
sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata:

słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie.
(Joseph Conrad)

Sztuka jest pojęcienr. którego zdefiniori,anie nic jest łatrł,e. choć zdaje się, ze intiric,r,jnie

lr,iadomo, co llozna określić tynr lnianerlr, a co znajduje się poza jej obszareln. Bez lr,ąlpienia
nalez_v stlvieldzic, że jest ona nieoclłącznym elementem źycia. Szerokie rozumienie sztuki,
które polvstało u, średniorł,ieczrr. głosiło" że jesl to umiejętność rł,ytrł,al,zania jakiejŚ rżeczy
u,edług określonych regułr. Takim tlvorzetrienr zajmorvali się lr,ólvczas specjaliści. a nie artyści

działający pod rł,pĄ,r.vem kreacyjnej siły natchnienia. Dopiero lv XV]l li,ieku Charles Battętlx,

fiancuski pisarz znany głólvnie jako autor pLLblikacji z zakresrr estetykir, stli,ierdził. ze r,vspólną

cechą rvszystkich sztuk jest naśladolł,anie llatury poplzez rvybieranie z niej tego. co piękncr.

Jego zclaniem, c1o sztLrk pięknych należały: malarstlł,tll, rzeżba, architęktura, muzyl<a. poezja,

sztuka irrórvienia itanięc. W XIX r.vieku nic użylvano już termirrir sznlki pięlllle, gdyź samo

określenie s:lrlła konoto,uvało znaczenie'piękna'.
Wrazz. upływcnl czasu zakres pojęcia szlttka rtlzszęrzył się i do siędrniu, wyróżnionycll

przez Batteur'go. obecnie dodaje się także: oglodnictr,vo, 1'otografikę, film, kulturę nlaterialną
oraz media1, a ponadto norł,e fbrmy dalvniejszych sztuk. takie.lak: malarslwo niefiguratyr.r,ne.

muzykę elektroniczną i antyptllv ieść5.

Wszystkie dotyclrczas por,vstirłc dcfinicje podkreślaja_. ze sztuj<a tcl śu,iadonry akt dziriłal-
ności człorł,ieka. Dyskusyjne z ]<olci .jcst to. co odróznia sztukę od innych wytlł,orón,. Nie
jest trudno oddzielićją od natury, alejakie rvyznaczniki naieży przyjąć, gdy trzeba cldrciznić
ją od innych ludzkich aktywności trvórczych'l

W połorvie XX wieku amerykański fiiozof'Morris Weitz postulował, że nie trzeba defulio-
lvać sztuki. poniel,vaż i bez tego fflozna porozlllnicć się na.jej tęrnat. TwieI,dził, że zarrrkrrięte

pojęcia r,vystępLrjątylko lv logice i matenlatyce, a przekonanie, żę nrozna i,rjąć twórczość arty-

styczną w realną ijednoznaczllą definic.ję. jest złudne". Rozumienie pojęć ałrrrlln ośc tl,rórcztl

t s:tttka dziś rórvniez pozostajc lliejednoznaczne. Warto jcdnak zaulvażyć, że tyr-n, co różni

r Por. \ł'. Tatarkiewrcz. D:ieje sześciu pojęć, Warszar.va 1982. s.21.

' Był także t\łórcą pojęcia s;tuki piękne.
r Tamże. s. 33.
1 \\,'tym sztukę populamą, na przykład plakat1, dostępne r.r, przestrzeni miejskie.]
5 Tamże. s.35.

" Tamźe. s. 46.



współczesne ic],i 1,ozumienie od siederlnastow,iecznego..jest fakt. iz obecnie piękno, będące
kri esti11 subiektyr,i na.. nie jest alri cechą rv.vrózniającą ani niezbędną dla sztLrki".

Sztuka.jest r,i'ynikien-r iniencji i działania. poniervaz rrrtyście t\ł,orzącemtl dzieło rnusi przy-
śu,iecać peri,na idea. W nirtiejszą publikacji przljmujc się za Władysłalvem Tatarktclł,iczenr,
że jc,st to sri,iadom1", rł,ytli,,ór człorł,ieka za\vsze i t,vlko ri,tedy. gdy odt,ni.arza rzeczyu"istość.
liształtLqc fbnly i wvraza przezycie, a jednocześnie n-lozę zachlł,ycic, rvzruszvć lub n,strza.-

stlać\. Rozttlłricnic to jest zgoclne z tradycrjnyr-lr u, odniesicniu do dzieł sztuki. których opis1,

l\\,ofza prezento,'ł,any podręcznik.
Tl,zcb:i jcrlrrali \y tym miejscu podkreślić. żc rve rłspółczesnym. postIloderrristl.czny"m

ślviecie podcjścic do sztuki zclstało przeformułor,var'e. Sarlo jej pojęcic nie ogranicza się tr,ll<o

do sztuki rr,ysokiej, slł,vl:n zakresem obejrntrjc borvienl także sf'erv zycia człolł,ieka i rvizje

śrr,iata. które nic tylc zaclrr,l,ycają, co brrdzi1 n, człowieku różnorodne enrocje od zachrvytl,t.

do negacji. a narvct odrztlcenia. co llie znaczy. ze sztuka umarła. Jej śmierć zapoiviadarlo,
gdy Kazirnierz Nlalervicz rł, l9l5 rclkri namalor,vał C:arn.t,kl,racjrat na bi.ałt,ln. tle. Głoszono
r.,,órł,czas. źe jest to Iniejsce. poza które tlalarstll,o jtrż nie lvyjdzie. N,'limo tych przeli,idyrł'ań
irrt,vści rł,ciąz tlrclrzą. Sztul<a zatelrr nie urrarła. lecz t,vlko ciąglc się zrnienig.

Odrnicnne są zalór.r,no proces trł,órczy, lvafiościorł,arrie estetyczrre. rł,ykorzl,styrvalre tech-
niki. niejeclntlkrotl'ie tematyka, jak i sposób nryślcnia o sztllce. Z,atarly się granice między
eksponatem ir ]<afiotrenr. gdy Andy Warhol ił, 196,ł roku r.r, Stable Caller,v pokazał Bril1.o Bores

\\,ysta\Ą,ę z opakoivań po płatkach rlydlanyclr, dowodząc. że dzięło sztirki nie musi lł,yglądać
rr-żaclen sposób. moze przypolrrinać kartonolve pudła lub puszki po zupie9. Podobne rozmycie
nastipiło takźę lv innych clziedzinach. Zastanarviano się nad różnicami pomiędzy muzyką
a hałasem. tańcem a rttcheln. literaturą a pisaniemr0, W r,vyniku tych poszukiwań pou,stała po

l9,56 roku pocz_ia codzienności, splzecir,i,iająca się zakłamyrr"aniu rzeczy,"vistościIr, a także

este§ka brz1,,dot,vlr izalascynorr,-anie naturalizmem. Taka sztlrka tliekonieczrrie zachwvca sr,.r,ynl

pięknem u, klas),cznym rozumienii-t, lecz dosadnościąprzesłana i kunszteln \Ą/,vrazlt.

Sztuka rł,spółczcsna nie rnusi dostarczać przyjemności, lecz sątlóll, na temat treści i środlcóri,

il.},Iaztl. W zl,niązku z tl,m obecriie \\rszy§tko nroże być sztuką gclyż osiagnęła już ona su,oją

dqrzałośc. Podobnic artyści sąrł,o1rri i nie podlegajązadnemu przylllusou,i. Nie obori"iązują
ich reguły na tetnirt tego. jak porvinno rvyglądać dzieło sztuki. a istotne jest jedynie to. b1,

iclr twtirczość bilła cl czyrtś iucieleśniała srł,e zneczeni3. a prz},[1 m ptlr,vstalrlała jakcl rvynik
autorskiej inspiracj i 

l r.

Na §lrn tle istotne q,yclaje się rł,skazanie, iż pqęcie szhtki jesl duzo szersze i obejmLrje

także sztukę użytkorł,ą kttira zrodziła się lr,drł,udziestoleciu nlięclzi,r,vojennytn, uporvszech-
rliła się rv lataclr l9,15-1960, W z,,r,iali<u z trłn mćxv'się najczęściej o układzie triadorlym
kultur,r. przecirł,stirrł.ia.jap sobie hłlturęt.t,,soką(.eliranlą), kultul,ze lutłov.ej ilrultttrze mtlsou,ef

(popttlurnel), Donlinuje też przekorlanie. ze sztuka może korzy,stac z lvszelkich przeja\vÓw
kultury jako sr,r,ego tr,,n,orz,vr,r,a. twórczclść art_vstl,cztia dziś jest zatem niezwykle zrózniccxva-
nara . Zaltczane do niej są d:zieła t\ł,orzone za pomocą tradycl,jnyclr technik. ale pojarviają się

7 Tamże, s.33.
8 Tamże, s.40-44.
9 Por. G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki,,,Sztuka i Filozofia" 1998, nr 15, s. 178.
l0 Tamże.
ll Twórcami tego nurtu byli między innlmi Miron Białoszęwski i Zbigniew Herbert.
12 Do nufiu turpistycznego zaltcza sięnaprzykład,. Stanisława Grochowiaka, Andrzeja Bursę, Rafała

Wojaczka.
l] Por. G. Dziamski, dz. cl.t., s. 185.
La B. Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odktycia sztuki,Warszawa 1989, s. 123.
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także tlou,c techniki, na przykład fbtografii bądz grafiki kollrputerorvej. Co."l,arte podkreślenia.

cel sztul<i uż,vtko\\.ęJ jest inny, częścior'r,(,) odmierlne są tez l"clac.;e między tu,Órcą a oclbiorca..

gdyż ten ostatnj to nie t1"lko widz. słuchacz. Llczestnik. Iecz.tal<ż.e użytkor,r,nik. Rozrćlżnienie
międz},. kultur,ą elitarną a maso\\ią por,voli zan ikŁ,t" \\i z\viatzkll 7 c7.\Il11rł iele podziałórv traci na

znaczeniul5. zmienia się spostib wartościOwania perł,rrych z.jar,visk" a na\vet icl-i nazvlr,aniai('.

W publikacji Poshtchac obrttzr)v., sztuka fozltmiana jest szeroko. Niniejsząksialkę tl,vorzą:

zbiór reprodui<cii obrazcjr.l stanowiącyclr l<anon malalst\\,a. któle poli iniel1 poznaĆ Llczeń

gimnazjtrrl i liceuirr. oraz tekst}- o t_vch oblazach. Tę ostatnie mają, §edług wstępnego zało-

żenia. dajl,ć clo tego, by stać się roclza.jenr sztuki rrżytko\\,ęj. Tworząc swoisty pl,zervodnik

po obrazach. słLrzyć będą nier,-,-idometlru odbiorcy. który clzięki nim llla szansę pozllać dirne

arcydzieło. ale iInoże dclśu,iadczyć przeżyata estetyczllcgo. T'eksty te sąprĆlbąpisania o sztuce

lv taki sposób. by jak najbardziej z,bllżyć się do niej. sątakże \\, pewnym sensie przekładaniern

malarstwa na słowo" przy jednoczesnylll spełnieniri wvlxagań. 1al<ic stalvia się tekstonr tego

typu. MLlszą one bolr,iem ściśle podporząclkowac się tcrnatoi,vi. czyli telrru. co jest na obrażie,

a jednocześnie rvydaje się, ze do pc\\lnęgo stopnia po\\intly prolvaclzić ku odczytaniu idei

r,ipisanej rv dzieło.
Kazd_v akt trvórczy. również lnalarstwo. \\..vnlaga szczególne_qo przygoto\vania do rrczest-

nict\\,a w sztuce i odbiorLr tego. co ma do zaol-erorł,ania, Zrozurrrieć obraz llie.jest łatrł,cl" tlalvet
jeślilego odcz.vtanic poczitko\\o zda.le się rrieskonlpliko\\iane. gclyz po głębszl"nr poznaniu.

dzieło nroże zaskoczyc. trjau,niajap ukr,l,te sens_v. Renć N,lagritte. belglski malafz t\\'orzilcy

\v 11Llrcie surrealizmu, o malalst\\,ie por,i,iedział, że .,je st ri,idzialnvm obr:izclrr nielł,idzialncj
rui sli" -. 

ti lasllic .lziękl nicnltl

to. ccl nierr,idzia]lle jest czasami rł,idzialIle. Lecz rrryli się ten, litcl sa.clzi. że nię'ividzialne
z_vskuje coś lla t.vnl l staje się rvaznicjsze od rl,idzialnego, W naszl,tlr clośrliadczenitt na-

nlacalna rvidzialność nieuchronnic skryua innąrr,idzialność. a ta pod\\,aja tajelrrnicę''.

