały wybrane treści tworzone i przekazywane w społeczności 
uczniowskiej. W folklorze unaocznia się specyfika kulturowa grupy oparta na jej szczegól-
nej wiedzy i doświadczeniu, przez co stanowi barometr nastrojów społecznych. Dlatego 
jego znajomość może przyczynić się do pogłębienia zrozumienia grupy społecznej, z którą 
nauczyciel ma zawodowo do czynienia, same teksty mogą również zostać na najrozmaitsze 
sposoby użyte w działaniach wychowawczych oraz dydaktyce.

Folklor (z ang. ‘wiedza ludu’) jest częścią kultury symbolicznej właściwą określonym 
zbiorowościom, przejawem subkultur1, sposobem reagowania grupy na określone wyda-
rzenia i zjawiska, czego efektem staje się opowieść, wierzenie, formuła, itp. Violetta Kraw-
czyk-Wasilewska pisze, że 

[w]spółcześnie mianem folkloru określa się element kultury (w jej aspekcie symbolicznym) 

właściwy mniejszym lub większym zbiorowościom społecznym, których członkowie – w spo-

sób powszechny i często bezwiedny – związani są poczuciem wspólnoty, tożsamości i tradycji 

grup społecznych2.

Dodaje przy tym, że 

[f]olklor jest zbiorem tekstów-zachowań, które wynikają ze społecznej rzeczywistości kul-

turowej i współtworzą ją jako aktywny repertuar grupy społecznej, akceptowany przez nią 

i przekazywany (z pokolenia na pokolenie oraz w obrębie jednej generacji) w bezpośrednich 

kontaktach interpersonalnych3.

Z kolei Piotr Kowalski podkreśla, że 

folklor można pojmować jako kulturowo określony zespół norm, zasad organizowania, usen-

sowniania świata, formuł wyjaśniających działania itd., które ma do dyspozycji jednostka 

1 J. Burszta, Folklor, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 1987, 
s. 124–128.

2 V. Krawczyk-Wasilewska, Folklor, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, 
M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław 1992, s. 298.

3 Tamże, s. 298.
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w każdej sytuacji realizowania psychospołecznych potrzeb. Nie oznacza to założenia o pełnej 

racjonalności wszelkich działań, gdyż mieszczą się w nim także i nieuświadomione przeświad-

czenia o „istocie świata”.

Odpowiedzi na te potrzeby, jakie folklor reguluje, artykułowane są w różnej formie, w po-
staci rozmaitych semiotycznie przekazów. Zakodowane w nich przesłania stanowią ma-
nifestację światopoglądu danej kultury […], decydują o jej wizji świata, która winna być 
przedmiotem poznania folklorystyki”4. 

Przemiany społeczno-kulturowe dokonujące się na przestrzeni XX i XXI wieku, a także 
pogłębienie rozumienia zjawisk będących przedmiotem badań, zmuszały uczonych do re-
widowania zakresu znaczeniowego owej „wiedzy ludu”. Stopniowo folklorystyka musiała 
odchodzić od pewnych wstępnych założeń, aby dostosować się do wymogów współczesno-
ści. Dostrzeżono, że zjawisko folkloru nie ogranicza się tylko do jednej grupy społecznej 
– mieszkańców wsi, że jest on własnością każdej grupy społecznej, dlatego kategoria lu-
dowości musiała ulec przeobrażeniom, tak aby obejmowała wszystkie środowiska folklo-
rotwórcze. Rewizji poddano również kategorię ustności, poprzez którą charakteryzowano 
zjawiska należące do folkloru. Stwierdzono, że treści i wątki folklorystyczne korzystają 
również z innych, nie tylko bezpośredniego, ustnego, kanałów transmisji – pisma oraz środ-
ków masowego przekazu. Transformacje społeczno-kulturowe, jakie nastąpiły w ciągu XX 
wieku – powszechna edukacja, przemiany w strukturze rodziny oraz strukturze wolnego 
czasu, zmiany w stylu i tempie życia, pojawienie się i rozwój środków masowego przekazu 
a wraz z nimi kultury masowej, ograniczenie tradycyjnych okoliczności ustnego przekazu 
– oraz te, które unaoczniły się w XXI wieku dzięki upowszechnieniu internetu, przyczyniły 
się do zmian w sposobach komunikowania się, a w związku z tym także kultury i folkloru, 
dla których owa komunikacja ma kluczowe znaczenie. Folklor zyskał nową, ogromną prze-
strzeń, w której może istnieć, tam bowiem gdzie przeniosła się znaczna część międzyludz-
kiej aktywności komunikacyjnej, odnajdziemy również to zjawisko5. 

