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IntermedialnoyÂ: konstruowanie znaczeÍ
Nie ma tekstów monomedialnych. W kulturze konwergencji funkcjonujĊ
w relacjach do innych, równieů zakodowanych w odmiennych tworzywach,
a same ulegajĊ remediacji. Wedâug Clausa Clüvera „intertekstualnoœý zawsze
zawiera intermedialnoœý: pre-teksty, inter-tekty, postteksty i para-teksty
obejmujĊce teksty w róůnych mediach”1. Autor uznaje więc, ůe kaůdy tekst
„moůe byý obiektem studiów intermedialnych”2.
„Intermedialnoœý to forma intertekstualnoœci”3 – uwaůa Konrad Chmielecki. Uwzględnia je komparatystyczna edukacja kulturowo-literacka, obejmujĊca artefakty wizualne, audialne, audiowizualne, medialne, multimedialne, intermedialne, performatywne. Nowe praktyki lekturowe odwoâujĊ się
do „naturalnej dla czâowieka percepcji polisensorycznej”4.
Kategoria intermedialnoœci obejmuje konstruowanie znaczeľ w zróůnicowanych systemach symbolicznych i mediach. WiĊůe idee, dziedziny, teksty
i praktyki.
C. Clüver, Intermediality and Interarts Studies, w: A. Arvidson, J. Bruhn, H. Führer, red.,
Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality, Intermedia Studies Press, Lund 2007,
s. 29.
2 Tamůe.
3 K. Chmielecki, Intermedialnoœý jako fenomen ponowoczesnej kultury, „Kultura Wspóâczesna”
2007, nr 2, s. 18.
4 A. Hejmej, Literatura w spoâeczeľstwie medialnym, w: A. Sitarz, W. Bobiľski, red., Polonistyka
dziœ – ksztaâcenie dla jutra, t. 2, Wyd. Universitas, Kraków 2014, s. 194.
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Pojęcie intermedialnoœci sformuâowane zostaâo w 1965 roku w eseju Intermedia autorstwa Dicka Higginsa, jednego z zaâoůycieli grupy Fluxus5.
Posâuůyâo do scharakteryzowania twórczoœci, obejmujĊcej prócz literatury
muzykę, plastykę i happeningi, jako wielotworzywowej i kwestionujĊcej
spoâeczne podziaây6. Autor rozróůniâ œrodki wyrazu na artystyczne (art
media) i wyraůajĊce ůycie (life media), toteů „sztuka jest jednym ze sposobów
ludzkiego komunikowania”7.
Gene Youngblood, odwoâujĊc się do sztuki wykorzystujĊcej wielokanaâowy przekaz, techniki audiowizualne, hardware i software (pierwotnie uůywane w edukacji i edurozrywce), zdefiniowaâ intermedia jako „odnoszĊce się
do symultanicznego uůycia róůnych mediów w celu stworzenia totalnego,
spontanicznego doœwiadczenia” (total environmental experience)8.
Pojęcia intermedialnoœci i intertekstualnoœci zwiĊzane byây z literaturĊ, ale
rozszerzono je na nowe sposoby komunikowania się i powiĊzano z powstajĊcymi na styku tekstów i mediów odniesieniami do problemów filozoficznych, spoâecznych i technicznych. W drugiej poâowie XX wieku wielu artystów wiĊzaâo ze sztukĊ kwestie pozaartystyczne. Intermedialnoœý moůe bowiem ujawniaý niezakodowane w wyjœciowych tekstach sensy.
W zwiĊzku z przemianami technologii informacyjno-komunikacyjnych na
przestrzeni prawie czterdziestu lat, zatem odwoâujĊc się do nowych przykâadów, odmiennĊ niů Higgins definicję sztuki intermedialnej zaproponowaâ
Ryszard Kluszczyľski, zauwaůajĊc, ůe:
sztuka intermedialna nie jest […] poâĊczeniem w nowĊ caâoœý odrębnych
dotĊd sztuk (jak widziaâ to Dick Higgins, 1985), lecz jest odsyâaniem, wiRuch artystyczny Fluxus ukonstytuowaâ się w latach 50. XX w. i zrzeszaâ artystów zajmujĊcych się róůnymi dziedzinami sztuki. Naleůeli do nich m.in.: D. Higgins, N.J. Paik, J. Cage,
Yoko Ono, La Monte Young. Stawiano na znoszenie granic między sztukĊ a ůyciem, udziaâ
widzów, happeningi, zaangaůowanie polityczne.
6 D. Higgins, Intermedia, przeâ. M. i T. Zieliľscy, w: P. Rypson, red., Nowoczesnoœý od czasu
postmodernizmu oraz inne eseje, Wyd. sâowo/obraz terytoria, Gdaľsk 2000, s. 117, cyt. za:
K. Chmielecki, Intermedialnoœý jako fenomen ponowoczesnej kultury…, s. 118–137.
7 „Art is one of the ways that people communicate” – to pierwsze zdanie tekstu D. Higginsa Statement on Intermedia, „De-coll/age (decollage)” 1967, nr 6, W. Vostell, red., Typos Verlag
– Something Else Press, Frankfurt–New York, http://www.artpool.hu/Fluxus/Higgins/
intermedia2.html [dostęp: 20.05.2014]. Amerykaľski artysta podczas wojny w Wietnamie
pojmuje sztukę jako moůliwoœý wyraůania protestu przeciwko „tym, którzy wysyâajĊ nas na
œmierý w bezsensownych wojnach i kaůĊ ůyý ůyciem ograniczonym do znoju” (tamůe).
8 G. Youngblood, Expanded Cinema, A Dutton Paperback, New York 1970, s. 348.
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dzeniem jednego medium poprzez drugie, wzajemnym aktywizowaniem
i pobudzaniem9.