Dzieła odzwicrciedlają prvrcicż to, co jarvi się lv niewidzialnvch nrl,ślach artysty. Wi-
zje tc zostają plzet\\,orzone, przelallc na }rłótno i pozostar,i,itlne odbiorcy ptl to, bi' pociją}

z ninli diaiog. Oczylviście. irrterakc.ja 1aka rłl"nraga liysiłku od odbiclrcy, skłania do rćlżnych

refleksji. a przy t_vm dostarcz_vć lnoze ogronllrej satilsfiikcji. Kazdę spojlzenic. rórvnież na

obraz. jest prl,ecięż sltbiektywnc" dlatego clla jednego odbiorcy tajennicąbędzie u,_voblażcln,u,,

obraz. który jawi się \Ą, myślach inne_qo u idza. Skoro zaten wiclzialność u,spiera zrozumienie
niervidzialnego. trzeba szczegolnie starannie zrvcrbalizoll,ać to" co postlzęga się u, piclrr szr, lll
kontal<cie z dziełem.

Sztuka plastyczna wymaga szczególn_ych l<orłrpetencj i od rldbiorcy. któr_v chce ją poznac.

zrozunlieć i przeżyć. Konrpetencji skr_rpionyclr nic tylko l1,okół urniejętności patrzenia. ale także

dostrzegania. Przez,vrł,anie malafst\ra poprzcz salxo oglądanie obrazu moze okazaĆ się nie-
pełne. Whrto oduołać się do kontckstów. \v któr_vch cizieło porvsta,ło, ustalić. czego dot_vczy

artystyczna kleaqja, poznać tr,r,tjrcę. gdyż iv jego życiolłych cloślviadczeniach może być ultryt_v

l5

11

l8

W"J. Burszta, Ka ltura popularna jako wspólnota uczuciowa,w,. Kultura popularna,red, W. Godzic,
Kraków 2002, s. 1i-18.
Zamiast o kulturze masowej, populamej, niskiej, pisze się o dominującej. Zob. K. Krzysztofek, Prawa
globalnej cyrkulacji kultuly mediów,w: Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S, Krzemień-Ojak,
BiaĘstok 199'7, s. 16.
M. Foucault, To nie jestJajka,przeł.T. Komendant, Gdańsk 1996, s. 63.

C. Sikorski, O poezji, obrazie i ekfrazie, s. 8, http://1yzkamleka.poezja-arl.eu/wp-content/upload-

sl2013l07lekfraza-O-poezji-ekfuazie-i,obrazie.pdf fdostęp 25 1utego 2016].
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klucz potrzebny do irrterpretacji dzieła, które jest rriejednokrotnie zapisem temperarnentu

autora, per,vn_vch p|zeżyć.lvalki z jakimiŚ ograniczenianri, ale i Śi,viadomtiŚci artystyczrre.j.

Ważna jest rł,ięc także znajomość autokomentarzy artysty, jego stosunku do zastatrego po,

rządl<u iilei i lvłasnego procęsLl tr,vórczego. Podręcznik Posłuchuc u6,,o=5y' jest zaproszeniem

c1o rozptlczęcia pasjonującej podróży po wirtualnej galerii z arcydziełami nralarstrł'a. PodróżY

śu,iadomej, dostarczaja§ej satysfakcji. a nloze tez lt,zrtLszenia estctyczIlego.

Wyposażenie oclbiorcy lł, podstarł,ol.ve, niezbędne natzędzta, za pomocą których potrak-

tuje on spotl<arrie z dziełem jak ekscytującą przygodę, jest nriędzy irrnynli zadaniem edukacji

szkolncj. rr, rynr również polonistycznej, Od najrł,cześniejszych lat uczeń. rozpoczynając naukę.

poryinien obcorł,ać ze sztuką oraz zgłębiać jej sensy. Ma on niczym detektyrv prowadzonY

pl,zęz nauczyciela odkryrvać dzieło. odczurvac nastrój. rvpisarrą aksjologię i odczytyrł'ac jego

treśc poprzez odkryri,anie kolejnych elenrentórr,. które są charakterystyczne dla danej ePoki.

stylu oraz samego aflysty. Oczywiście, r-l,łody człorł,iek nie nlusi zaclluvycaĆ Się danvm ro-

dzajerrr sztuki, jeclnak spotkanie z Posłttchac obrclzól, polxoze mu zrozutlieĆ r,l'ybór, jakiego

sam dokonał. i pozrł,oli uzasadnić. dlaczego sztrrka plastyczna rv ogóle albo konkretrryjej nurt

ltie prze lllarr ia Jo nicgtl,

l0
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Audiodeskrypcja malarstwa jako sztuka użytkowa
wykorzystywana na lekcjach języka polskiego

Jak już rł,cześnie.i por,viedziano. prezentor.vana publikacja zar,r,iera reprodukcje i tor.va-

Izy52o.. im deskrypcje. które stanou,ią szczególnego rodzaju tckst. Określa się je mianem

attdiode,skl..l.pcja [AD]. oznaczającylrl sposćlb opis_yr.l,ania szttrki. ktcirej odbiorcami są osob.v

nierviclotnc i rrieclorviclzącel". Wykorzystanie tej techniki ly Posłttchac obrazóv, to pienvsze .jej

zastosor.vanie jako pomocy do tlauczania cl malarstrvie uczniórv z dysfiLnkcjatni lvzroku.

Lekcje języka polsl<iego są rlliejscem integrac.ji kształcenia językor,i'ego i literackiego.

Ważrre jest. by zarólvno r.viedza o językLr,.jak io litęraturze łączyła się z poznalł'anienl historii

oraz innych tekstór.v l<ultury po to. by uczeń miał świadclrllość, że nie fl,rnkcjonują one obok

siebie, ]ecz łączą się. uzajenrnie uzupełniają i przenikają. Wiedza o nralat:stlvie nie por.l'inna

też stanor,vić jcdynie przyrvołyu,ane_9o kontekstu dla historii 1iteratul,y i odr.vrotnie tekst lite-

racki nie moze birć jed_vnie pretekste m do pobieżnego obejrzenia obrazu. Zdaniem rriektórych

uczon.vch ividzenię artys§/cznę spełnia niezbędną funkc.;ę lv całokształcie cyrvilizacji. Ktcl

jednak pragnie zrozurnieć. jak tcl

1viclzcnie funkcjorruje. nic może go odcizielić od inny,ch funkcjikultury. a porvinien sobie

zaclirć pvtanie. jakic znaczenic dla rł,izualllej rr,1,obraźni posiadają takie ttrnkcje lcrltur
jak religia i poezja. nlit i naulra. społeczctistu,tl i palistrł,tl. a takżejakie znirczcnie dlir

ty,ch funlrcji posiada obraz]n.

Nie nlożna zatcm próbować odizo]orł,ać obrazu ani od jego zrviazku z religia., ani z ]itera-

tul,ączy szelzej z kulturą. ani z historiąi panrięciąo niej. anibiolclgią. Wszystkie tc konteksty

nlogły mieć wpłyri,na ostateczn_V jego l<ształt, clzięki rrirn ono polvstzrło i lvciąŻ zl'jc.

Wśród celórv edul<ac jipolonistycznej zna.jdujc się \!ielostlonr-r.v rozr.i Ój ltcznlaoraz tlrvraŻ-

liri ięnie go na ślł,iadolne, popaltę samodzielrrą rcfleksją. clośu iadczarrie tekstór.i' kultury. tir

szczególnie nlaiarstrva. Oczyrviście. lrie rł,szyscy 1l1usząpasjonclli'ac się malal:stwem i podzi-

u,iać dzieła poszczególni,,ch arlystór.i. .ledr-rak z drugiej strony. oricntorvanic się r.r' podstarł'or.r'cj

lvieclzy z zakresu sztuki plastycznej otlvicra drogę l<rr śrviaclomyrrr i merytory"cznym dyskusjom

na jego teurat. Dzięl<i ogólrrej rł,iedzy o sztllce, uczcń jLlż na poczaJku podrózy po historii

malarstlł,a moze sam zdecydorł,ać, czy chce przezy,ć jąjeszcze głębiej, cz1, moze jednak taka

1bnrra przekazu nie trat]a dcl rriego i nię dostarcza przl,jenlrlości przcżycia al§/stycznego.

Rzecz kolrrplikuje się lł,sytuacji, gdy uczeri nie może korzystaĆ ze znlysłu'uvzroku.

za pomocąktórego zlr.ykle dokontrje się percepcja malarstrya. W jaki zatenr sposób mólł'ić
nie.uvidometrrll odbiorcy o sztuce plastycznej? O barlł,aclr. kształtaclr i perspektyrvie, którc są

przecież lrieodłącznymi jej elcnrentarni? Czy- tla to \\, ogóle sens'?

N iniej sza książka. poślvięcona tlvórczośc i malarskicj. j est pierr,vszą pomocą c,lydaktyczną

do natrczania języka polskiego przezrlaczoną przede rvsz_vstkim dla ]icęalistórv i ginrnazjalistólr,

z clysfirnkqjami u,zroku. Przystępując do jej redagorł,atria, z pełnl,nl przekorraniem uzni}no,

l9 W pLrblikacji porrrlja się gerrezę i historię polskiej oraz śrł,iatorł,cj AD i szczcgciłorł'tljej charaktc-

r},st_vkę Lrrizględniającą różnolodność sztukl uu,aga sltupia się nir chataktervstyce AD malarstll'a

pori>llłcj lll crLtne ic polskilll.
E.M.Ktrr. Ljnił,ersalizn,Lipcul.t,}iulttryzrn.jęłkasztttkpiękn.t,t,h t.l.,cłgillttnlarginesiet':.ytaniad:iel

ntttlttrskich jttktl telrstćll.t kulttul;,ly,, C:|.,ttlnie tekstrjlt,kuLtttl:.,. },'Ietoclc.llclgitt, badunia, metoń'ka,red.
B. Myrdzik. I. Morarł,ska. Lublin 2007. s. 375,

11



że nie tvlko.jest sens uczyć nieu,idomych o Inalarstwie, ale istnieje potlzeba. b.v ponróc inr
zrozumicĆ obraz, poznaĆ jego balrł,y ofaz zŁlstosowarrą pelspel<tyrvę. Pomijanie tręści rvizu-
trlnl,ch zmniejsza zakres zainteresorvań ucznióti, z dysfunkcją,,r"zroku i chęć podejnlclrł,atlia
przez nich al<t1,,rvności zlvia.zanej z tlziełami ikonicznyrni. ktrire przecież nie znajdują się
poza ich rnozlirvościami perccpc5,,jnymi. Trzęba jedynie treść rł,izualrrą przełozyć na zmysły
doslępne nicrvidomym odbiorcom ijak najefektylvniej rvyliorzvstać ich potencjał. bv mogli
poznac sztukę. a dzięki niej na no\Ąro upolządkorvać srł,ój śl,r,ia,t" uzeu,nętrznić l,r,łasnc uczuciit
irelleksje. a moze i niezwykłe zdolności. Warto podjap tcn trucl także dlatęgo. że cgzaminy
kończącc poszczególne etapv edukac_vjne projektolvane sąw oparciu o Poclsttltvę Programov,,ą

IPP]. która nie rtiżnicLr je uczniór.r,r,r,idzących i nielvidollycil. Młodyrn ludziotn z dyslLrnkcjami
rvzroi<u ot-eruje się jedynie mclżlii,r,ość wypełnienia at,kusza lł,ydrul<or,vanego rv polviększonej
czcionce. To oczyrviście do per.r,nego stopnia pomaga, jednak nie rozlviązuje prclblemu na-
uczania ri,iedzy, o tnalirrstrł,ię. która na zajęciach lekcy,jnych często jest redukor.vana.