4 P. Kowalski, Współczesny folklor i folklorystyka, Wrocław 1990, s. 100. Zob. też P. Kowalski, Folklor – próba 
nowej definicji operacyjnej, „Literatura Ludowa” 1989, nr 3, s. 25: „Wstępnie należy przyjąć, że folklor to 
zbiór tekstów-zachowań (przyjmowanych semiotycznie), które zawierają w sobie program antropologicz-
ny zaspokajania podstawowych potrzeb psychospołecznych jednostki. Potrzeba poznawcza, która rządzi 
zabiegami usensowniania Kosmosu, gwarantuje jednostce poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Folklor to 
zbiór tekstów-zachowań, które współtworzą społeczną rzeczywistość. Są one aktywnym, akceptowanym 
repertuarem grupy społecznej”.

5 Por. m.in.: S. Czarnowski, Dzieła, t. 5, Warszawa 1956, s. 94; J. Krzyżanowski, Folklor miejski, [w:] Słow-
nik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 106–108; Cz. Hernas, W kalinowym lesie. 
U źródeł folklorystyki polskiej, t. 1, Warszawa 1965, s. 7–71; Tenże, Miejsce badań nad folklorem literackim, 
[w:] Teoria kultury. Folklor a kultura, red. M. Waliński, Katowice 1978, s. 71, 77–82; J. Burszta, Folklor, 
[w:] Słownik etnologiczny…, s. 124–128; P. Kowalski, Współczesny folklor…; V. Krawczyk-Wasilewska, Folk-
lor, [w:] Słownik literatury…, s. 298–302; Cz. Robotycki, Ludowość jako alternatywa i paradoks, [w:] Folk-
lorystyka. Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, Opole 1995, s. 151–157; R. Sulima, Folklorystyka 
jako antropologia słowa mówionego, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4/5, s. 81–92; V. Krawczyk-Wasilewska, 
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E-folklorem określamy zatem „wszelkiego rodzaju teksty (słowne, obrazowe, dźwięko-
we, multimedialne, zachowaniowo-sytuacyjne) funkcjonujące w różnych kanałach komuni-
kacji internetowej, stanowiące kolektywną »własność« określonej grupy internautów, które 
cechuje: 1) powtarzalność/popularność, 2) spontaniczność/nieoficjalność, 3) względna anoni-
mowość”6. W internecie uobecnił się zarówno folklor znany już z przekazu bezpośredniego, 
używający jedynie nowych możliwości – obrazu, dźwięku, animacji – w postaci zabawnych 
zdjęć, demotywatorów, mp3, miewających strukturę dowcipu, opowieści wspomnieniowej, 
legendy miejskiej, zagadki, sentencji czy przypowieści, jak i zupełnie nowy, niemogący za-
istnieć wcześniej: „przeróbki” gier, scen z filmów, programów TV, alternatywne narracje 
powstające w oparciu o powieści fantasy czy gry sieciowe7. Metodologicznie opieram się 
na doświadczeniach nabytych podczas badań własnych folkloru obecnego w przestrzeni 
Internetu, a także na wskazówkach uczonych, którzy tego typu analiz się podejmowali. Istot-
ne jest w tym względzie ustalenie popularności badanego tekstu, jego powiązań z innymi 
znajdującymi się w Sieci, analiza intencji, poglądów i zachowań jego nadawców i odbiorców 
oraz cechy platformy bądź kanału, w obrębie której odbywa się rzeczona komunikacja8. 
Dlatego nie należy pomijać również komentarzy im towarzyszących. W niniejszym artykule 
zaprezentowany zostanie zarys wniosków wynikających z tego typu analizy.