Jako przykâady sztuk intermedialnych autor wymienia fotografię (odwoâujĊcĊ się do rysunku, grafiki), kino (elementy literackie teatralne, muzyczne,
plastyczne) i wideo, które:
ze względu na swojĊ zâoůonĊ, wielomedialnĊ genezę, od samego poczĊtku i w stopniu większym niů w przypadku wczeœniej stworzonych mediów, skâaniaâo do traktowania go jako twór intermedialny10.

Intermedialnoœý staâa się kategoriĊ charakteryzujĊcĊ wspóâczesnĊ sztukę.
Wedâug R. Kluszczyľskiego jest to efekt kulturowej transgresji: powstaây
nowe technologie komunikacyjne, a takůe technosfera, biotechnosfera
i rzeczywistoœý wykreowana przez media, przenikajĊca się z realnoœciĊ i tworzĊca nowĊ rzeczywistoœý symulakrów11. Prowadzi to do „wniosków mówiĊcych o konstruktywistycznym charakterze kaůdej rzeczywistoœci”12.
Ambiwalentny stosunek do kultury popularnej
Prekursorami rozszerzenia pola widzenia zjawisk literackich w kierunku
intertekstualnoœci i intermedialnoœci byli od lat 20. XX w. przedstawiciele
szkoây frankfurckiej (Theodor Adorno, Max Horkheimer i in.). Dystansowali się od zideologizowanej kultury masowej i popularnej (zwâaszcza muzyki
jazzowej), wskazujĊc na funkcjonowanie narzędzia propagandy w postaci
przemysâu kulturalnego13. Tadeusz Szulc zanegowaâ natomiast moůnoœý
i naukowego badania zwiĊzku muzyki i literatury14.
R. Kluszczyľski, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Wyd.
Rabid, Kraków 2002, s. 76.
10 R. Kluszczyľski, Film, wideo, multimedia…, s. 76.
11 R. Kluszczyľski, Ontologiczne transgresje: sztuka pomiędzy rzeczywistoœciĊ realnĊ a wirtualnĊ,
„Kultura Wspóâczesna” 2000, nr 1/2 (23/24), s. 192–197.
12 R. Kluszczyľski, Ontologiczne transgresje…, s. 197.
13 M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oœwiecenia, przeâ. M. áukasiewicz, Wyd. IFiS
PAN, Warszawa 1994, s. 138–188.
14 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, Wyd. z Zasiâku Ministerstwa Wyznaľ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego, Warszawa 1937.
9
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Dyskusję nad spoâecznĊ rolĊ kultury (zwâaszcza popularnej i telewizji)
kontynuowali przedstawiciele brytyjskich studiów kulturowych15. Wedâug
Johna Fiskego odbiorca telewizyjny tworzy sensy, âĊczĊc oglĊdany program
z tekstami sekundarnymi (pochodzĊcymi z gazet, czasopism, reklam, radia,
mody, makijaůu, taľca itp.), toteů intertekstualnoœý uznaâ za podstawowĊ
cechę telewizji16.
Równieů amerykaľski medioznawca Denis McQuail zauwaůa, ůe media âatwo przekraczajĊ granice między np. kinem, ksiĊůkĊ czy radiem a ůyciem
codziennym, toteů intertekstualnoœý „bywa wâaœciwoœciĊ samych mediów,
które ustawicznie nawiĊzujĊ do siebie nawzajem”17. Tekst bywa dostosowywany do paradygmatów komunikacyjnych i estetyki innego medium. I tak
w realizacjach teatralnych, dzieâach malarskich i filmowych funkcjonujĊ
antyczne mity, np. o Prometeuszu, Demeter i Korze. Performatywne projekty teatralne okazujĊ się z kolei scenariuszami dramatów spoâecznych
i kulturowych potrzeb, œrodkiem perswazji i narzędziem edukacyjnym18.
IntermedialnoyÂ dynamiczna: radio, telewizja, media spoecznoyciowe
Intermedialnoœý obejmuje „problemy przekâadu, kontaktów językowych
oraz stosunków wzajemnych pomiędzy językiem mówionym a pisanym”19.
W obręb intermedialnoœci wâĊczona zatem zostaje problematyka kontaktów
międzyjęzykowych i międzydialektalnych, relacji wypowiedzi ustnej i spisanego
na jej podstawie tekstu20, drukowanego newsa i podcastu. Teksty pisane,
uzupeânione o zdjęcia lub filmy, zawierajĊce np. relację z kampanii wirusowej