Posluc,hac obrazów to publikacja. lrtóra pou,stała jako cf-ekt czterech lat badari prorvadzo-
n_vch przy realizacji p1,ojel<tu lv ramach Dialrrentowego Grantu. pod tytLrłenl Podręc:znik clo ję-
zt'ktt pol,skiego z audiodeskt,t,pcjąreln,oclttkcji nlalarskich, ttlpelniaf c!c! ksztalceni.e literackie
i .f ę1:|ęg1lę ttcznióvy nieyyidonlych. Została napisirna po to. by dać uczniom niervidon:rym
i rrieclou'idzącyll możliivość obcor,,o.ania ze sztlrkąplasĘ/czną. Dzięki zawaftyn] rł, nicj audio-
deskl,.vpcionl adresaci poclręcznika llogą poznawać pclszczegtilne obrazy. tnalarstrvo, a co za
tvrł ic'lzie. zdobyrvać noivąrvieclzę, umiejętności i konpetcncje. Podręcznik został pornvślanv
li' tirki sposób. b1' zaró',r,no satl uczeti. jal< ijego na,uczyciel tnogli zrveryfikorr,ać, czy e{ekty,
]<ształcenia oraz cele dl,dakt.vczne zostaĘ osiągnięte olaz na jakim sąone poziotnie. W zr.r,iązkr,r

z tlnr. dcl każdego obrazu opraco!\,ano zestau zadaIi" ]<tóre odbiorca moze u,l,korrać na lei<cjach
j ęzyi<a pol sl<i cgo po r,r.ysł_rcharii u dancj atl d i ocl eskrypcj i.

Dot.vchczas lnłodziez z dl,sfunl<cjami rł,zroktt byłii pozbari iona nloźlir.vości rvykonl,ri,ania
zaclań przerł,idzianych do interpt,ctacji obl,azólr,. Poli,odenl tcgo był brak porrrocy di,claktycz-
irych dostosorł,anych do ich potrzcb. .Ieśli terrrat zajęć r.vvnlagał ptacy z dziełerrr ikorricznyrn,
clorazn,v jego opis czasatmi pojarvial się lv podręczniku. Zamieszszanię li, niclr opisóu,obra-
zórv. które lł,slł,ojej lbrmie itrcści sązblizone do standardo,uvej audiodeskrypcji, tynr bardzie.j
rr.sl<azuje potrzebę str,l,orzenia prolesjonalnej pomocy. z ktcircj uczniolvie i nauczl,ciele mogliby
korzystać. r,ealizując materiał z rviedzy o nralarstrł,ie . Proponon,ana pofiloc d_vdaktyczna nla
na cclli rvypełniĆ te lLiki i pol<azać. ze prace z obrazem na lekcjach rv klasach ucznióri, nicrł,i-
domych nie tylko nic jcst rriemożliwa. alc porvirrna zaor.vocolvać efektylvnym i aktyll,nyr-n ich
uczestnictlvent rv obcorł,aniu ze szttrką. Bęclzie ona sprzv,jać róu,nież rvyrór,vnvr,r,anill szans
edukacyinych i realizacji zadań,z clbszaru kształcenia kulturorł,ego. Pokaze ponadto. żę sztuka
może dostalczać przl,jemności i sat;,,stakcji. ponieli,aż nielł,idorny odbiorca zyskuje szansę
poplawnego rvykorrarlia takiego salllego zacl,ania.jak uczeń r,vidzący. Nierł,ątplir,r,ie. r.ł,płynie
to korzvstnie na samoocet]ę nicrł,idornyclr uczestlrikórł,edrikacji polorristyczne1 i przr czyrli siu,

do tego. że starrą się oni t,uvtirczynri partnelami rv pt,ocesie dvdaką,czrrl,rn rólł,nież rv zakrcsie
placy z dziełelrr ikoniczrryrn. Byc może kontakt ze sztLrką urr-rożIirł,i młodyrn ltrdziorrr pozlla-
nie sarn,vch siebie, slł,oich cęch osoborlości. a także da pocztLcie riolności rnirno ograniczeń,
pełnić rr,,ięc będzie lunkcję regLrlującą aktl,rr,tlośc i telapeutyczną.

Głórł'nyll celenr pLLblikacji Posluc,hctc obrazóu, jest zabranie uczniórł, i ich nauczycieli
w, f'ascynującą podróż przez historię malarstrva. Poclr,óż^ która odbyrvać się będzie podczas
słuchania audiodcskrypcji uruchamiającvch odbiór,lvielozmysłcllvy. .Iej celem jest dotarcie
do sensu, którv roclzi się z r,velł,nętrznej konfiguracj i eLementóu, składorvych dzieła. istniejących
rt, rattach tej całości,.jaką jest płótno bądz karton. odclziahr.;ącej popfzez formalną ekspre-
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sję ikonstrukcję. a także do emanuja.cego z kompozycji i kolorystyki nastroju]l. ponierł,az:

..dzieło jest przede \\,szystkilrl niepodzielną całością.jednością \\, wielości, któr,ej nie można

bezkarni e kar,r,ałkor,ł,ać"]].

Propotror.r,atly podręcznik nio zawięIa r,vszystkich olementó§I kształcerlia poionistycznego.
Skupla się 1-}a sztuce plastvczne.j. dlatego wafio trakto\vać go jako suplęmęnt uzupęłniający
\viedzę podstawo\\,ąntłodych ludzi międz1, inrrymi o dodatkolł,e konteksty. Szeroki $,achlarz
zamieszczollych rł, tlinr reprodukc.ji umożliwia 1i,l,bór i omólvienie obrazLl dostosorvariego do

konkretr-rego tematu zajęc, zainteresowań, a takze możliił,ości danej grupy uczniów.

Publikac- ja Posłttchać: obrazrjy,za\\,icra siedeindziesiąt nagranych na płycie CD audio<le-

skrypcji do reprodukcji ma,larskich: trzydzieści pięć dla I1l etapu edr-rkacyjnego (ginrnazjurrr)

i trzydzieści pięć dla lV etapu edukacyjriego (szkoła średnia). Do kazdego z obrazów zapro-

ponowano zestaw zadań, iiióre uczeń będzie rTrtigł rozlviązać tla podstarvie usłysztrnego opisu

lł,ybranego dzięła. Zadania zostały pomyślane rł, taki sposób. by nie tylko urnoźlilvić proces

odtu,arzania warst\\v r,ł,izuainej danej reprodLrkcji. lecz także. by uluchamiać odniesienia
do poszczególnych epok litelackich. stylórv malarskich i kięrunkórł, \v sztuce. Udziclajrlc od-

powieclzi na postawione pytania. uczeli będzie mLlsiał zatrzynlac się przy opisic, ale rólłrricz
oclrł,ołac się do srvej wyobrazni. Zadanta wzmaclliają zuplliliętarlit, zai'ó\\'no trcści obrazu,

.jak i refleksję nad nim. Pogłębiona anali7,a usłyszanych deskrypcji pozrvoli ucznio\\,i zdobyć
r.i,iedzę oraz rvykorzystac jąpoclczas lelrcji języka polskiego i pózniej r,l- sytuacji zdan-ania

egzaminuginlnazjalnegoofazllaturl.Wspolrrniarreegzamin1 rrlrnagająodabsohł'entalllilV
etapu edukacy jnego lv zakresie wiedz_v z historii sztuki rórł,nież pracy z dzlęłem ikonicznl'rrr.
to lfiac7y jego rozpoznania" anaiizy ot,az interpretacji. Umiejętrrości te uczen,z dysfunkcją
lr,zroku posiądzie dzięki opisorrt zalvartym u, Poshtt:hctc obruzów. Ponadto zatnieszczone na

płi,cie piiki tekstowc ułatwią nattczycielor.li pobranie danej reprodukcji ijej audiodeskrypcji
rv rł,ersji do rł,ydrr,rliu §,celu w.vkorzystanra na lekcji. ponieważ ksiązka ta, choĆ por,vstała

z rny§}ą o uczlriach niew-idomyclr, z porvodzenietl trroze byc rv_vkorzysty\\,ana na zajęciacl-1

ri, lilasach illtegracyjnych łlraz, prz.ez, uczniórv lł,idzących. Dzięki ternu podręcznik zrealizuje
koleln1, ceł,.jakim jest rł,yrórvtranie różnic edukacyjnycil oraz zrórł,nanic szans rr osiltg.tlliil
e l'ektórr ri pt,t,cerie nlttczatlic.

B.v podnieśc rr,artość dydaktycznąpodrc;cznika. tel<sty zredago,,vane na jcgo potrzeb1, po-

wstały lv konsr_rltacji z lristorykierl sztuki oraz metodykicm nauczania języka polskiego. Utva_qi

tego picrrł,szego pomogły stwclrzye{ metryczki do AD oraz te części opisórł,. które odnoszą się

do techniki i stylólr,malarskicl"r. Współpraca z dośr.viadczonynr rnetodvkieln nauczania jęz,vka

polskiego okaza}a się niezbędna nic tylko przy trł,orzctriu zadań zapropo11o\\,anych clo obraztirv,

ale także podczas kclnsultacji trcści audiodeskrypcji" Zostały one przeprowadzone po lo. b}'

zadbać o jak rlajpełniejsze oclczytarrie i zrozi.lnrienic sensu danego dzicła na rr,łaśnie tynl po-

ziotlie nauczania, na któryrrr znajdLrje się rrczeń potcnc.jalny oclbiorca tego podręczrrika]r.

21

22

2]

'ramze. s, i42 l,ł3.
Tamże.
Proponotvane Al] bclrł,icm lrluszą być z,go<1r,e z Ptldstav,ą Programov,t1
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Opis jako forma wypowiedzi

W poprzednirl rozdziale jedynie rł,sporrrniano" że audiodeskr_vpcja jest opiscnr sztuki. Ist-

nicja.ce starrdardy.jej redagor,vania]rnie rozrł,ijajątej definicji ponad zu,rócerrie urł,agi tra to. że
lł,vpou,iedź tego typu mrrsi być obiektyrł,rra, rzetelriie opisyrł,ać treść obrazu, a jc,j aLrtor. czy[i
audiodeskryptor. nie 1-1-1oze qjarvniać sr.i,oiclr przekonań ani ocen. Takie roztrlllienie pojęcia
atttliocle,skl,.1,pcjrl r,iydaje się barclzo ogtilnc i nic ur.r,zglęclnia specyfiki onra,nł,ianych tekstólr,.

Arrrrliza istrricjących poiskich AD rlalarstrł,a pozlvala uznać.,że rzeczyu,iście sąto desklypcje,
jednak samo takie str,i ierdzenie n ję lrlystarcz}. Opis określa się jako:

jedcn z drvu podstirlrol,t,ych obok opor,r,iadania elellenttirv narracji. rl liryce zaś jeclen

z kotlponentórt, nronologu 1iryczncgtl. Wprzecirł,ieristrł,ie do opowiadanlaprzedstalł,ia
pozazdarzetritllle sliładni]ii ślviata przedstawionego. tło. na 1ttórym przebicgają lr,.vda-

rzenia. li,l,gląc1 postaci itp.i jest rv zasaclzie ujęciem pozaczaso\\,)-11l. ukazlrje składniki
i rvłaściwości danego przedtniottr rł,ich statvczności i [...] us;,tuor.vanitt przestrzenn,vrn.