Znakomitym przykładem folkloru uczniowskiego są eksploatowane w ostatnich mie-
siącach i do teraz przechodzące fale popularności dowcipy dotyczące filozofii Arthura 
Schopenhauera, stanowiące swoistą i rzecz jasna niezwykle uproszczoną jej interpretację. 
Ciekawe, jak wielu nauczycieli na klasówkach musiało czytać cytaty pochodzące z folkloru 
miast podręczników szkolnych? Niewątpliwie jednak ten filozof nie zostanie przez twórców 
i nosicieli tego folkloru pomylony z żadnym innym. A część braci uczniowskiej być może 
zainspirowana tą jakże ciekawą wykładnią jego myśli, sięgnie po teksty, które naprawdę 
ją zawierają. 

W przypadku Arthura Schopenhauera nade wszystko podkreślany jest pesymizm 
charakteryzujący jego refleksje oraz niechęć, jaką darzone było przez niego życie. Memy 
najczęściej prezentują w warstwie wizualnej któryś z jego portretów uzupełniony o krótki 

E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej, [w:] Folklor w dobie Internetu, red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, 
Toruń 2009; J. Hajduk-Nijakowska, Folklorotwórcza funkcja mediów, [w:] Folklor w dobie…; A. Przybyła
-Dumin, Transformacje medialne folkloru. W kontekście folklorystycznego obrazu katastrofy smoleńskiej, 
„Transformacje” 2010, nr 1–2 (64–65), s. 378–383; K. Smyk, J. Adamowski, Folklor, [w:] Encyklopedia peda-
gogiczna XXI wieku. Suplement A-Ż, red. T. Pilch, Warszawa 2010, 148–155.

6 Grochowski P., Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, [w:] Netlore. Wiedza 
cyfrowych tubylców, red. Piotr Grochowski, Toruń 2013, s. 63.

7 Por. A. Przybyła-Dumin, Transformacje medialne folkloru…, s. 373–381; P. Grochowski, Folklorysta w Sie-
ci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, „Literatura Ludowa” 2010, nr 3, s. 33–46; A. Przybyła
-Dumin, Tekst folkloru w sieci mediów. Wybrane aspekty, [w:] Wirtualizacja problemy wyzwania skutki, 
red. L.W. Zacher, Warszawa 2013, s. 391–409; P. Grochowski, Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań 
folkloru internetowego, [w:] Netlore…, s. 41–64.

8 Por. P. Grochowski, Folklorysta w Sieci…, s. 43.
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tekst. Dla podkreślenia owego egzystencjalnego smutku, a dodatkowo – poprzez zaskocze-
nie – aby wzbudzić komizm – wykorzystywane są parafrazy znanych cytatów: Myślę/ Więc 
cierpię, nie być, albo być?/ oto jest pytanie!!, fragmentów piosenek: Życie, życie jest nowelą/ 
Raz wrogą, a raz wrogą (w oryginale: Życie, życie jest nowelą, raz przyjazną, a raz wrogą), 
przysłów: kto rano wstaje/ ten ma przed sobą cały dzień udręki, gdyby kózka nie skakała/ 
cierpiałaby z innego powodu, powiedzeń: raz się żyje / na szczęście, starość nie radość? życie 
nie radość? (w wariantach: Starość nie radość/ młodość też), pieniądze szczęścia nie dają/ 
wszystko inne też nie, śmiech to zdrowie/ zdrowie to dłuższe życie, dłuższe życie to dłuższa 
udręka, a także wierzenia: Ojej… Stłukłem lustro… Siedem lat/ bez zmian, oraz inne popular-
ne teksty czy skojarzenia: 29 lutego/ dodatkowy dzień udręki. 

Uwagę zwracają przeróbki znanych powiedzeń, piosenek czy cytatów, których elemen-
tem było wskazanie pozytywnego i negatywnego aspektu z tym pierwszym zastąpionym 
wersją pesymistyczną, np. raz pod wozem/ raz pod wozem, los chce ze mną grać w pokera/ 
raz odbiera, raz odbiera, raz się przegrywa, raz się przegrywa. Memy te można odnaleźć 
na wielu różnych stronach internetowych, istnieje też specjalnie im dedykowany profil na 
Facebooku9.