albo przebiegu realizacji programu telewizyjnego21, przechodzĊ w mówione,
zyskujĊc nowe znaczenia i wspóâczesne odniesienia. Media spoâecznoœciowe
Zob. Centre for Critical & Cultural Studies, http://www.cccs.uq.edu.au/index.html [dostęp: 01.05.2014].
16 J. Fiske, Television Culture: popular pleasures and politics, Routledge, London 2001, s. 118.
17 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, przeâ. M. Bucholc, A. Szulůycka, red. nauk.
T. Goban-Klas, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 282.
18 J. Wachowski, Performans, Wyd. sâowo/obraz terytoria, Gdaľsk 2011, s. 326.
19 R. Lewicki, I. Ohnheiser, Przedmowa. Intermedialnoœý w polu widzenia neofilologa, w: R. Lewicki, I. Ohnheiser, red., Intermedialnoœý, Wyd. UMSC, Lublin 2001, s. 10.
20 Tamůe, s. 13.
21 Por. np. Australia Plus, Are Australians happy?, http://australiaplus.com/international/
2014-12-01/are-australians-happy/1394515 [dostęp: 08.12.2014].
15
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umoůliwiajĊ archiwizowanie, udostępnianie, przesyâanie, komentowanie –
a przez to uůywanie języka w codziennych sytuacjach, reagowanie językowe
i tworzenie międzyludzkich zwiĊzków.
Maryla Hopfinger stwierdza, ůe intermedialnoœý nie polega na âĊczeniu
œrodków wyrazu, zatem nie sĊ intermedialne utwory wielotworzywowe (tzw.
mixed media zachowujĊce odrębne skâadniki), jak np. opera. Intermedialne
strategie prezentujĊ: happening, hiperrealizm i konceptualizm, poniewaů
„ich skâadowe wchodzĊ w zwiĊzki integralne”22. Efektem intermedialnoœci
okazuje się dodatkowa semantyka celowo zestawionych tekstów. Konwencje
estetyczno-literackie nie sĊ najwaůniejszym ich skâadnikiem. PodlegajĊ one
wręcz przewartoœciowaniu w zestawieniu z tekstami uformowanymi we
wspóâczesnych tworzywach i uůytkowych celach, np. komunikacyjnych
i pozaartystycznych. OdwoâujĊ się one do dynamicznego modelu intermedialnej strategii.
Wykorzystywane sĊ np. w witrynie ABC Radio Australia, w której zaoferowano uczenie się wspóâczesnego australijskiego języka angielskiego na
ůywo, z wykorzystaniem multimediów. Nadawane ze studia w Melbourne
programy odnoszĊ się do australijskiego stylu ůycia i kultury, powiĊzane sĊ
z regionem. Udostępniono podcasty z instrukcjami w językach: burmaľskim, chiľskim, indonezyjskim, khmerskim, wietnamskim23.
Podobnie programy w kanale satelitarnej Australia Plus Television24 rozwijajĊ umiejętnoœci: sâuchania, mówienia i pisania w języku angielskim. Audycja Jennifer Byrne The Book Club poœwięcona jest dyskusjom o literaturze
i wykorzystywana na lekcjach angielskiego z uwagi na omawiane lektury25.
Uczniom zalecane sĊ seriale (np. Seachange26), programy informacyjne, mock-dokumenty itp. zawierajĊce edukacyjne przesâania.
Australia Plus Television produkuje programy multimedialne do nauki języka
angielskiego. Udostępnia je w witrynie internetowej27 oraz przy uůyciu mediów
spoâecznoœciowych28. Prezentowanie na Facebooku fotografii i bieůĊcych
M. Hopfinger, Doœwiadczenie audiowizualne…, s. 73.
Australian Broadcasting Corporation Radio Australia, Learn English Online,
http://www.radioaustralia.net.au/international/learn-english [dostęp: 08.12.2014].
24 Australia Plus Television, Learn English, http://tv.australiaplus.com/ [dostęp: 08.12.2014].
25 J. Byrne, The Book Club, http://www.abc.net.au/tv/firsttuesday/ [dostęp: 08.12.2014].
26 M. Carson, reů., Seachange (TV ABC 1998–2000).
27 Australia Plus, http://www.australiaplus.com/international/ [dostęp: 08.12.2014].
28 Australia Plus Television, Learn English, http://tv.australiaplus.com/learningenglish [dostęp: 08.12.2014].
22