W utrvorze epickim 697ę 11,_yraziscie rv1,odrębnić się [ ]. często jednak u,chodzi rv ści_

słe relacje z opcllviaclaniem" ich części składor.ve u,zajetlnie się plzenikają. rstrlie_je Leź

lviele forn przejściclrł,ych nlięclzv tyIlli du,icnra kclnstrukcjatlri. W pori,ieści realistycznej
założelliem opisLr było, że przeclstar,ria rzcczy l zjart,iska lr sposób obiektylłrr1". z 1rer-

spektl,rvy nan,atora r,r szechrl iedzącego [...j. Zadanicn opisu jest nie t1,1ko pokazatlie
ślviata, rv który,,m działrją bohaterolr,ic. rvnosi on często rłartości s),mbolicznc [...],
!\,' pervnycIr rr 1"paclkaclr obejmLrje cał_v- utrł,ór. dzieje się tak zr,vłaszcza \\, poelnccit- o]ri-

s0\\,},nl; rr,órvcztts najistotniejsz.vm elenrenteIn śrr iata przcclstarvionego są nie zdarzenia
i procesl,, ale ukłacly ulrirzl,rł,anych przedr-niotórł,rł,przestfzeni. O opisic pclctyckirll rrrtirł,i

się rvórvczirs, gdy zmierza oll nie do l,zL,czo\lego pl,zedstarł,ienia stosunkórł, trrięclzy uka-
zyrvan_vnli zjar,l,iskanli i ich r,vłaścirvosclarni, ale podporza_clkorvLrje ujęciom lirycznl,r-tr,

słuź1, r,l,ięc przede lyszystkim wyt\\iorzeniu odpor.vieclrriej atmosfer1". jego przcdnriot jest

traktor.r,any jal<o slł,ojego rodzaju od;ltlu iednik emocji bolratera itp. Ta odmiarla opisu
lvystępuje często \Ą liryce. rv zakresie cpilii jcst zjan,iskicll-1 charakter,vstvczn_vrrr rrp. dla
porr ie.L,i lnltlrl,,ptllskicj | ,,. | ,

Co najri,ażniejsze z definicji Słoy,ni]ra ternlinóv, literacllic:h, dla porólł,natria z nią cha-
rakterystyki AD, to sfonnułorvania. ze clpis \\, SpoSÓb Statyczny prezentuje pozazdarzeniowe
skladniki śrviata przedsta,ul,ionego i ich usytuorvallie pt,zestrzenlle. ponaclto jest obiektylr,ny.
chociaż jego liryczna odtniana służ.v rvnoszeniu lvarlości symbolicznyclr oraz bltdowaniu
emocji bohaterÓ,ur, i atmost-er1, tekstu]6.

Sr.r,iatorł,c, na przl,klad: J. Srr),,dcr. Thc fi,sttll nlat]e lerlltll. USA 2014, Anrerican Council of Tlrc
Blinds. llllfu Dest:l,iptitll,t Stalldctltls 2()](J,. oraz polsltie: B, Szyrnariska. T. Strzymiński, Ohrtl:
,slolt,enlma!oll,tttt.|,,Biał,vstok2O0ó"http:"'"ar,t.lls,ulv.cdu.pIifilesi2010/l2l'AD-_standardy tr,l,orzenia.

pclf fdostęp 2 marca 20l6]; A. ChIlicl, l, \{azLrr. Atdiocleskrypcjł, Poztrań 20I1. Atuliodeskn:pc,ja
v teorii i prak41,ce. recl. M. Trzeciakierr icz. \\,-rocłarl 201,ł, http:iirł.rvrr,.culturamentis.org/rvp-contcntr
Lrploadsi'2014i05/PWP-Do-Przoclrr-Podr%C:l%99cznjk-do-aLrcliocleskrypcji.pd1'fdostęp ] kwietrlia
20J6]; Fundacja Kultura Bez Bariet, ALtdic,de.skry.pc,iLl ztl,sad1: ll1,orzertia" Warszarva 20l2. http:ii
l< ulturabezbaricr" clrgi container,.1Prrb likacj a"Audiocleskl l,p cja'%2.0-'ń20 tasady9łl20trvorzenia.pcll

[clostęp 2 klł,ietnia 2016].
Slownik tenninóly literackic:h, recl. J. Słau,itiski. Wrocłali,-Warszarva-Krakórr, 2002. s. 358.
Te lł,łaścirvości opisLr lir:,vczncgo zostałl, rlykorzystalre przv tri,orzetliu alternat,vrvne,j AD, ktcirl1

proponrrje się u, niniejszej publikacji.
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Opis jako fbnrra lvyporł,iedzi pisemnej pojawia się jako jedna z pier$lszych poznawanych
\\r procesie edukacji polonistyczne.j. Gatunektenprzedsta\vianyjest ucznionljako szczegółou,e
i zgodne z rzeczywistością charakteryzowanię jakiegoś elementu lub zjawiska. innymi słolł,y,
jest to .,r.i,ypowiedz orzekająca o właściwościach obiektu (ludzi, zrł,ierząt. roślin. rzeczy zja-
lvisk)":l. Forma ta uchodzi za pozba\\,ionąemocji. w \\,ynikll obserwacji i doboru właści$,ej
leksyki prezentuje bou,iem określony przedmiot czy zdarzeniejako tal<ic, jakim jest, podaja§
pl,zy tym intbrmacje o wielkości, kształcie, banvie, wzajemnym układzie części składolvych.
Czasem opis Lrzupełniarly jest o obserwację ewentLlalnych rł,rażeń. jakie,,1,ywołuje opisywana
r/ętZ na oSobic opisujące.1.

Konr,vencjonalne opisy sątekstami statycznymi. natomiast audiodeskrypcje:3nie zawsze,
gdyz opisLr.ląc widzowi to. co dzie.je się na obrazie. zaprop()no\\ane \\ niniejszym podręcz-
niku u,ypolviedzi zbliżająsię do dynarnicznego opolł,iadania. Wykraczają one poza granice

klasycznego opisu także dlatego, że zawierająinfonnacje obudoi,vuja.ce o obrazie, na przykład
za\\,afie w mę|ryczce: tytuł dzieła, czas powstania, nazu,isko autora, technika wykonania oraz

miejsce. gdzie dzieło się znajduje, Są to elementy, które nie pojalł,iają się w trójdzielnym.
pozna\\,anym lł, szkole, opisie. To enigmatycznę i dość porvierzchowne poró\Ą,nanie prowa-

dzi jednak do lvniosku. ze audiodeskrypcje malarstwa, potocznie traktowane jako odrr'iana
gatunkowa opistl, \\,ymagają szerszej charakterystyki. Prawdąjest. ze powstały onę na bazie

klasycznej deskry"pcji i rnajączęściowo identyczne rvyznaczniki, ale posiadajątez cechy, które
pozr,valają traktorł,ać je r,vłaśnie jako audiodeskrypcjo, a nię tylko opis obrazu.

Co r.vięcej, refleksja nad funkcjami, jakie rvinny spełniać tę formy i,vyporł,iedzi. dopro-

wadziła do próby \vzbogacenia i modyfikacji tej szczególrrej odmiany opisólł, tak, by mogła

zyskać zarówno na poziomie treści. jak i forrny, dzięki czemrr uznać jąbędzie możlra zaprzelalv
szeroko rozumianej sztuki użytkoli,,ej.

B. Witosz. Anarchic:na slrltktura c,lpistt?,lv: Iełsl i.jego odnlian.y. red. T, Dobrzyriska, Wat'szalva

1 996" s. 20.

Ploces jej redagol ania, podobnie jak rv klasy,,cznyclr dcskr.vpclach, poprzedza także rvniklirva ob-

senvacja i clobtir odpori iednich i obrazolv_vch konstrukcji 1cksykalnyclr.
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Opisowość audiodeskrypcj i

Michał Bachtin. rosyjski 1iteraturoznarr,ca i krytyk literaclri, strvierdził, że nie ma lvypcl-
tł, iedzi " która n i e realizorł,alaby j aki e goś \\.zorca gatunl<ol,,,e_9o :

Mówlmy wyłącznie przy użycill określonych gatunków mowy, tzn, wszelkie nasze
wypowiedzi posługują się konkretnymi, względnie trwałymi i typowymi formami
konstruowania całości [...]29.

Gatunek wYPowiedzi30jest zatem tekstem zorganizowanym według określonych reguł
tworzącYch wzorzęa.Ichanaltzaprowadzi do stwierdzęn ia, żę dananarcacjarcalintję zŃożęnia
konkretnej wypowiedzi, to znaczy jest obietnicą zażaleniem,przęmową listem, opisćm itd.
Gatunki nie są strukfurami trwaĘmi, pojawiają się w jakimś czasie, następnie rozwijają się,
ulegająmodyfikacjom iub wychodzą zużycia3, .zupeŁnie innąsemantycznąkoncepcję gatun-
ku, zwracającą uwagę głównie na intencję nadawcy, zaproponowała w swyclr piacaci zIat
osiemdziesiątych i dziewięódziesiąĘch Anna Więrzbicka32. W tym samym czasie powstawaĘ
teksĘ PoŚwięcone gatunkom folkloru i nauki, a na początku XXI wieku również gatunkom
PraSoWYm. SYntetYczne ujęcie dotychczasowych badań nad polską genologią przedstawiła
w 2005 roku Bożena Witosz33.

NaleŻY PamiętaĆ takżę o wpĘrvie postmoderrrizmu, który zmięnił podejście nie tylko do
narracji, gatunku, ale właściwie wszystkich obszarów kultury a nawet myślenia pojęciowego
i odbioru teksfu, doprowadzając do dekompozycji, demistyfikacji i dekonstrukcji, Co istotnę
dla tego wyrvodu, wprowadził nowe strategie, nowe gry z odbiorcą i tekstami, zwrócił bo-
wiem uwagę na niekończącą się wielopoziomową grę interleksfualną co z kolęi powoduje
międzY innYmi łączenie ze sobąróżnych elęmentów i konieczność odwoĘwania się do wielu
kontekstów3a.

PowstanieAD wynika z potrzeby opisywania sztuki niewidomym odbiorcom. pierwotnie,
jak wspomniano wcześniej , rozwijńa się ona nabazie istniejących róznego Ępu deskrypcji.
poniewaz opis występuje w wielu rożnych stylach wypowiedzi, na przykład artystycznym,
naukowYm i Potocznym, można mówić o dużej różnorodności jego typów i fom, co utruónia
stworzenie jednej, wystarczającej definicji. Urszula Zydek-Bednarczuk zwraca uwagę na
fakt, iż nie jest on gatunkiem czystym, gdyż część jeeo reguł należy do innych gatunków, na
PrzYkład do wYkładu35 . Z attalizy semantycznej przeprowaclzonej przezBożenę Witosz wyni-
ka, że nadawca chce coś powiedzieć o X, mówi to w określonym ceiu i w określony ,poŚób,

" M.B*h'r"/* Ąlka twórczości słol,vnej, przeł. D.Ulicka, Warszawa l986, s. 373.30 Pamiętano o licznych badaniach prowadzonych w obszarze genologii lingwisĘcznej, jednak spośród
nich wYbrano te, ktÓIe znalazły szczególne zastosowanie w naracjach dla niewidomych i niedowi-
dzących uczniów gimnazjum i liceum.3l Pot. B. Witosz, OPis w prozie narracyjnej na tle innych odmian tlestłypcji.- zagadnienia struktul1,
tekstu,Katowice 1997, s. 39.
A. Wierzbicka, Genly mowy,w: Tekst i zdanie, Zbiór studióla,, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław
l983, s. Iż5-129;tejże,Jęz},k-umysł - kultura, Warszawa 1999, s. 228-269.
B. Witosz, Geno logia lingwis Ęczna. Zarys problematyki, Katowice 2005.
M. BiedrzYcki, NieobecnoŚc boskiego punktu widzenia. Il/ymóg transgresji w.filozofi języka Jeana-
Franęoisa LYotarda, w: (Nie)obecne granice. Szkice o obliczach transgresji, red. K. Kuropatwa,
D. Rode, Kraków 2003, s. l3-16.
U. Zydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwisĘcznej analizy tekstu,Ktaków 2005, s. 136.
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otzekając o cechach X i cęchach X w relacji do Y36. Swą strukturę ma on jednak dużo bardziej
skomplikowanąod narracji, gdyż dysponując wielkąliczbąśrodkówjęzykowych i różnymi ich
kombinacjami, nie ma on struktury sukcesylvnej, chronologicznej iprzycrynowo-skutkowej37.
Na typ i formę opisu mająniewąĘliwy wpĘw zewnętrznojęzykowe uwarunkowania, dlatego
nie traktuje się tu AD jako osobnego gatunku, |ecz jako opis zawierający niejednokrotnię
struktury narracyjne, ale i rozw ażająco-komentujące.