Ilustracja 1. A idź pan…; źródło: http://memy.pl/mem, dostęp: 12 VI 2016

9 Wszystkie podane przykłady znajdują się na specjalnie dedykowanej tematowi stronie na Facebooku 
(oczywiście, nie tylko): Ból istnienia Schopenhauera, https://www.facebook.com/Arthur.Schopenhauer.
memy/, dostęp (m.in.): 26. 04. 2016. Określenie popularności strony na dzień 9. 07. 2016 roku, godz. 16.26: 
osoby, które o tym mówią: 35 273, łączna liczba polubień strony: 144 478 (3,2% w zeszłym tygodniu), nowe 
polubienia strony: 4520 (41,8%). Najstarsze z wstawionych zdjęć (profilowe) jest datowane na 22. 01. 2016 
roku.

 W cytowaniach został zachowany sposób zapisu widniejący na podawanych jako przykład memach. 
Pierwsza część tekstu zwykle znajduje się nad wizerunkiem filozofa, druga (oddzielona w cytowaniach 
znakiem „/”) u dołu.
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Ilustracja 2. Zanim pójdziesz spać…; źródło: http://demotywatory.pl; dostęp: 12 VI 2016

Wydarzenie w istotny sposób dotykające jakąkolwiek społeczność musi zostać wielo-
krotnie skomentowane, a niewątpliwie najistotniejszym z takich zdarzeń dla omawianej 
zbiorowości są egzaminy, z maturą na czele. Folklor maturalny może się pojawiać w róż-
nych momentach, ale intensyfikacja jego tworzenia i przekazywania następuje tuż przed 
i w trakcie jej trwania. W miesiącach ją poprzedzających zwykle powstają memy motywu-
jące do pracy oraz przypominające uczniom, że przestrzeń Internetu nie jest najlepszym 
dla nich miejscem spędzaniem czasu wolnego. Przykładami tego typu są:

 − demotywator prezentujący gif, na którym znajdują się mężczyźni – siedzący w cen-
trum, wnoszący toast, pozostali stoją, niemrawo klaszczą, okazują ironię (ujęcie począt-
kowe prezentuje pierwszego z nich, kolejne – wszystkie postaci), z podpisem: Brawo 
maturzysto! Znowu tu siedzisz, zamiast ryć do matury10;

 − mem lub demotywator, działający na wskroś wychowawczo, ukazujący portret Marii 
Curie-Skłodowskiej z podpisem: Zanim pójdziesz spać, spójrz Marii prosto w oczy i po-
wiedz: „Tak, zrobiłem dzisiaj swoją dzienną porcję zadań”11;

 − obrazek z portalu kwejk.pl z fotografią leniwca wśród gałęzi i podpisem: leniwiec an-
drzej jest zawiedziony/ twoimi przygotowaniami do matury12.

10 M.in. http://demotywatory.pl/4107881/Brawo-maturzysto, dostęp: 9. 05. 2014. Demotywator został opu-
blikowany 15. 04. 2013; źródło: Wewnętrzna potrzeba mobilizacji kwiatu młodzieży polskiej; popularność: 
1081 głosów pozytywnych (na 1149).

11 M.in. http://demotywatory.pl/3997786/Zanim-pojdziesz-spac-spojrz-Marii-prosto-w-oczy-i-powiedz, dostęp: 
17. 05. 2014; demotywator został opublikowany 18. 12. 2012; popularność: 461 pozytywnych (na 619).