23
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wydarzeľ przy uůyciu np. skomplikowanych konstrukcji czasownikowych
wiĊůe język angielski ze wspóâczesnymi realiami. Krótkie filmy, umieszczane
od 28 V 2008 r. przez Australia Plus na portalu YouTube29 równieů zawierajĊ fotografie i migawki filmowe, ilustrujĊce konstrukcje gramatyczne. Tweety30
powiĊzane sĊ np. z problemami imigrantów, azylantów, krajów Azji i Pacyfiku.
HiperâĊcza prowadzĊ do kolejnych tekstów, uzupeânionych podcastami lub
filmami.
Angaůowanie mediów (w tym spoâecznoœciowych) do nauki języka angielskiego wiĊůe je z aktualnymi wydarzeniami i kooperatywnym uczeniem się
uůytkowników. Konstrukcje językowe wpisywane sĊ w sytuacyjne konteksty,
a w Azji i krajach Pacyfiku promowany jest australijski styl ůycia. Materiaây
dostępne sĊ online oraz na urzĊdzeniach mobilnych. WykorzystujĊ je nauczyciele języka angielskiego31, którzy tworzĊ blogi edukacyjne32.
Adaptacja filmowa – konstrukt intermedialny
W literaturze filmoznawczej opisana zostaâa relacja między literaturĊ33
a kinem, poniewaů punktem wyjœcia byâo dla nich opowiadanie. Adaptacje
powstawaây więc gâównie na styku literatury i kina jako sztuk zasadniczo
narracyjnych, natomiast rzadziej jako zwiĊzki kina i muzyki34 czy kina i maAustralia Plus, https://www.youtube.com/user/australianetwork/videos [dostęp: 08.12.2014].
Australia Plus, https://twitter.com/australiaplus [dostęp: 08.12.2014].
31 Por. np. M. for Neil, Radio Australia Special English Sites, http://neilwhitfield.wordpress.
com/page/8/ [dostęp: 08.12.2014].
32 Wykaz najlepszych zob. Becoming a Better EFL Teacher, 15 of the Best Blogs for EFL and
ESL Teachers, http://bettereflteacher.blogspot.com/2009/08/15-of-best-blogs-for-efl-and-esl.html [dostęp: 08.12.2014].
33 A. Helman sâusznie podkreœla, ůe termin „adaptacja filmowa” obejmuje prozę literackĊ,
„a więc powieœý lub nowelę, w nielicznych przypadkach wiersz, nigdy – dramat. Prozę
i poezję się adaptuje, utwór dramatyczny – ekranizuje” (zob. tejůe, Adaptacja – podstawowa
technika twórcza kina, w: A. Gwóŭdŭ, S. Krzemieľ-Ojak, red., Intermedialnoœý w kulturze koľca
XX wieku, Wyd. Trans Humana, Biaâystok 1998, s. 267, tekst opublikowany równieů w zasobach „Filmoteki Szkolnej”, http://www.filmotekaszkolna.pl/uploaded/files/c869a015.pdf
[dostęp: 16.05.2014].
34 Powstaây jednak dzieâa muzyczne inspirowane literaturĊ, np. Don Quixote. Phantastische
Variationen uber ein Thema Ritterlichen Charakters (Fantastic Variations on a Theme of Knightly Character), op. 35 (prem. 1898) R. Straussa odwoâujĊcy się do powieœci M. de Cervantesa Don Quijote
de la Mancha (cz. I 1605, cz. II 1615).
29
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larstwa, rzeŭby albo baletu. Wedâug Alicji Helman „literatura wymaga adaptacji,
podczas gdy inne sztuki – nie. Materia muzyczna, plastyczna czy choreograficzna zostaje po prostu przeniesiona do filmu”35. Muzyka, plastyka czy balet
funkcjonujĊ w filmie na prawach cytatu – a nie adaptacji36. Zdarza się teů –
jak w przypadku Dmitrija Tiomkina, ůe utwory skomponowane wczeœniej sĊ
przez kompozytora adaptowane dla potrzeb konkretnego filmu37.
Przekâad intermedialny wiĊůe się z przeksztaâcaniem pierwowzoru. Typy
przeksztaâceľ skodyfikowaâ Eugenio Spedicato, który odnoszĊc się do treœci,
wyróůniâ siedem kategorii przekâadu literatury na film: upodobnienie/
zrównanie, substytucję, amplifikację, redukcję, dyfuzję, kondensację i nowe
uporzĊdkowanie38.
Adaptacje filmowe odzwierciedlajĊ dominujĊcy model lektury. George
Bluestone w 1968 r. zauwaůyâ, iů:
wytwór komercyjnego spoâeczeľstwa, produkt Hollywood musi byý
opâacalny; aby byâ opâacalny, musi zadowalaý konsumentów. Podczas
gdy powieœý moůna sprzedaý w nakâadzie 20 tys. egzemplarzy i osiĊgnĊý
pokaŭny zysk, film musi trafiý do milionów39.