Obecnie, dzięki refleksjom na tęmat tej deskrypcji orazwiedzy zdobywanej od potencjal_
nych odbiorców o ich oczękiwaniach wobec AD, wariant ten się zmtęnta. Trwają poszuki-
wania odpowiedniej formy mówiącej o sztuce, takiej, która nie tylko będzie relacjonowała
to, co widać na obrazie,lecz umożliwi estetyczne je go przeĘcie, odkrycie nie tylko wartości
wizualnej , alę takżę idęi dzięła, a możę i dotarcię do j ego źródęł. W niniej szym podręczniku
prezentuje się efekt pęwnęgo etapu poszukiwania takiej odmiany AD.

Audiodeskrypcja malarstwa, frvorzona z myśIąo niewidomym odbiorcy, jest deskrypcją
prozatorską wtórnię mówioną posiadającą początek i konięc. Jej celem jest zapoznanie
niewidomego odbiorcy z dzięłęm sztuki. Nie można oczywiścię zal<ładać, żę werbalna de-
skrypcja dostarczy idenĘcznych albo choć równoważnych doznań tym, które towarzyszą
doświadczeniom wzrokowym. Nię to jest też zalożęnięmaudiodeskrypcji. Jej powodzenie to
poznanieprzezjej beneficjenta tego, co przędstawtadzlęło i podjęcie refleksji interpretacyjnej,
która oznacza zgodę na usĘszaną propozycję lub jej odrzucęnie i zaproponowanie innego
odczytania.DodaćnaleĘ, że jakakolwiek forma aktywności wykazanaprzęzadresataAD jest
sukcesem, ponieważ naleĄ jąodczfiywać jako przejaw zaangażowania oraz przeżywanta
sztuki w indywidualny sposób.

Audiodeskrypcja,chocmoże istnieć samodzielnie )zawszępowstaje napodstawie jakiegoś
obtant. To pozwala traktować ją jako werbalną reprezentację dzieła malarskiego. Obraz i AD
to dwie różne formy przekazu, spośród których deskrypcja staje się inteńekstem dla dzięła ma-
larskiego, ponieważ nie ma audiodeskrypcji bez sztuki. To różni jąod opisów literackich, którę
mogądotyczyć zarówno konłretnych, autentycznych,jak i nieistniejących w rzecz}rvistości
obrazów38. AD takżę możę odnosić się do fikcyjnego świata przedstawionego na obrazie, jednak
dzteło, dla którego ona powstała, istnieje ręalnię najczęściej w jakimś muzęum czy galerii.

Nalezyw§łn miejscu dodać,żeADmożnauznaćzańumaczenię audiowizualnie,w zvviąz-
ku z tym wpisuje się w paradygmat przel<ładów intęrsęmioĘcznych, i jako taki powinna
być stosowana w dydakĘce szkolnej, gdyż wykorzysfuje ,,naturalnę skłonności uczniów,
ichuzalężnienia kulturowe izauroczęniaprzekazemmultimędialn;zm"39, co doĘczy tównięż
uczniów z dysfunkcjami wzroku.

Niektórzy twórcy AD chcieliby, by byŁy one nie tylko literaturą stosowaną (użytkow$ao,
ale by choć częściowo stawĄ się podobne do tekstów literatury pięknejal, i wskazująna ich
specyficzną kompozycję, stylistykę, na obęcność w niektórych z nich struktur narracyjnych,

B. Witosz, Opis w prozie rt6lyyąę1l1'nej na tle innych odmian cleskrypcji. zagadnienia strukltut teksttt,
Katorvice 1997. s. 56.

A. Wilkoń, Spójność i struktul,a reł,rlzl. Kraków 2002, s. ]35,
Opisy krajobrazórł-ipostaci w tekstach litelackich, na przykłłd ił,Panu Tadeusztt Adama Mickiervicza,
lub opis fikcyjnych dzieł sztuki, na przykład obrazu w porł,ieści Oskara Wilcle'a Portrel Doriana
Greya, przeł. M. Feldmanowa, Watszawa 20 i 1 .

A. KSiążek-Szczepanikowa, ,,Cl:tanie" obrazu czv prze.klad interselniotvc::ny'? Dl:a teksĘ, ]it racki
i malarski, w: C:l,tanie |eksrrju, kulhtry. Metodologia, badania, meiodv-ka, red. B. Myrdzik^ I. Mo-
rarvska, Lublin. s. 402.
Slol,vnik terminów l iterackiclt, s. 285.
Talnże.
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bohaterów i w pewnym sensie fabuĘ a przede wszystkim na fakt, iż są one odpowiedzią

na estetyczne pótrzeby odbiorców i dążądo tego, by AD miĄ indywidualną wartość aĄ-
styczną. Bohaterami sąobieĘuwiecznione przezmalarza, których idenĘńkacja odbywa się

aziętc uoazcom wzrokowym orazna podstawie kontekstów, naprzyl<ładhistorycznego albo

biograflczrreg o, czy|ipróby dotarci a do źródęłidęi stworzęnia danego obrazu, Posługując się

poJ*rruni"ń do dŻieła titerackiego, można by powiedzieć, iż bohaterowie kolejnych obrazów

nie mają mozliwości wlpowiadania stę za pomocą słów,lecz nte do końca są bierni, komu-

nikują się z odbiorą nięwerbalnie, o czym opowiada wszechwiędzący deskrypto12. Dzięki

iden|ńkacji bohaterów ora zwzbogaceniuopisu o odwołanie do kontekstów i wiedzY z historii

sztuki, komentarzę orazpróby interpretacji, powstaje nowy wariant AD, która jest odtworze-

niem wszystkiego tego, co uwięcznione jest na malowidle, i tego, co zarówno poszczególne

jego elernenĘ 1ut l *łose wyrażać mają. Takie postrzeganie malarstwa pozwala stvłierdzić,

i"-o"rt ypto, t*orry świat przedstawiony, który jest werbalnym odzwierciedleniem Świata

plastycznego, malarskiego, u ty* Samym wykłacza pozaklasycznię rozumianą opisowość

AD. Autorka niniejszegó podręcznika chciałaby jeszczebardziej zbliżyć opisy obrazów do

sztuki.
Tym, cowyrózniaAD spośródpozostĄch deskrypcji, jesttemat, który dopewnego stopnia

prze|<ładasię na formę wybieranąprzezjej twórcę. Audiodeskrypcja poświęcona jest konkręt_

nęmu dziełu malarskięmu, ma stanowió swego rodzaju mapę prowadzącąpo nim. To właśnie

treść obrazu, czyllto,co przedstawia, zgodnie zzasadąmimesls, musi wybrzmięć w deskrypcji

kierowanej dla niewidomych i niedowidzących odbiorców. Temat dzieła wpĘ'wa na informacje,

które trzeba uw zględnić,oraz sposób mówienia o danym obrazię. Wpłyr,va ontakżę na dobór

leksyki w zakresie pól semantyczny ch, ta przyl<ład AD krajobrazu może skupiać się wokół

pola semanĘ cznęgo ,,natural przyroda", a AD sceny batalistycznej wokół pola ,,wojsko", ale

te stereotypówe oózekiwania mogą zostać przełamanę, gdy nadawca uwzględni powiązania

konotacyjne i jak choćby Mickiewicz, który w opisie sadu wykorzystał skojarzenia jarzyn

z człowiekiem oraz częściami jego ciała, może przełamać staĘczność opisu, doprowadzając

do jego unarracyjnieniaa3. Charaktęr obrazu wpływa też na intonaĄę czytanego opisu, to

zniciy jeśli dziełó jest dynamiczne, deskrypcja powinna być prowadzona wartko natomiast

dla dzięła statycznego o charakterzę melancholijnym - spokojnie,

43

Być może ,nł,wyniku dalszych przekształceń AD można by utlvorzyĆ teksty, na przykład na wzór

opowiadania, rł, których bohaterolvie obrazu rverbalizują srł,oje myśli, jednak w takim tekŚcie zało-

żellia AD uleglyby rozlll1e iLt,

A. Wilkoń. dz. cyt.. s, 146-147.
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Audiodeskrypcj e w Posłuchuć obrazów

Prace nad audiodeskrypcjami zamieszczotymi w Posłuchac obrązów t ręfleksje nad opiso-
wościąAD skłoniĘ do zaproponowania alternatywnej ich formy. Wyniki przeprowadzonych
badań ankietowych wśród potencjalnych odbiorców pokazaĘ że by stworzyć dobrądeskrypcję,
nie wystarczy tylko wiemie opowiedzieć o tym, co znajduje się na obrazie , przedstawić roz-
mieszczenię oraz więlkość czy barwę poszczególnychelęmęntów. ZŃożętięmaudiodeskrypcji
jestprzecież pomoc niewidomemu odbiorcy w poznaniu dzięłai umożliwienie mu doznania
przeĘcia estetycznego, skłonienia do refleksji o sztuce oraz zachęcenia do odkrywania ko-
lejnych skarbów malarstwa, a zatęm choćby częściowo - jak literatura piękna - powinna ona
pełnić funkcje: estetyczną pozl7awczą i wychowawczą. Dzięki uwzględnieniu tych trzech
funkcji stworzony przez audiodeskryptora utwór może zyskać status wspominanej już sztuki
uĄtkowej.

W podręczniku zaproponowano opisy, które skupiają się nie tylko na warstwie wizualnej
dzieła,|ęczrównięż wnikająw jego głębię i starają sięprzyblriĘć takie fakĘ (na przyMad
historyczne, religijne, kulturowe, biograficzne), które umożliwią odbiorcy poznanie idęi dzięła,
odcztrĄaniejego symboliki. Ęm samym skłoniąodbiorcę do głębokiej refleksjinatematobranl,
który został zwerbalizowany, To właśnie ma rożnić propozycje tu zawartę od klasycznych
opisów orazwczęśniejszych AD obrazów pisanych w myśl zasady W.Y.S .I.W.Y.S.aa (what you
see is what you say), a przęz to poszerza ich zakręs, oddziaĄ.wanie, pełnione funkcje.