12 http://kwejk.pl/, dostęp: 20. 05. 2014.
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Tuż przed maturą pojawiają się memy realizujące różnorodne funkcje:

 − podtrzymujące na duchu, pocieszające, choć niepozbawione akcentów ironicznych, 
zawierające też ostatni alarm motywacyjny, np.: rysunek przedstawiający schematycz-
nie kreśloną postać siedzącą przed monitorem okraszoną tekstem Jestem prawie po 
ośmiu sezonach House’a./ Rozwalę tę maturę z biologii13 czy fotografia byłego prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego skomentowana tekstem Skoro on zdał maturę 
z polskiego. To wstydem byłoby nie zdać14; do tej grupy można zaliczyć również dający 
ostatnią nadzieję mem z fotografią Adolfa Hitlera dopełnioną podpisem Hitler zdobył 
Belgię w 6 godzin/ ty się kurwa przez noc do matury nie nauczysz?!15 lub z wizerunkiem 
dziecka z zawziętą miną i gestem satysfakcji przeczytaj jedną lekturę w życiu/ traf ją 
na maturze16;

 − dowcipy zawierające podsumowanie starań maturzystów, np. w formie wykresów je 
prezentujących Co robią maturzyści przed egzaminami? – odpowiedzi można odczy-
tać z wykresu kołowego, na którym dużą przewagę nad Uczą się ma Zastanawiają się 
czy zdadzą17; inny informuje: Co robie wiedzac ze mam mature za 2 miesiace – w tym 
wypadku wygrywa Oglądam seriale, zajmując połowę koła, dalej plasują się kolejno: 
Siedze na zupie, Pale papierosy, Placze, ze się nie dostane, Czytam lektury, zaś Zadania 
z matematyki pozostają niewidoczne18;

 − wsparciem w trudnych chwilach służy także demotywator przedstawiający męski tors 
odziany w garnitur, którego odchylone poły skrywają istotną zawartość – naszyte licz-
ne kieszonki zawierające – jak można mniemać – ściągi, opatrzony podpisem: Jutrzej-
sza matura z J.Polskiego/ Projekt „3 lata w jeden wieczór” ukończony19;

 − czasem nie pozostaje nic poza wyrażeniem najgorszych myśli – i tu przykład stanowi 
mem, na którego czarnym tle widnieje alarmujący biały napis Jeżeli na maturze z ma-
tematyki będzie matematyka, to leżę…20.

13 https://es-la.facebook.com/Rocznik-95-dzi%C4%99kuje-CKE-za-zjebanie-mu-przysz%C5%82o%C5%9B-
ci-1450261015218727/, dostęp: 20. 05. 2014; stan „polubień” na dzień 9. 07. 2016 roku wynosi 17907. Mem 
dodany 11. 05. 2014.

14 http://demotywatory.pl/3750722/Skoro-on-zdal-mature-z-polskiego, dostęp: 26. 04. 2016; demotywator 
został opublikowany 9. 03. 2012; popularność: 2481 pozytywnych (na 2728). Inny wariant: http://demo-
tywatory.pl/4492051/Skoro-on-zdal-mature-z-jezyka-polskiego, dostęp: 26. 04. 2016; demotywator został 
opublikowany 4. 05. 2015; popularność: 2169 pozytywnych (na 2291).

15 http://kwejk.pl/, dostęp: 20. 05. 2014.
16 http://kwejk.pl/, dostęp: 20. 05. 2014.
17 http://jajco.pl/, dostęp: 20. 05. 2014.
18  http://kwejk.pl/, dostęp: 20. 05. 2014.
19 http://demotywatory.pl/3033399/Jutrzejsza-matura-z-JPolskiego, dostęp: 26. 04. 2016; demotywator został 

opublikowany 3. 05. 2011; popularność: 3692 pozytywnych (na 4102).
20 http://kwejk.pl/, dostęp: 20. 05. 2014.
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Wśród memów i komentarzy pojawiają się gorączkowe próby jasnowidzenia – prze-
widzenia, jakich lektur, pytań i poziomu trudności można się spodziewać. Wreszcie, pozo-
staje jedynie odwołanie się do sił wyższych. Od lat maturze towarzyszy któryś z wariantów 
memu przedstawiającego wypełnioną siedzącymi już maturzystami salę, w której zaraz 
rozpocznie się egzamin ze znajdującym się w centralnej części fotografii chłopcem składa-
jącym ręce, jak do modlitwy. Towarzyszący napis jest następujący: módlcie się/ bo na naukę 
jest już za późno21.