Bluestone podkreœla, ůe film bywa poddawany oficjalnej i nieoficjalnej,
paľstwowej i lokalnej oraz branůowej cenzurze (kody produkcyjne), utrwala
nowoczesne mitologie ludowe, odwoâujĊc się do typów bohaterów (np.
kowboj, gangster) i konwencji gatunkowych (zwâaszcza melodramatu i komedii slapstikowej). Kategorie intertekstualnoœci i intermedialnoœci zwiĊzano
więc z kulturĊ popularnĊ.
A. Helman Adaptacja – podstawowa technika twórcza kina…, s. 271.
Temat rozwija np. D. Dabert w tekœcie Sposoby istnienia muzyki klasycznej w filmie fabularnym, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/9182/1/013_Dorochna_Dab
ert_Sposoby_istnienia_muzyki_klasycznej_187_204.pdf [dostęp: 16.05.2014].
37 D. Tiomkin, P. Buranelli, Please Don’t Hate Me, Doubleday & Co., Garden City–New
York 1959.
38 E. Spedicato, Literatur auf dem Leinwand am Beispiel von Luchino Viscontis „Morte a Venezia”,
Königshausen & Neumann, Wurzburg 2008, s. 16 i n., za: M. Choczaj, O adaptacji, ekranizacji,
przekâadzie intersemiotycznym i innych zmartwieniach teorii literatury, filmu i mediów, https://repozyto
rium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2747/1/choczaj_t_16.pdf [dostęp: 16.05.2014].
39 G. Bluestone, Novels into Film. The Metamorphosis of Fiction into Cinema, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1968, s. 34, http://books.google.pl/bo
oks?id=mCMli5Yd1K0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on
epage&q=censorship&f=false [dostęp: 16.05.2014].
35
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Prosumenci i opowiadanie transmedialne
Wedâug Jana van Dijka waůnymi aspektami nowych mediów sĊ ich integracja (konwergencja i multimedialnoœý) oraz interaktywnoœý (przestrzenna,
czasowa, behawioralna i intelektualna)40. Pozwoliây one na zniesienie granic
między producentami a konsumentami kultury. Powstaâa kategoria prosumentów, kolektywnie konsumujĊcych teksty i jednoczeœnie je wytwarzajĊcych w oparciu o zbiorowĊ inteligencję oraz wspólnĊ wiedzę, migrujĊcych
między róůnymi mediami i stacjami, nawiĊzujĊcych interakcje spoâeczne41.
Opowiadanie transmedialne (transmedia storytelling) w rozumieniu Henry’ego
Jenkinsa powstaje dzięki konsumentom, którzy jak myœliwi polujĊ na odrębne fragmenty opowieœci prezentowane w róůnych platformach i kanaâach
medialnych, a spostrzeůeniami dzielĊ się w sieciowych grupach dyskusyjnych42. Fani tworzĊ wâasne teksty, funkcjonujĊc w kulturze uczestnictwa (participatory culture). W ten sposób integrowane sĊ róůne teksty kultury, przy czym
technologiczna i korporacyjna konwergencja mediów umoůliwia medialnej korporacji prowadzenie interesów w przemyœle rozrywkowym na róůne sposoby:
produkowanie filmów, programów radiowych i telewizyjnych, muzyki, ksiĊůek,
serii wydawniczych, komiksów, gier komputerowych, witryn internetowych,
zabawek, a nawet parków rozrywki. Performatywne rytuaây43 zachowaľ prosumentów zyskujĊ waůnoœý dzięki odniesieniu do kontekstów44.
Angielski jako lingwakultura
Claire Kramsch sformuâowaâa postulat nauczania języka jako dialogu
(dyskursu) zanurzonego w kulturze – okreœlajĊc go mianem lingwakultura45.
J. van Dijk, Spoâeczne aspekty nowych mediów. Analiza spoâeczeľstwa sieci, przeâ. J. Konieczny,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 16–20.
41 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeâ. M. Bernatowicz,
M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 23–24.
42 Tamůe, s. 25.
43 R. Bauman Sztuka sâowa jako performance, w: P. Czapliľski, oprac., Literatura ustna, Wyd.
sâowo/obraz terytoria, Gdaľsk 2010, s. 201–231.
44 Tamůe, s. 216.
45 C. Kramsch Context and Culture in Language Teaching, Oxford University Press, Oxford
1993, s. 177.
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W dyskurs ten wchodzĊ przekazy medialne. Zadaniem uczĊcego się jest
rozpoznawaý wpisane w przekazy systemy wartoœci, dialog z nimi i negocjowanie oraz wytwarzanie na ich bazie wâasnych znaczeľ.
W taki sposób prowadzone jest nauczanie języka angielskiego w Australii.
Odbywa się w ramach tematycznych moduâów, w skâad których wchodzĊ
teksty literackie i pozaliterackie: komiksy, audycje radiowe, telewizyjne, teksty prasowe, internetowe i utrwalane na pâytach CD, dotyczĊce pierwotnych
Australijczyków, zagraniczne i z innych epok, a takůe reprezentujĊce dziedzictwo kulturowe, kulturę popularnĊ i mâodzieůowĊ46.
IntermedialnoyÂ i nauka jÆzyka ojczystego
Intermedialne usytuowanie tekstu lektury jest wydobywaniem znaczeľ
i stworzeniem przestrzeni interpretacyjnej oraz konstruowaniem znaczeľ
w relacji z kontekstem odbioru i czytelnikiem. Staje się formĊ samopoznania
i doœwiadczania œwiata, a takůe grĊ z tekstem47.
Intermedialne praktyki staây się kluczowe dla interpretacji tekstu literackiego, stĊd w ujęciu amerykaľskich nauczycieli – Ann Watts Pailliotet i in. –
intermedialnoœý na lekcjach języka angielskiego odnosi się do siedmiu elementów: uůytkowników, teorii, tekstów, celów i efektów ksztaâcenia, procesów, kontekstów i curriculum.
Intermedialnoœý jest istotna dla dydaktyki języka ojczystego zarówno
z uwagi na znaczenie dla procesu interpretacji lektury, jak i wprowadzanie
uczniów w zagadnienia komunikowania medialnego. Autorzy formuâujĊ
więc postulat: „We must study and embrace all media in our classrooms”48.
JÆzyk angielski: proza, dramat, poezja, film, serial, multimedia…
Badaniu poddano dotyczĊce nauczania języka angielskiego materiaây,
obowiĊzujĊce w roku szkolnym 2014 w stanie Nowa Poâudniowa WaBoard of Studies New South Wales, English Years 7–10. Syllabus, April 2003, s. 19,
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_sc/#english [dostęp: 08.12.2014].
47 Por. R. Cudak, Interpretacja utworu literackiego w szkole z perspektywy rewolucji metodologicznej
ostatnich lat, „Postscriptum” 2005, nr 2 (50), s. 70–72.
48 A. Watts i in., Intermediality. Bridge to Critical Media Literacy…, s. 218.
46
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lia49 i przeznaczone dla ostatniego szczebla szkolnego ksztaâcenia, koľczonego egzaminem Higher School Certificate, odpowiednikiem egzaminu
maturalnego.
Pod uwagę wzięto poziom podstawowy EFL50, skonstruowany z szeœciu
moduâów, przy czym pierwszy byâ obowiĊzkowy. W kaůdym teksty uâoůono
w dziaây, wœród których wystĊpiây w róůnych kombinacjach następujĊce
elementy:
1) Proza fikcjonalna lub niefikcjonalna (zawsze jako dziaâ pierwszy).
2) Sztuka Szekspira, dramat, film, serial telewizyjny, multimedia albo
sztuka zwiĊzana z pierwotnymi Australijczykami.
3) Poezja.
Badaniu poddano moduâ obowiĊzkowy, zatytuâowany Belonging i majĊcy na
celu „badanie, w jaki sposób koncepcja przynaleůnoœci jest manifestowana
w tekstach”51. Uczniowie majĊ omówiý jeden tekst z kaůdego z trzech dziaâów.
Tabela 1. Teksty wymienione w multimedialnym module tematycznym Belonging