Kolejnąróżnicą oferowanych uczniom gimnazjów i liceów tekstów jest to, żę nię starano
się stworzyć deskrypcji ogólnej dla wszystkich odbiorców, któĘ celem jest przede wszystkim
poinformowanie o Ęm, co przedstawtaobraz. Przystępując do pisania, zadano sobie pytania:
do kogo będą kierowane te teksty oraz co za ich pomocą chce się uzyskać. To pozwoliło
uniknąć chaosu i konieczności mówienia o wszystkim. W podręczniku skupiono się na po-
trzębach uczniów szkół ponadpodstawowych, atakże treściach PP mówiących o tym, czego
powinni dowiedzieć się o malarstwie poznawanym na tych etapach edukacji podczas lekcji
językapolskiego. Określenię zarówno odbiorcyAD, jak i jej celuponvoliłowyróżnić funkcje
zaw aĘ ch tutaj tekstów, czyli :

a) poznawczą, polegającą na dostarczaniu wiedzy zarówno na temat treści danego obraztl,
czasu i konteksfu jego powstania, intencji twórcy, uĄrtej techniki malarskiej, obowiązują-
cych konwencji, reprezentowanej szkoĘ czy prądu w sztuce, jak i na temat samego autora;
aponadto - na zwróceniu uwaginazwiękiizalężnościzachodzące między wymięnionymi
elementami;

b) estetyczną - audiodeskrypcje mają między innymi otwierać ucznia na sztukę, odsłaniać
wartości estetyczne dzieła,uwrńl'iwiaćnanie, a w konsekwencji doprowadzić doprzyjęcia
przez odbiorcę postawy estetycznej umożliwiającej odczyĘwanie wartości w doświad-
częniu estetycznymas;

c) rvychowawczą otwierając na malarstwo, AD kształtuję osobowość, poszęrza wiedzę
ucznia o samym sobie, swoich reakcjach, odczuciach, gustach; wywiera również wpływ na

45

Zasaclapostulowana przez Joela Snydera lv anlerykańskich standardach redagowaniaAD; w wolnym
tłumaczeniu znaczy .,mórv o tym, co w.idzisz".
R. Ingarden, IV),kład XI z }0 maja 1960 r.,w: Ił.i,kłań, i dyskusje: esteł,łl. Warsza,,va 1981, s. l73-180;
M. Gołaszewska, Fakt i teoria yl e,rtel,rce (: metodologii estetyki zorienloltttnej enpir_v-cznie), ,,SItl-
dia Estetyczne" 1970, t. VII, s. l3- 14; tejże, Ingardenoyl,skct koncepcjtl wcu,tości esteĘcznej v: świetle
teorii sl,stełłlrjv,wzglęclnie izolott,anych,,,Studia Estetyczne" 1985, t. XXII, s. 89-107,
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d)

formowanie się społecznych, moralnych i światopoglądowych przekonań u niedojrzałego
odbiorcy szfuki;
kulturotwórczą, mianowicie audiodeskrypcjaczynimłodego człowieka odbiorcąsztuki,
rozrvija jego zdolności poznawcze i umiejętności interpretacyjne, ksźałhrje jego świado-
moŚĆ kulturową wyrabia upodobania aĄstyczne, zachęcado uczestnictwa w dyskusjach,
na przyl<ład na tęmat malarstwa; daje podstawy do zrozumienia kulfurowej i językowej
tożsamoŚci Polakóq Europ ejczyków oraz do wyksźałcenia własnej tożsamości kulfurowej,
otwiera na różnorodności kultur; uświadamiaztaczenie czynników estetycznych i wartości,
które przekazuje szfuka, co staje się podstawą do dzlałań mających na celu zachowanie
ciągłości kultury;
edukacyj ną - przez realizację zńożeń podstawy programowej z zakresu wiedzy o malar-
stwięAD mająbyć nie Ęlko źródłęm wiedzy,aletakżeprzygotować ucznia do wykonania
zadah z obrazem podczas lekcji języka polskiego oraz egzaminów kończących III i IV
etap edukacyjny; audiodeskrypcje poszerzająhoryzonĘ myślowe, doskonalą umiejętno-
Ści językowe odbiorców, dając narzędzia do tworzenia interpretacj i dzięła sztuki między
innymi przez uruchamianie rozleg}y chkontekstów;

f) ludyczną - AD poprzez odkrywanie sztuki może dostarczać przyjemności obcowania
z nią zwłaszcza gdy jej treść i kompozycja są podane w atrakcyjnej dla ucznia formie;

g) stYmulującą, to znaczy pobudzającą do poznawania sztuki, do akĘwnego uczęstnictwa
w kulturze, jednocześnie zachęcając do rozwijania własnych zainteresowań , abyó może
takżę do podjęcia dzińań&vórczych,wyrażania siebię środkami artystycznymi;

h) terapeuĘczną* obcowanię ze szitkąza pomocąAD ma wpĘrv na stan emocjonalny,
możeleczyĆ, oczyszczać,uspokajać, ale też integrowac zę społeczeństwem, niwelując czy
choćby zmniejszając bariery komunikacyj nę, a przęz to czyniąc odbiorcę wolną osobą
otwiera na innych ludzi, pomagarozwiązywać różtego Ępu problemy.
Kompozycja dotychczas powstających AD obrazów zalężała od inwencji audiodeskryp-

tora. W związku z Ęlm trudno na ich podstawie wskazać je dęnwzorzęc gatunkowy tego typu
tekstów. Tym, co pojawia się we wszystkich deskrypcjach, jest metryczka,stanowiąca swego
todzaju opis bibliografi czny obrazl, na podstawie którego możnadokonać jego iden§ńkacji,
gdyżzawiera informacje takie, jak: §tuł, nazwisko autora, czas powstania, technika wykonania
i miejsce, w którym możnaznalęźć dany obraz.WatiozauwłĘĄżew istniejącychAD jużna
Poziomie meĘczki widać pewną różnorodność w sposobach wypełnienia tej części, ponie-
waŻ o ilę heŚci w nich zawartę są identyczne, to jednak występują one w różnej koleiności,
a nawęt formię - czasami jako jedynie wypunktowane dane, innym razem jako początkowy
fragment deskrypcji w formie opisowej.

Kolejnym wspólnym elemęntem strŃturyAD jest opis gtobalny, czyli krótka, zaz,łvyczaj
dwu- lub trzyzdaniowa informacja na tęmat tego, co obrazprzedstawia. Stanowi ona swoistę
streszczenie, którego rozwinięcie następuje w trzeciej części. W ujęciu globalnym także
dostrzęc mgżna odmięnne realizacje, różnicę doĘcząprzede wszystkim podawanych treści,
Ponieważ czasęm pojawiają się uwagi o dominujących barwach i sposobie nakładania farb,
a innym razem stwierdzęnię ogranicza się do wskazania tego, co jest na obtazię - tematu
bądź samego obiektu.

Trzecia częŚc, czyli ujęcie szczegółowe, stanowi rozwinięcie treści z części inicjującej
właŚciwy opis. To w tym fragmencie pojawiają się opisy poszczegóInych ęlemęntów obrazu
Prowadzone w sposób logiczny i uporządkowany.Także futaj dobór tręści i sposób ich poda-
waniazależąod autoraAD.Trzebapamiętać,że jużnatym etapie widaówytaźnią iż sam fakt
wYbierania środków językowych i subieĘwnego porządkowania kolejnych faktów neguje
postulowaną dotychczas obiektywność tego Ępu opisów.
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Ostatnia część,która bywa często pomijana, to zakońc,zęnię. Jest ona w pewnym sensię
podsumowaniem deskrypcji, w którym czasamiprzywołuje się konteksty doĘczące dzieła,to
zflaczy genezy jego powstania, ręaliów historycznych, szczegółów z biografii malarza.Duża
Iiczba analizowanych opisów audiodeskrypcyjnych ma budowę trójdzielną gdyż niejako
urywa się po opisie szczegółowym, pozostawiając niedosyt u odbiorcy i odczucie, żę mtńo
się kontakt z tekstem otwaĄm.

Poszukiwania wzorcowej struktury AD, którą kieruje się do uczniów na III i IV etapie
edukacyjnym, doprowadziły do wniosku,że aby w pełnl,zręallzować swoje celę, powinna ona
mieć układ zstępujący: ogólne - mniej ogólne -sz czegółowe komentarzowa koŃluzjaa6. Co
oznacząze winna się składać się z dwudzielnego wprowadzeniazawięrającego klasycznąmę-
tryczkęorazprezentacji makrotematu, następnie rozwinięcia, czy|inajbardziej rozbudowanego
zawierającego szczegółowy opis segmentu, akohczyć jąpowinno podsumowanie, które jest
fragmentemzjednej stronynajbardziej subiekĘwnym,azdrugiej-najbaróziejnastawionym
na szeroko pojęty dialog z odbiorcąaleteżinnymi tekstami. Takączteroczęściowąkompozycję
traktuje się za element strukturalny inwariantu, w związkuzĘm proponowane w podręczniku
P o s łuc h ać o b r az ów audiodeskrypcj e napisane są wedfu g następuj ącej zasady :

a) metryczka - informacj 9 o autorze, tyfule, czasie powstania dzieła, stylu i technicę oraz
miej scu przechowyw ania obr azu;

b) ujęcie globalne - krótkie określęnie temafu dzieŁa, charakterysĘcznych barw i nastroju;
c) ujęcieszczegółowe-opismikrotematów,czyliposzczegóInychelementówobruzu(zgod-

nie z zasadąod ogółu do szczegófu) wraz z tłumaczenięm ich symboliki i przyrvołaniem
kontękstów ukierunkowuj ących odbiór;

d) zakoirczenie - podsumowanie opisu wraz z podaniem sugestii interpretacyjnych i propo-
zycji odczytania.
Ramę delimitacyjnątekstu, czyli element inicjalny i finalny, stanowiąmeĘczkaizakorłczę-

nie. Tekst jest uporządkowany i cechuje go wysoki stopień spójności na poziomie globalnym
i lokalnym, co się przekłada między innymi na dobór czasowników, środków obrazowania,
wykorzysĘwane konotacje. Schemat tett uznaje się za najpełniejszy, ponieważ uwzględnia
i treści z warstwy powierzchniowej, i z warstwy głębokiej (aspektpoznawczy), nakierowany na
potrzeby niewidomego odbiorcy wypełnia swój potencjał illokucyjny (aspekt pragmatyczny),
ma zbiór cech stylisĘcznych uwarunkowanych strukfuralnie, zdeterminowanych poznawczo
ipragmaĘcznie (aspekt sĘlistyczny), atakże obejmuje najbardziej trwałę składniki wzorca
gatunkowego (aspekt strukturalny)a7, jednocześniew rnjwyższym stopniurozpoznawalne dla
odbiorców ADa8. Dzięki takiej organizacji teksfu opisy te realizująwymienione wcześniej
funkcje, Co ważne, wbrew dotychczasowym praktykom, wAD przęznaczonych dla niewido-
mych gimnazjalistów i licealistów propozycje odczytania oraz interpretacje znane w historii
literafury czy sztukipojawiająsię takżęw ujęciu szczególowyma9przy okazji opisyrvania da-
nego elementu, Rozwiązanie to uznaje sięzabardziej ekonomiczne aniżeli ponowne wracanie
do nich w zakończeniu, w którym następuje podsumowanie narracji. Podobnię z elemęntami
symbolicznymi, które sąwyjaśniane przy okazjiopisywania danego elementu symbolicznego,
naptzyl<ładmowakwiatówwymienianapojegonazwie,jakchoćbyw obrazięJohnaMillaisa
pod Ęrlułem ofelia.Takżęnazwiska bohaterów obrazu, jeśli sązrrane, pojawiająsię przy okazji

A. Wilkoń, dz. cyt., s. l4zl.
M. Wojtak. Gatunki prasolr,,e, Lublin 2004, s. i1-28.
Por. M. Wojtak. Genologiczlla anuliza tekstu, ,,Pracę Językoznarł,cze UWM" ż0l4, z. XYLl3,
s. 6,ł.

a9 Dotyclrczas jeśli się pojarł,iał;,, to przede rł,szystkim rł, zakor'lczeniu
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charakteryzowania danej postaci. DoĘczy to szczególnie postaci historycznych, takich jak:
Jan Henryk Dąbrowski, Pioh Skarga, Urszula Kochanowska itd,

WsPomniano wcześniej, że audiodeskrypcja jest gatunkiem do pewnego stopnia synkre-
tycznym, ponieważ choć w przeważającej części jest opisem, składają się na nią elemenĘ
rÓżnYch form. Pierwsze, klasyczneAD czerpńy przede wszystkim z opowiadania oraz opisóq
bliskich tym, które poznająuczniowie jużnaII etapie edukacyjnym. Natomiast proponowane
w niniejszym podręczniku teksty audiodeskrypcyjne niejednokrotnie są w części narracjami
oPisowlłni, w ramach których aktualizuje się fabuła obrazu,pojawiająsię bowiem naprzykład
czasowniki ruchu. TeksĘ te ponadto zbliżać się mają do opisów literackich, a w przyszłości
nawęt do ekfrazy poetyckiej, by ,,stworzyć słownąreprezentację estętycznego doświadczenia
wizualnego [...], byuobecnić w nim fakt i efekty obcowaniazdzięłemsztuki"so. Wśród ekfraz
można wymieniĆ między innymi: poetyckie, literackie orazmllzycznesl. Jako teksty nie są
jednoznacznę do zdęfiniowania pod względem gafunkowym, ale przyjmuje się, że:

aby dany tekst literacki (wiersz, fragment prozy lub utworu dramaĘcznego) mógł
zostać uznany za ekfrazę, muszą się w nim pojawić wyraźne oznaki metajęzykowe,
które bezpoŚrednio odsyłajądo konkretnego dzięłasztllklmalarskiej, rzeźbiarskiej lub
architektonicznej (może się też zdarzyć, że ekfraza odnosi się dojakiegoś nieistniejącego
dzieła sztuki)s'.