W trakcie trwania egzaminów maturalnych na bieżąco komentowane są zdarzenia 
i problemy im towarzyszące, następuje także mniej lub bardziej ogólnokrajowe naigrywanie 
się z tematów maturalnych. Za przykład niech posłuży twórczy rocznik 1995, który poza licz-
nymi memami stworzył facebookowe profile, na które udało się autorce trafić. Jako nie-matu-
rzystce nie było łatwo, zasadniczo badacz, bez zdobycia zaufania osoby z badanej grupy ma 
niewielkie szanse dotarcia do wielu treści tworzonych w danej subkulturze. Tym bardziej, 
że czasami ich trwanie – mimo teoretycznej wieczności Internetu – jest niezwykle krótkie.

Szczególnie ciekawe – tym bardziej, że nie co roku się pojawiają, są owe strony inter-
netowe oraz memy odwołujące się do tematów maturalnych – przez co – w odróżnieniu do 
innych podawanych przykładów, mogą nie bawić każdego – zrozumiałe są w niewielkim, 
„elitarnym” gronie przystępujących w danym roku do egzaminu. 
Komentowane tematy maturalne w 2014 roku były następujące:

 − język polski, podstawa, rozprawka

• Żołnierskie emocje bohaterów Potopu Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przyto-
czonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje uka-
zanych w nim postaci. 

• Na podstawie fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety 
i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach.

 − matematyka, podstawa, zadanie 33. za 5 punktów

• Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma 
długość 2,1 km. Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, 
nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy 1 godzinę i 4 minuty. Oblicz, 
z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o 1 
km/h mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

 − czytanka z języka ankielskiego natomiast dotyczyła człowieka strzelającego do delfi-
nów.

21 M.in. http://paczaizm.pl/modlcie-sie-bo-na-nauke-juz-jest-za-pozno-matura/, dostęp: 9. 07. 2016; mem został 
opublikowany: 4 maja 2016.
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W związku z nimi powstały zarówno profile facebookowe: Kmicic najebał się na weselu 
a potem zamki zwiedzał, turysta jebany22 czy Skurwiel, który strzelał do delfina na maturze 
z języka angielskiego23, na którym maturzyści bawili się na różne sposoby kwestią tema-
tów maturalnych, wpisywali skargi, zadawali sobie nawzajem pytania. Elementem zabawy 
było oczywiście tworzenie lub dodawanie coraz to nowych memów, dedykowanych tym 
lub innym stronom. Przykładowo trójdzielnych pionowych: w górnej części znajdowało się 
pełne nadziei: Zdam sobie maturkę z polskiego lub zdam sobie maturkę z matmy z biegnącą 
w stronę napisu uśmiechniętą schematycznie narysowaną postacią w różowym wdzianku. 
W środkowym ukazany jest „wróg”, z którym przyszłemu maturzyście przyszło się mierzyć 
– prezentacja tematu, np. kadr z ekranizacji Wesela Stanisława Wyspiańskiego lub rysun-
kowa postać łapiącego autostop turysty trzymającego planszę z napisem zamek. W trzeciej, 
dolnej, postać z górnej części „ucieka” od napisu Wolę poprawiny lub taki chuj!.

Ilustracja 3. Zdam sobie maturkę…; źródło: besty.pl, dostęp: 12 V 2016

22 Kmicic najebał się na weselu a potem zamki zwiedzał, turysta jebany, https://www.facebook.com/Kmicic-na-
jeba%C5%82-sie-na-weselu-a-potem-zamki-zwiedza%C5%82-turysta-jebany-1400741806876313/, dostęp: 
12. 05. 2014; strona została pozbawiona treści niedługo po maturze 2014 roku (jej twórcą był maturzysta 
z Bielska-Białej); stan „polubień” na dzień 9. 07. 2016 roku wynosi 3410.