Proza fikcjonalna i niefikcjonalna

Tan Amy, The Joy Luck Club,
Vintage/Random House, 1994

Lahiri Jhumpa, The Namesake,
HarperCollins, 2004 or 2007
Dickens Charles, Great Expectations, Penguin Red Classics, 2006
Jhbvala Ruth Prawer, Heat and
Dust, John Murray/Hachette, 2003
Winch Tara June, Swallow the Air,
University of Queensland Press,
2006

Chiľskie kobiety jako wojenne uciekinierki
w USA i ich córki wychowane w kulturze
amerykaľskiej. Postrzeganie rodzimej kultury
jako centralnej i podtrzymywanie jej transmisji,
uczucie marginalizacji i tworzenie lokalnych
zwiĊzków. IntegrujĊca rola religii.
Imigranci z rejonu Zatoki Bengalskiej przybywajĊcy do USA. Relacje dzieci i rodziców. Alienacja
i koniecznoœý odnalezienia się w nowej kulturze.
NobilitujĊca moc wyksztaâcenia.
Powieœý o dojrzewaniu, dziecięcej samotnoœci,
wdzięcznoœci za pomoc i roli edukacji. WĊtek
majĊtku zdobytego w Australii.
Brytyjski kolonializm w Indiach, zwiĊzek
wnuczki z babkĊ i powtarzalnoœý ich losów.
Kontrast kultury brytyjskiej i hinduskiej.
Poszukiwanie przynaleůnoœci rasowej do pierwotnych Australijczyków. Rola tradycji ustnej
i rodzinnych zwiĊzków.

Board of Studies, 2009–2014 HSC. Prescribed Area of Study, Electives and Texts,
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/pdf_doc/english-prescriptions-poster-09-14.pdf [dostęp: 26.11.2014].
50 Board of Studies New South Wales, English Years 7–10. Syllabus…
51 Board of Studies, 2009–2014 HSC. Prescribed Area of Study, Electives and Texts…
49
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Dramat Szekspirowski, dramat, film

Gaita Raimond, Romulus, My
Father, Text Publishing, 1999
or 2007
Shakespeare William, As You Like
It, New Cambridge Shakespeare,
2001; or Cambridge School
Shakespeare, 2000
Miller Arthur, The Crucible: A Play
in Four Acts, Penguin Modern
Classics, 2000
Harrison Jane, Rainbow’s End
from Cleven, Vivienne et al (eds),
Contemporary Indigenous Plays,
Currency Press, 2007
Luhrmann Baz, Roztaľczony buntownik (Strictly Ballroom), Fox, 1992
(film)

Poezja

De Heer Rolf, Ten Canoes (Dziesięý
czóâen), 2006, AV Channel /
Madman (film)
Skrzynecki Peter, Immigrant Chronicle, University of Queensland
Press, 2002, Feliks Skrzynecki, St
Patrick’s College, Ancestors, 10 Mary
Street, Migrant Hostel, Post card,
In the Folk Museum
Dickinson Emily, Selected Poems of
Emily Dickinson (James Reeves ed.),
Heinemann Education, 1959, 66
This is my letter to the world, 67 I died
for beauty but was scarce, 82 I had been
hungry all the years, 83 I gave myself to
him, 127 A narrow fellow in the grass,
154 A word dropped careless on the page,
161 What mystery pervades a well!,
181 Saddest noise, the sweetest noise
Herrick Steven, The Simple Gift, University of Queensland Press, 2000
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Imigranci australijscy – z Serbii, Niemiec,
Rumunii. Obozy przejœciowe, choroba psychiczna rodziców. Potrzeba przynaleůnoœci do
rodziny, miejsca i kultury, zwiĊzek ojca i syna.
Komedia na temat podporzĊdkowywania
sztuki widzowi. Mit idealnej i uzdrawiajĊcej
natury, raju, wĊtek pustelnika nawracajĊcego
króla.
Siedemnastowieczne procesy czarownic jako
alegoria zwalczania komunizmu w USA
w latach 50. XX w.
Trzy pokolenia aborygeľskich kobiet. Przynaleůnoœý do spoâeczeľstwa i kraju w kontekœcie stolen
generation (skradzionego pokolenia) i Mabo Case
(oddawania ziem pierwotnym wâaœcicielom).
Komedia, historia australijskiego tancerza
Scotta Hastingsa szukajĊcego wâasnego stylu.
Australijski film na temat pierwotnego Australijczyka, który zazdroœciâ starszemu bratu
mâodej ůony. Po jego œmierci odziedziczyâ jĊ,
ale z dwiema starszymi ůonami.
Toůsamoœý rodzinna i narodowa australijskiego
imigranta z Polski i Niemiec (matka Ukrainka).
Reminiscencje z rodzinnego domu, katolickiej
szkoây, brak kontaktu z PolskĊ, poczucie
wyobcowania.

Ůycie domowe, maâůeľstwo, zwiĊzki czâowieka z naturĊ, zawiedzione uczucia.