Odesłanie to możę zawięrać się w tytule (utwór jest tak samo zatlrtałowany jak obraz),
w Podtytule utworu lub zamięszczeniu w którejś z części ekfrazy nazwiska maIarza lub in-
formacji umożliwiającej połączenie utworu z konkretnym obrazęm.

W retoryce greckiej ekfrazy oznaczńy ,,dokładny/ plasty czny opis" ,który ponva\Ńna men-
talną wizualizację przedmiotus3, ale co wazne, przedmiot ten nie musiał istnieć w rzeczywi-
stoŚci. Takie ekfrazysa powstawĄ na potrzeby dzieł litęrackich, naprzyhJad,: tarcza Achillesa
(Iliada Homera), zbrojaAgamęmnona (Iliada Homera), pałacAlkinoosa(OdysejaHomera).
Forma ta zostńanazwanaprzęzWięsławaJuszczakaękfraząimaginacyjnąrr. Wspołcześnie, jak
zalważa Stanisław Balbus, terminem tym określane sąmiędzy innymi deskrypcje poetyckie,
które korespondująz istniejącymi dzięłami sztuki i tworząich tak zwany ,,obrazwyobraże-
niowY"56. Znaczy to,że pierwotna,,dokładność" zostńazrędukowana w tęn sposób, iżrelacja
międzY dzjęłęm a opisem poeĘckim może ograniczać sięĘlko do, równiężniedokładnego,

50 P. Juszkielvicz. Międz|' słolr^em a tlbra:eln,w: Ty,arząv) hlarz: obrazeln. Mtlteriały Seminclritun
Metodologicznego Stowarzyszenia Histol1,kóll Sztuki, Nieboróv,24-26 paźtlzierniku 2002, red. M. po-

Przęcka. Warszawa 2003. s. 174. O ekfrazach pisali między innymi: A, Dziadek, obrazy i w.iersze,
Katowice 2011; A. Grodecka, tr|iers:e o obraząc,h. Sfudimn z dziejów ekfraz_v-, Poznań 2009.5l Aneta Grodecka wymienia także ekfiazy: infbrmacyją (prezentacja dztełapoprzez nanację i opis),
dYskursyr,vną (w fomie lvypowiedzi osób uwiecznionych na obrazie), inwokacyjną (forma prośby.
ody, rnodlitw-y hipotetycznego rł,idza do namalorł,anej postaci). syntetyczną (w fonlie zwięzłe j sen,
tencji Lrjmującej temat dzieła) i ekstatyczną (rł, |ormie subiektylvnie nacecho.nvanych doświadczeń
percepcyjnych skupionych na rvarstrł,ie malarskiej). Por. A, Gro<]ecka, dz, cyt.. s. 33.52 A. Dziadek, dz. cyt.. s. 50.

53 POr. S. Balbus, Ronriązvv,anie ekfl,clzy,. Ptlv,atntl h istoria inlerpretacii jeclnegcl v,iersztt Zbignieu,ct
Herberta,u''. Kullttrov,e wizualizac;fe c]ośl,iadczenia, red. A, Dziadek. W'. Bolecki, Warszawa 2010.
s. lt7.

5] Albo jak nazyrł'a je Adam Dziadek. ,,ilustracje". tekst jest pierwotny w stosunku clo obrazu.
Por. A. Dziadek, dz. cyt., s. l0.

55 Por. A. Grodecka, dz. cyt. , s. ż1 ,

'6 Tamże.
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Ęrtułu obrazu. Natomiast odesłanie AD do obrazu zawszę jest jednoznaczne i nie stanowi
rodzaju gry z odbiorcą nie jest ona tęż formą wyobrńeniową gdyż powstaje jako opis dla
konkretnie istniejącego dzieła malarskiego, zatem jest bliska anĘcznemu rozumieniu pojęcia
elcfraza. Deskrypcj a poeĘcka może wzbogacić audiodeskryp cję, na przykład dostarczaj ąc j ej

środków wyruzu czy sugerując nowy sposób patrzęnia na dzieło, co może przełoĘć się na
powstan ie nowej h ipotezy i nterprelacyj nej.

Wspomniano już wcześniej, żeAD nie stanowiączysĘch, prototypowych opisów, wielo-
krotnie pojawiająsię bowiem w nich struktury narracyjne, ale takżę-zvvłaszczaw części ostat-
niej - struktury rozwńająco-komentujące, takie jak: komentarze, rozwńania, definiowanie,
oceny, wartościowanie. Ta część proponowanych tekstów zbliża je do opisu naukowęgo.

Audiodeskrypcje czerpią nie Ęlko z różny ch Ępów tekstów, aIę takżę osiągnięć współcze-
snych medióq zwłaszcza radia. AD wykorzystują zmysł słuchu, dlatego węrbalna warstwa
opisu powinna uruchamiać odbiór wielozmysłowy, co wspomóc możę na przyŁJad podkład
dńviękowy korespondujący z nastrojem obrazlu. Audycje radiowe pobudzająwyobraźnięza
pomocąnie Ęlko słowa, aIętakżęmuzyki, dźwięków przyrody, odgłosów kroków itd., które
mogą wznrszyć, zaniepokoi ć, rozbawić lub wyrvołać jeszcze inne emocje.

AD sąkomunikatami, których odbiór warunkowany jest estetycznym, emocjonalnym i po-
prawnym odczylaniem. Co wńne, nawet najlepsza pod względem kompozycyjnym deskrypcja,
która będzie zarówno plasĘczna,jak i bogata w istotne konteksĘ nie spełni swojej funkcji,
jeśli jej ptzekaz nie będzie współgrał z treścią czyli o powodzeniu AD i zainteręsowaniu
odbiorcy zajej pośrednictwem obrazem w znaczlejmięrzę decyduje talent lektora.

W niniejszym podręczniku podjęto próbę, by jak najpełniej wykorzystać możliwości odbio-
ru kanałęm sfuchowym i w ten sposób pobudzać wyobraźnię słuchającego deskrypcji ucznia.
Zwróconouwagęnawaloryprozodyczneorazintonację czytającegoAD,pamiętając,żebarwa
i modulacja głosu stanowiąźródłowiędzy oprzypusz;zaInymnaprzykład zniecierpliwieniu,
ironii, radości, smutku, przerńeniu czy przygnębieniu mówiącego. Ponadto dokażdej z de-
skrypcji dobrano podkład dźwiękowy pozwalający wczuć się w ręalia opisywanego dzieła
jeszcze zanimpadnąpierwsze słowa deskrypcjt, naprzykład opis leśnego pejzażu przedsta-
wiającego strumień jest prowadzony na tle dźwięków lasu zpĘnącąrzeką a opis krajobrazu
jesiennego zapowiada szęlest liści pod stopami, pejzaż zimowy zaś - dźwięk skrzypiącego
śniegu. Scenom bitewnym, jaknaprzyl<ład AD obrazu Bitwa pod Grunwaldem,towarzyszą
okrzyki, dźwięk szabli, głosy rannych i wybuchy z dział. Audiodeskrypcje w Posłuchac ob-
razów korzystająz Ęch możliwości audialnych, by ubogacić iurozmaić proponowane AD,
doprowadzić doprzeżycia estetycznego, a choćby Iepie1 zapaść w pamięć odbiorcy.

Zapomocąmuzykimożnaoddaćtakztóżnicowanę i odległe zjawiska, jak: emocje, atmos-
ferę, pogodę, a nawęt barwy. Kolory które przeciez są postrzegane wzrokowo, także mogą
być tematem audycji radiowej57. Można o nich mówić w sposób, który odda na przyl<ład,,

agręsyvny charaktęr czerwieni, smutek i dekadencję szarości, spokój zielent, przentkający
chłód błękitu czy słonecznąradość żółci. Efekt taki osiągnie się choćby przezoddztaĘwanie
nawyobrńnię melodiąi dźwiękami, nasyceniem głosu odpowiędnimi emocjami albo wyko-
rzystując metafory oraz odwołując się do kulturowego zuaczęnia i symboliki koloru. Barwnę
plamy, które w pierwszym kontakcie postrzegająwidzący, sądość ubogie pod względem tre-
ści. Pełnię zyskujądopiero wówczas, gdy odkoduje się ich znaczente.W Posłuchac obrazów,
inaczej niż w doĘchczasowej prakĘce, gdzie kolory byĘ jedynie nazywane, audiodeskrypcje

57 Na przykład audycja Ireny Piłator.vskiej. Coś jest i nie n,ta czegoś,http.llwww.polskieradio.pl/80/1007/
Artykul/538376,Cos-jesri-nie-ma-czegos-ońE2%80'lo93-Irena-Pilatowska Idostęp 19 grudnia
20 l 5].
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zawiffająnietylko informacje natematkolorów, lecz dodatkowo w miejscach, w którychjest
to istotne dla treści dzieła, odczytanie symboliki barw.

Czy mówienie o barwach, nazywanie ich w wypowiedziach adresowanych dla osób

z dysfunkcjami wzroku ma sens? Otóż tak, poniewaz odbiorcami AD są osoby niedowidzą-
ce, ociemniałe i niewidome. Odbiorcy niedowidzący częściowo mają zachowanę wrażęnia
wzrokowe, dlatego teksĘ te stanowiądia nich uzupełnienie postrzeganych ksztahów iwrńęfl
świetlnych. Z kolęl odbiorcy ociemniali to tacy, którzy stracili wzrok w wlTriku choroby,

wypadku, lecz zdązyli na swój sposób poznać zarówno świat, jak i jego barwy. Mimo żę nie
widzątadalmajązachowanąpamięć wzrokową dlatego łatwo przychodzi im kojarzenie barw
z opisywanymi elęmentami świata. Ostatnia grup a, czylt osoby, które urodziĘ się niewidome,
takżeniepozostaje wykluczonazpercwowania barw, ponieważ niemożność ich wzrokowego
doświadczenia kompensują pozostĄmi zmysłami. Na podstawie indyvidualnych doświad-
czeń i dostępnej im wiedzy o świecie kojarząbarwy z zapachami, smakiem, temperaturą
sprawnie posługują się też stereo§pami tkwiącymi w języku, którym się posfugują i wiedzą
o symbolicznym znaczęntl pewnych barw, co potwierdzają przęprowadzone na potrzeby
podręcznika Posłuchać obrazów badania. Niewidomi respondenci kojarzyli między innymi:
kolor pomarańczowy ze smakiem marchewki, zielony z zapachęm świężo skoszonej trawy,

błękitny z chłodem lub wodą żółĘ z ciepłem, biaĘ z niewinnością natomiast częrwony
z miłością albo z cierpieniem.

W Em miejscu trzęba dodać, że deskrypcje w Posłuchać obrązów nię dĘądo obiektywi-
zmu. Audiodeskrypcje jako teksty opisujące szfukę łączą w sobie projekcję sztuki i wiedzę
o niej autora opisu, wykonawcy (lektora) oraz odbiorcy (osoby z dysfunkcjąwzroku), każde

spojrzenie zaś na obiekt i jego opis sądokonyvaneptzęzpryzmń własnej wiedzy i doświad-
czen, a przecież człowiek poznaje świat ,jednocześnie go interpretując"s8 i wartościując.
Powyższe spostrzeżenia oraz dĘenie do zblriżęnta proponowanych AD do sztuki pozwalają
zanegować postulowany doĘchczas obięktywizm AD. Wydaje się zatem, że nie tylko nie
istnieje patrzenie obiektywne, ale jest ono podwójnię subiękłwne59 i właśnie takie zostaje

zaptezentowane odbiorcy. Spogląda on trzęci w kolejności 1 ogzyma audiodeskryptora, któ-
ręmu musi zaufać.