23 Skurwiel który strzelał do delfina na maturze z języka angielskiego, https://www.facebook.com/delfinygino/
photos/pb.313892785426807.-2207520000.1452712296./316386505177435/?type=3&theater, dostęp: 26. 04. 
2016; stan „polubień” na dzień 9. 07. 2016 roku wynosi 17424.
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Ilustracja 4. Ja wam…; źródło: http://kwejk.pl, dostęp: 13 V 2016

Wdzięczną – pod względem właściwości inspiracyjnych – fotografią był również kadr 
z filmu Psy z Bogusławem Lindą przeładowującym broń i podpisem: ja wam kurwa dam 
potop i wesele lub bardziej ogólne ja ci kurwa dam „wykaż że” – charakterystycznym dla 
części weryfikującej czytanie ze zrozumieniem. Na stronie poświęconej naigrywaniu się 
z matury z języka angielskiego królowały przedstawienia delfinów z różnymi mniej lub 
bardziej cenzuralnymi podpisami, np. w rosji radzieckiej/ to delfiny strzelają do skurwieli czy 
Sylwestra Stalone z karabinem w dłoni i hasłami, np. delfin nie ryba/ chyba. 

Do najbardziej rozpowszechnionych relacji przekazywanych drogą ustną (obecnych 
także w Sieci) należą w tym okresie relacje zaczynające się formułą: „Tegoroczna/Nasza 
matura będzie trudniejsza, bo…” Wyjaśnieniem są różnorodne „spiskowe” działania Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej, będącej wszak na usługach ekipy rządzącej uzasadniającej 
swoje działania, np. w 2014 roku matura miała być wyjątkowo ciężka, ponieważ zdawał 
wówczas ostatni rocznik starej reformy, aby więc pokazać, że zmiany, jakie niesie nowa, 
są właściwe, dla rocznika 1995 egzamin miał być trudny, zaś 1996 łatwy – żeby potwier-
dzić słuszność nowych przepisów24. W roku 2016 z kolei maturzyści uznali, że wszyscy 
obleją, ponieważ poziom trudności musi się zróżnicować między kolejnymi rocznikami 
– pierwsi doświadczający nowej reformy musieli zdać, w tym więc roku na pewno będzie 
gorzej: „Mówiono, że w zeszłym roku weszła nowa matura i oni musieli ją zdać, żeby się 
okazało, że rządzący mieli rację, a my mieliśmy mieć trudniejszą, bo już nikt na tę matu-
rę nie patrzył i mogli się zemścić”25. Drugim częstym motywem była niewspółmierność 

24 Mieszkanka Czechowic-Dziedzic ur. w 1995 roku w Knurowie, zam. w Czechowicach-Dziedzicach; zapis: 
A. Przybyła-Dumin, 21. 04. 2014.

25 Mieszkaniec Czechowic-Dziedzic ur. w 1997 roku w Pszczynie, zam. w Czechowicach-Dziedzicach; za-
pis: A. Przybyła-Dumin, 9. 07. 2016. Cyfrowym nawiązaniem do tego typu relacji są np. strony typu: 
https://es-la.facebook.com/Rocznik-95-dzi%C4%99kuje-CKE-za-zjebanie-mu-przysz%C5%82o%C5%9B-
ci-1450261015218727/, dostęp: 26. 04. 2016.
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przygotowań do ostatecznie otrzymanych typów zadań, w tekstach typu: „4 lata uczyliśmy 
się rozprawki, a dostaliśmy list”26 lub „3 lata uczyli nas pisać rozprawki, a dostaliśmy na 
maturze charakterystykę”27 czy „3 miesiące powtórki lektur, a dostajesz język”28. Maturzyści 
wiedzą też z wątków przez siebie tworzonych, że jeśli nie wiadomo, jak rozwiązać zadanie 
z matematyki, to należy liczyć deltę. Wokół tego problemu także powstało wiele tekstów 
przekazywanych różnymi kanałami29. Często też powtarzane są doniesienia, prawdziwe lub 
nie, o działaniach CKE, niewłaściwych formularzach, wyciekających pytaniach, przymuso-
wych powtórkach itp. – wszystkim tym, co niepokoi, przypomina o czekającym wydarze-
niu – i wymaga przekazu, oswojenia czy interpretacji. Dzięki tego typu tekstom następuje 
transmisja informacji, integracja grupy (tworzenie wspierającej się wspólnoty), a także roz-
ładowanie napięcia, odprężenie i niwelacja części negatywnych skutków stresu. Nie można 
zapominać także o pouczeniu i wychowaniu – przypominają bowiem o obowiązkach i co 
częste w przypadku dowcipów – prezentują przykłady negatywne, od których „porządni” 
uczniowie powinni stronić.