Wierszowana powieœý o bezdomnoœci, poszukiwaniu toůsamoœci i stereotypach.

Powtarzalnoœý tematu imigracji oznacza, ůe teksty tworzĊ opowieœý
transmedialnĊ na jej temat. Kanon kulturowy w postaci m.in. tekstów Dickensa, Szekspira i Dickinson uzupeâniono o wspóâczesne i lokalne transpozycje.
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Na lekcjach odkrywana jest zatem waga znaczeľ poszczególnych przekazów,
ale znaczenie struktury wykracza poza nie, zgodnie z teoriĊ amalgamatów
kognitywnych52, poniewaů teksty tworzĊ nowe sieci poâĊczeľ i przestrzenie
mentalne wyjœciowe dla wyâaniania nowych. Kluczowe dla australijskiego
spoâeczeľstwa problemy zwiĊzane z imigracjĊ i toůsamoœciĊ okazujĊ się
powszechne.
Przykadowy multimedialny modu tematyczny: Belonging
Zaproponowany moduâ jest obowiĊzkowy, choý ůaden z jego autorów nie
urodziâ się w Australii, a dwa pierwsze teksty powstaây poza jej granicami.

Rysunek 1. Schemat multimedialnego moduâu tematycznego Belonging

Moduâ utworzono ze znanych w œwiecie i Polsce tekstów, dotyczĊcych ludzi urodzonych poza granicami Australii i Australijczyków. SĊ to: powieœý
pochodzĊcej z rodziny chiľskich imigrantów amerykaľskiej pisarki Amy
Zob. G. Fauconnier, M. Turner, The Way We Think. Conceptual Blending and the Minds Hidden Complexities, Basic Books, London 2002, oraz G. Fauconnier, M. Turner, Conceptual Integration Networks, „Cognitive Science” 1998, nr 6, s. 133–187.
52
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Tan53, wiersze australijskiego poety polsko-ukraiľskiego pochodzenia Petera
Skrzyneckiego54, pierwszy znaczĊcy film w języku rdzennych Australijczyków
(Dziesięý czóâen) reůyserowany przez holenderskiego reůysera i producenta
filmowego55. Pierwszy tekst umieszczono w domenie chiľskiej (.cn56), co
jest dowodem osiĊgnięcia kulturowej integracji z miliardowym sĊsiadem na
zasadzie jego adaptacji do wymogów, czyli wytworzenia zâoůonej, podwójnej
toůsamoœci.
Teksty w caâoœci moůna pobraý z edukacyjnych witryn57. Film de Heera
zamieszczony jest na kanale YouTube w czterech częœciach i uzupeâniony
filmowym komentarzem Malone University58. Charles Sturt University udostępniâ59 materiaây dydaktyczne przydatne do analizy i interpretacji wierszy
Petera Skrzyneckiego opracowane wraz z The English Teachers Association,
a tekst In the Folk Museum nauczycielka opatrzyâa analizĊ, wykonanĊ w formie prezentacji Prezi60. Tytuây wierszy rozmieszczono w formie mapy myœli61, opatrujĊc je hiperâĊczami do tekstów oraz materiaâów dydaktycznych
przydatnych do opracowywania oraz charakteryzowania zarówno ich samych, jak i zwiĊzanych z nimi kolejnych tekstów kultury (m.in. obrazów,
filmów i multimediów). Nauczyciele publikujĊ w sieci wâasne propozycje
dydaktyczne, moůna więc je nieodpâatnie wykorzystywaý, aby tworzyý wâasne
cykle tematyczne na wzór transmedialnych opowieœci. Daty umieszczenia
w sieci wskazujĊ, ůe wiele z nich opracowanych zostaâo niedawno, a wspóâZob. A. Tan, Klub Radoœci i Szczęœcia, przeâ. B. Korzon, Wyd. Prószyľski i S-ka, Warszawa 2001.
54 Teksty P. Skrzyneckiego opublikowaâo krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne: Bezdomne psy,
przeâ. M. áacek (2005), Stary Œwiat – Nowy Œwiat = Old World – New World, przeâ. M. áacek (2009).
55 Apache Frisco na portalu YouTube, https://www.youtube.com/results?search_query=
ten+canoes [dostęp: 08.12.2014]. Liczba uůytkowników waha się od 1880 do 8 258 (cz. IV i I).
56 A. Tan, The Joy Luck Club, http://eng.hzu.edu.cn/yg/upload/2009-06/09062517462157.
pdf [dostęp: 26.12.2014].
57 Np. A. Tan, The Joy Luck Club…, R. Prawer Jhabvala, Heat and Dust, Atlantic, Publishers
& Distributors, Delhi 2006, http://faculty.winthrop.edu/kosterj/engl618/readings/jhabvala/
ShihanHeat&Dust.pdf [dostęp: 26.11.2014].
58 A. Rudd Film Literacy and Ten Canoes, 14 V 2013 r., https://www.youtube.com/watch?
v=NybGf5xvUdA [dostęp: 08.12.2014].
59 E. Mayes, Condell Park High School, Peter Skrzynecki – „Immigrant Chronicle”, http://hsc.
csu.edu.au/english/esl/belonging/3692/Peter%20Skrzynecki/skrzynecki.htm [dostęp: 08.12.2014].
60 G. Hespe-Poulos, In the Folk Museum. Analysis of Peter Skrzynecki’s Poem, 5 III 2014,
https://prezi.com/vc0ourp8cmhm/in-the-folk-museum/ [dostęp: 08.12.2014].
61 P. Cohen Area of Study: Belonging, III 2014 r., https://www.mindomo.com/mindmap/
area-of-study-belonging-818416a3d98349d6a0df13c3ac6909dc [dostęp: 08.12.2014].
53
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dziaâanie podmiotów uniwersyteckich i oœwiatowych generuje wspóâdziaâanie
instytucji owocujĊce transferem kultury akademickiej do szkolnej i narodowej.
Polecenie na egzaminie pisemnym zobowiĊzuje zdajĊcego do zinterpretowania jednego lub więcej zaleconych tekstów oraz przywoâania dodatkowych62.
Opracowano materiaây dla nauczycieli, m.in. broszurę z omówieniami lektur63. Zaopatrzone w numery ISBN zamieszczono teů na stronach australijskich
uniwersytetów64, a tekst obowiĊzkowej lektury opublikowano w caâoœci w witrynie chiľskiej, co œwiadczy o osiĊgnięciu międzykulturowego konsensusu65.
Ponadkulturowe przesania lekcji