Pręzentowane teksty kierowane dla gimnĄalistów i licealistów wykorzysfująznane im już

ze szkoĘ podstawowej środki wyrazu. Należądo nich: epiteĘ pl.taniaretoryczne,ptzemllcze-
nia oraz szeroko rozumianę metafory60, co sprzyja pobudzaniu wyabraźnipoprzęz odwołania
do zmysłów innych niżwzrok, czyli swego rodzajukompensacji, którąwykorzystująosoby
niewidomę. Zabieg ten w klasycznych AD, pisanych do ogółu odbiorców z dysfunkcjami
wzroku61, stosowany jest rzadko, a najchętniej wykorzystywanym tropem poetyckim był
epitet. Deskrypcjew Posłuchac obrazówwięlokrotnię sięgajądo różnych przenośni, w Ęłn na

przykładpotównań, personifikacji i ozywień, aIę takżę przemilczeń i pltań retorycznych. Za
sprawątakich środków sĘlistycznychzbliżająsięone do opisu literackiego. Tropy te nie mają
jednak pełnić funkcji jedlmie ozdobnika czy ornamentu ,lecz oddziafując na odbiorcę, skłaniaó

j| B. Witosz, Genologia lingv,istynczna, Kaklwice 2005, s. 63.
59 Pierwsze subiektywne patrzenie należy do autora. który opisuje to, co uważa za najistotniejsze;

drugie patrzenie jest lv gestii lektora. który interpretuje tekst AD pod względem werbalnym.
1,0 Metafbrę rozumle się za Arystotelesern jako ..przeniesienie nazw5, jednej tzeczy na inną: z rodzaju

na gatunek. z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny. lub też przeniesienie nazrvy z jakiejŚ

rzeczynainnąnazasadzieanalogii"(Arvstoteles, Retclnka.Poeń,kct,przeł.H.Podbielski,Warszawa
1988, s. 351-352), lł,tym do nletafor zalicza się rórł,nież: porólvnania, syrnbole i alegorie.

r,| Pomrja się AD trł,orzclne z rnyślą o dzieciach. gdyż narracje te. ze rvzględu na srł,oją specytikę,
wykraczaj ą poza niniej sze rozl,vażania.
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go powinny do dfuższej refleksji nad opisanym obrazem, niejako moĘwujądo tego, by podjąć
dialog ze sztuką przyjąć propozycję lub zaproponować własne, uzasadnionę odczytanie.

W audiodeskrypcjachzredagowanych do Posłuchać obrazów odważniejniżw dotychczas
dostępnych tego Ępu tekstach nazywa się emocje. Bez obaw padają sformułowania nazywa-
jące nastrój bohatera obrazu,takie jak: ,,szczęśliwy", ,,zmartwiony", ,,uśmiechnięĘ", ,,cieszy
się", ,,płacze". Podczas konstruowania niniejszych AD założono,że nazywanie emocji nie jest
interpretacjąsamąw sobie, lecz opisaniem tego, co widać.Poprzez interpretację rozumię się na
przykład ujawnienieprzyczyn ewęntualnego smutku czy szczęścia. Do uwzględnienia takiego
rozwiązania przekonĄ wyniki ankiętz badania, które przeprowadzono w gronie potencjal-
nych odbiorców i osób widzących, takżę aczłtjów62 . Okazało się, że zarówno w świadomości
rńodzieĘ, jaki dorosĘch uĄrtkowników języka funkcjonuje rozumienie pojęcia interpretacja
jakotłumaczenia ukrytego sensu dzieła. To znaczy,żę odczytanięm nie będzie sformułowanie:

,,dziewczynka jest smutna". Byłoby nim, gdyby to samo zdanię rozbudować o spekulacje na
temat powodu dostrzeżonego smutku, naprzyl<ład,. ,,dziewczynka jest smutna, ponieważ jest
sama". Jakmożnazau,waĘć,w pierwszej informacji treść dotyczy tego, co możnazobaczyćna
obrazie, w drugiej - nawiązuje do tego, czego nie widać,co zostńo dopowiedziane na podstawie
charakteru dzieła, w wyniku poznania kontekstujego powstania czy spekulacji samego autora
AD. W Ęm miejscu warto zauważyó, co takżę potwierdzają opinie potencjalnych odbiorcóq
zę sugerowanie odczlĄania obrazu czy po prosfu wskazanie go w tekście nie jest czymś, czego
naleĘ się wystrzegać.Przędę wszystkim doĘczy to takich obrazów, których sęnsy znanę §ą
w kulturzę od wielu wieków. Shonienie od wskazówek interpretacyjnych może wprowadzić
odbiorcę w błąd lub sprawić, że deskrypcja będzie odbieranajako sztuczna.

Poznając proponowane tutaj AD, można zalważyć, że interpretacja nie jest fu tym sa-

mym, co sugestia interpretacyjna. Interpretacja podawana jest bezpośrednto,to znaczy w taki
sposób, by uczeńwiedział,żę dana scena symbolizuje coś konkretnego, naprzykład:,,Obok
niego Matka Boża l, Jan Chrzciciel jako orędownicy ludzi przed obliczem Boga. Pod nimi
skrzydlaty anioł otoczony złocisĄszatą. To on nięsię duszę hrabiego ku niebu. Duszazostała
przedstawiona jako nagie dziecko, symbol powtórnych narodzin" (Pogrzeb Hrabiego Orga-
za El Greca). Natomiast sugestie interpretacyjne mają na cęlu pobudzić ucznia do refleksji,
sugerują kilka rozwiązań i pozostawiają mu możliwość wyboru tej, która bardztej do niego
przemawia. UkieruŃowującymi odczytanie są te wypowiedzenia, w których pojawiają się
człony takie, jak: ,,zdaje się/ wydaje się ", ,,sugerujg" (w domyśle skłaniają do zastanowienia

,,czy rzęczywiście tak jest?"), atakże porównania, naprzyl<ład:,,podobny do'o, , 
jakby", ,jak"

itd. Takię konstrukcje wpływająna formęprzekazu, czasęm dodająmu plastyczności.
AD w Posłuchać obrazów od dotychczas powstĄch różnt takżę rezygnacja z chęci opo-

więdzenia wszystkiego, co znajduje się na obrazie. Szczegółowość opisu w przygotowanych
deskrypcjach została umołwowana dynamlkądzieła, wielościąbudujących je elementów oraz
roIą jakąkńdy z nich odgrywana obtazie, w związku z czymw nieldórych sytuacjach dopusz-
cza się uogólnienia, naprzyl<ład gdy obraz przedstawia scenę batalisĘczną lub inną w której
uczestniczy tłum nieziden§ńkowanych postaci mających jakąś cechę wspólną(między innymi
Pogrzeb Hrabiego Orgaza El Greca czy Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki). Taki zabieg
pozllłala uniknąć chaosu i sprawia, że tekst staje się bardziej przystępny młodemu odbiorcy.

Analizując proponowane fu opisy sztuki kierowane dla gimnazjalistów i licealistów, moż-
na zauważyc, że teksty te czerpiąz różnych dziędzin wiedzy. Wśród nich można wymienić:

6r W badaniu pclśl,ł,ięconym rozumieniu interpretacji zarór,vno widzący, jak i niervidomi respondenci.
zap.vtani o tcl. które zdania spośród r,vskazanych są interpretacją wskazyrvali te same przykłady.
zarł,ierające odpolviedź na pytania: ,.dlaczego?". .,zjakiego pori,odu?", ,,co to znaczy'?".
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psycholingwisĘkę, retorykę i historię szfuki. Ta ostania jest niezwykle ważna, gdyż historia
sztuki i więdza o malarstwie stanowią kontękst konieczny do werbalnego zaprezentowania
cech stylów i gatunkówposzczegóInychdzięłoraztęchnik ichwykonania. Wiedza o barwach,
sposobie nakładania farb i kierunek pociągnięć pędzla, umożliwiajądobór treści, na podstawie
których odbiorca możewyobrazić sobie obraz, atakżę odróżnió impresjonizm od surrealizmu
czykubizmu.

Audiodeskryp cja sprzyja zmniejszeniu dystansu pomię dzy dzłęłemt odbiorcą. Deskrypcje
stworzonę z myślą o niewidomych uczniach III i N etapu edukacyjnego oswajają ich z aray-
dziełamimaIarstwa i sprawiają że mogąpozrrać niegdyś niedostępne dla nich formy przekazu.
Co więcej, dziękizweńalizowaniu treści dzieła mogąstać się aktywnymi odbiorcami malarstwa
i partnerami w dyskusjach o nim. Deskryptor musi mieć więc świadomość wagi słów, których
uĘje, a także roli, jaką onę mogą o degrac, powinien pamiętaó, że poszczególne leksemy:

mająswój zapach,zapachzawodu, gatunku, kierunku, ugrupowania, określonego utworu,
człowieka, pokolenia, młodości i starości, dnia, godziny, Wkażdym słowie wyczuwalny
jest zapach kontękstu czy kontekstów, w których przeĄwało ono swoje pełne napięcia
społeczne istnienie; we wszystkich słowach i formach mieszkająintencje. Odcienie kon-
tekstowe (gatunkowe, prądowe, indywidualne) są w słowie cąrmś nieuniknionym63,

W podręczniku Posłuchać obrazów zaproponowano nowy Ęp audiodeskrypcji, który może
spełnić ważnąfunkcję w edukacji polonistycznej niewidomych uczniów, otwierając ich na
szfukę i poszerzając ich wiedzę o niej, pozwalając imcqtać obruzy. Czymzatem jest ,,cz}tanie
obrazów"? Pięrwotnie było to pojęcie pojawiające się w kontekście ,,odczytywaniaznaków"
oraz ,,czytania tekstów kulfury", obecnie na skutek przesunięcia znaczeniowego powstał nowy
termin, który ,,nie ĘIko przyjĄ się, ale też skuteczni e zastaplł inne sprawdzone pojęcia typu:
odbiór, patrzenie, oglądanie i percepcja"6a[podkreślenie B.J.]. ZdanięmAneĘ Grodeckiej,
jest to tęrmin,,sugerujący interpretację, dużo uboższy niż odbiór, który rozumietielączy
zprzeżyciemestetycznl,rn. W przypadku sztuk plastycznych to właśnie odczuwanie zmysłowe
i postrzeganie stanowiąetap wstępny i warunek dalszego wnioskowania"65.

Czy ,,cnltanie obrazów" naleĘ ffaktowaćjako synonim powyżej wymienionych tęrminów?
Amoże łączy onw sobie specyfikę odbierania,patrzenia, oglądania i percypowania? Jeśli tak,
to lczen, czytając obraz, powinien: poznać jego treśó, potrafić zdekodować uwzględnione
na powierzchni dztęła symbole, zrozumieć ich sęns i potrafić opisać emocję, którę wywołuje
w nim obcowanie z danym dzięłem, a zatem doświadczyó esteĘcznego poruszenia.

W audiodeskrypcjach zaproponowanych w niniej szym podręczniku połączono znaczęt,ia
powyższych terminóq traktując ,,czytanie obrazów" właśnie jako pogłębionąanalizę tematu
dzięła ijego symboliki, która będzie prowadzlła do interpretacjt oraz indywidualnego do-
świadczenia szfuki, czego Ęczę potencjalnlm odbiorcom.

6r M. Bachtin.Prulblemy literatttly iestelykl. przeł. W. Grajewski. Walszawa 1982. s. 123,zaB. Witosz.
Genologia...., s. 47 .

A. Grodecka, Czytanie czy patrzenie? O różnych sty,]ach odbiortt malarshła,w,. C4,tąnię 1nlr.rrrl,
ku l tury,. Me t o d o l o gi a, b ad an i a, m et o d y- ka, s. 3 57 .

Tamże, s. 358.
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