Folklor nieustannie towarzyszy komunikacji – zarówno w postaci ustalonych konwen-
cją i kompetencjami społecznymi gatunków, jak i formuł, informacji i kształtujących się na 
jego bazie stereotypów. Stanowi wiedzę potoczną – utrwalone w nim treści stają się pod-
waliną oglądu świata i przez ten pryzmat interpretuje się dalsze zdarzenia. Tego rodzaju 
jak podane w niniejszym artykule przykłady współczesnego folkloru można wykorzystać 
podczas realizacji ścieżki regionalnej – uświadamiając uczniom, czym w istocie jest to zja-
wisko i co stanowi ich własny – łatwiej wówczas zorientują się, czym tradycyjne opowieści 
były dla ich przodków. Z kolei użyte na lekcjach języka polskiego czy jakichkolwiek innych 
wskazują na znajomość świata uczniów – elementów treści wytwarzanych w zbiorowo-
ści, jaką tworzą. W ramach wychowania obserwacja folkloru umożliwia przeciwdziałanie 
skutkom pewnych niewłaściwych czy niebezpiecznych tendencji. W obrębie nauczania 
nauczyciel zyskuje wiedzę o źródłach wiedzy uczniów, a unaoczniając im elementy ich 
wiedzy potocznej – potrzebę ich stałej weryfikacji. W dzisiejszych czasach dostęp do tych 
treści nie jest trudny, dlatego warto również po ten kanał transmisji sięgać. Tam bowiem, 
gdzie komunikują się ludzie, gdzie wchodzą w interakcje dzielące wspólne zainteresowania 
grupy, tam pojawi się wyróżniający je folklor, jak zawsze będący przejawem ich specyfiki, 
ich własną częścią kultury symbolicznej.

26 Mieszkaniec Czechowic-Dziedzic ur. w 1996 roku w Siemianowicach Śląskich, zam. w Czechowicach-Dzie-
dzicach; zapis: A. Przybyła-Dumin, 26. 04. 2016.

27 Mieszkaniec Czechowic-Dziedzic ur. w 1997 roku w Pszczynie, zam. w Czechowicach-Dziedzicach; zapis: 
A. Przybyła-Dumin, 17. 06. 2016.

28 Mieszkaniec Czechowic-Dziedzic ur. w 1996 roku w Siemianowicach Śląskich, zam. w Czechowicach-Dzie-
dzicach; zapis: A. Przybyła-Dumin, 10. 05. 2016.

29 Nie wiesz co robić - LICZ DELTĘ, https://pl-pl.facebook.com/NieWieszCoRobicLiczDelte/, dostęp: 9. 07. 2016; 
stan „polubień” na dzień 9. 07. 2016 roku wynosi 5623. Najstarsze zdjęcie zostało dodane 7. 11. 2012, była 
odwiedzana także w tym roku.



Summary

Folklore in Media Network on the Example of Texts Created by the Community of Students

Extremely rapid changes in technological realities are followed by so far unlisted socio-cultural trans-

formations that affect virtually every aspect of life. In these interesting times, even the phenomena 

associated with tradition and constancy are subject to significant changes to which we should pay 

attention if we do not want to lose contact with the subject of research. The following article is devoted 

to such a phenomenon and transformations that affect it – namely folklore – present in current media 

transfer because in an era when media derived communication came into full bloom we should looked 

for phenomena related to the transmission within media network. Opportunities offered to teachers 

aware of this new existence are significant. For this reason, the author of the study decided to analyze 

selected text contents created by and passed within the community of students. Those text contents 

represent cultural specificity of a group based on its specific knowledge and experience, which is a ba-

rometer of social sentiments. Hence, being familiar with the said content can contribute to deepening 

the understanding of the social group that a teacher has to deal with professionally. Furthermore, the 

texts themselves may also be used in all sorts of ways of supporting activities of education and teaching.

Keywords: socio-cultural transformations, media culture, education, folklore