Przydatne dla mâodych obywateli australijskiego paľstwa wydajĊ się teksty
zwiĊzane z funkcjonowaniem w wielokulturowym spoâeczeľstwie:
1. Język angielski pozwala na porozumiewanie się w róůnych regionach
œwiata (np. Australia, USA, Chiny, Europa Wschodnia).
2. Strach, samotnoœý, wyobcowanie, zazdroœý, poůĊdanie, zemsta itp. sĊ
powszechne i regulowane w kaůdej kulturze i epoce (np. rywalizacja
o kobietę i dominacja starszego brata – Dziesięý czóâen; więzi rodzinne
– Klub Radoœci i Szczęœcia; wiersze P. Skrzyneckiego: Ancestors i Feliks
Skrzynecki).
3. Imigranci i przybysze postrzegani jako ludzie obcy, niezrozumiali
i niebezpieczni bywajĊ izolowani. Powoduje to problemy i tragedie
(Dziesięý czóâen, Klub Radoœci i Szczęœcia, wiersze Piotra Skrzyneckiego).
4. Religia wiĊůe spoâecznoœci, rody i rodziny: Dziesięý czóâen – wierzenia
pierwotnych Australijczyków; Klub Radoœci i Szczęœcia – Pierwszy Chiľski Koœcióâ Baptystów; poezja Piotra Skrzyneckiego – katolicyzm.
5. Kaůdy bez względu na przynaleůnoœý kulturowĊ, wiek czy pâeý potrzebuje przynaleůnoœci do wspólnoty (kaůda z lektur).
Zob. Board of Studies 2013, Higher School Certificate Esamination, English (Standard)
and English (Advanced) Paper 1 – Area of Study, http://www.boardofstudies.nsw.
edu.au/hsc_exams/2013/pdf_doc/2013-hsc-english-std-adv-p1.pdf [dostęp: 08.12.2014].
63 Board of Studies, http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/pdf_doc/eng
lish-prescriptions-poster-09-14.pdf [dostęp: 26.11.2014].
64 Np. University of Quinsland Press, Steven Herrick, The Simple Gift, http://www.
uqp.uq.edu.au/store/images/hi-res/teachersnotes/1276/3254.pdf [dostęp: 26.06.2014].
65 A. Tan, The Joy Luck Club…
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6. Niezaleůnie od koloru skóry, wieku, pâci, religii czy przynaleůnoœci
kulturowej ludzie sĊ podobni pod względem indywidualnych losów,
przeůyý i zachowaľ (kaůda z lektur).
MiÆdzykulturowy transfer i dominacja kultury australijskiej
Z badania wynikâo, ůe:
1. W Board of Studies utwór literacki odnoszony jest do intermedialnych
kodów.
2. Intermedialnoœý na poziomie informacyjnym bywa pomijana: liczne
adaptacje tekstów nie sĊ wymieniane, co moůe mobilizowaý uczniów
do ich wyszukiwania np. w ramach pracy domowej.
3. Dzięki intermedialnoœci, a w szczególnoœci nawiĊzaniom do kultury
krajów, których dotyczĊ (np. przez podawanie adresów internetowych
do dodatkowych zasobów), klasyczne teksty literackie zyskujĊ wspóâczesne znaczenia.
4. Język angielski uzupeâniany jest o kod gestyczny, mimiczny, kulturowy
i konteksty obyczajowo-spoâeczne oraz multimedialne, a takůe uůywany
jest w odmianach œrodowiskowych.
Uwzględnione w witrynie teksty kultury funkcjonujĊ więc jako międzykulturowy transfer przy jednoczesnym potwierdzaniu dominacji kultury australijskiej.
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Intermediality in Teaching of English. Australia 2009–2014
Intermediality is construction of interdiscoursive meanings in different symbolic systems. It
turns out to be useful for teaching of the mother tongue in cultural contexts. Intercultural
transfer of prose fiction, non-fiction, poetry, drama, theatre, film and digitally preserved
performing rituals allows to explore the role of English communication, to develop critical
thinking and intercultural communication. Theme compounds of texts draws attention to the
construction of meanings, their adaptation to audience, as well takes into account the contexts that give him the significance. Cultural texts operate as an intercultural transfer confirming the dominance of the Australian culture and language.
Keywords: intercultural transfer, intercultural communication, cultural context, construction
of meaning, mother language, prose fiction and non-fiction, communication skills.

