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Widzenie poprzedza słowa. Dziecko patrzy i rozpoznaje, zanim
nauczy się mówić.

John Berger: Sposoby widzenia

To, co czynimy z namalowanym momentem, wtedy gdy znaj-
duje się przed naszymi oczami, zależy od naszych oczekiwań
wobec sztuki..., a to z kolei zależy od tego, w jaki sposób
doświadczaliśmy już kiedyś znaczenia obrazów...

John Berger: Sposoby widzenia





Słowo wstępne

Od wieków w dziejach kultury obserwujemy zjawisko nieustannego podejmowa-
nia przez człowieka prób zobrazowania ludzkich doświadczeń, ukazania ich treści
i wizualnie percypowanych kształtów. Nowe środki wyrazu, a zwłaszcza przekazy wi-
zualne, ułatwiają nam poznawanie swoich przyzwyczajeń percepcyjnych, a jednocze-
śnie otwierają nas na odmienne stany świadomości i innych uczestników kultury ob-
razowej, wnoszących nową, indywidualną, intersubiektywną perspektywę
postrzegania i odczuwania rzeczywistości. Przekazy wizualne przyzwyczajają nas do
pojmowania świata w sposób odmienny od tego, który wykształciła w nas kultura
druku. Język przestaje być matrycą organizującą budowę naszego widzenia świata.
Stają się nią obrazoświaty, tj. wieloznaczne i wielopoziomowe przekazy wizualne1.

Problematyka dziecięcej percepcji przekazów wizualnych, będących ilustracją
książkową, wiąże się ze zmianą postrzegania świata, w którym przyszło nam żyć.
Podstawowym założeniem niniejszej pracy stało się stwierdzenie, że wraz ze zmie-
niającym się otoczeniem człowieka zmieniać się musi zarówno jego percepcja rze-
czywistości, jak i sposób postrzegania siebie samego w tym otoczeniu. Założono
również, iż proces percepcji zmienia się zarówno pod wpływem czynników zewnętrz-
nych, jak i wewnętrznych. Zewnętrzne czynniki to rzeczywistość w swojej naturalnej
postaci i rzeczywistość kulturowa, coraz częściej wraz z rozwijającą się sferą techno-
logiczną. Czynniki wewnętrzne z kolei to nowe potrzeby kształtujące się w indywi-
dualnej, subiektywnej, duchowej sferze człowieka, będącej przedmiotem zaintereso-
wań szeroko rozumianej humanistyki, a wiążącej się z rozszerzaniem lub zmianą
świadomości i samoświadomości. A zatem próbowano ustalić, czy wobec zmie-
niającej się rzeczywistości zmianie ulega naturalna percepcja, a wykształca się u jed-

1 „Światoobrazy” — pojęcie wprowadzone przez Martina Heideggera. (Por. M. HEIDEGGER: Czas
światoobrazu. W: IDEM: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył
K. MICHALSKI, tłum. K. MICHALSKI, K. POMIAN, M.J. SIEMEK, J. TISCHNER, K. WOLICKI. Warszawa: Wy-
dawnictwo „Czytelnik”, 1977, s. 142); warto przywołać takie słowa: „Nasycenie współczesnego świata
obrazami powoduje, że staje się on jednym wielkim światoobrazem”. A. GWÓŹDŹ: Maszyna niewidzial-
nego. „Kino” 2003, nr 6, s. 54.



nostki typowa, będąca wynikiem współczesnej wszechobecnej kultury obrazowej,
kształtująca predylekcje w zakresie postrzegania obrazów wizualnych stanowiących
ilustrację książkową. W wyniku podjętych eksploracji starano się określić upodoba-
nia współczesnego dziecka w odniesieniu do obrazów wizualnych, będących ilustra-
cją tekstu literackiego.

Podjęte eksploracje wyrastają z zainteresowań rozwijających się na marginesie co
najmniej kilku dziedzin i dyscyplin naukowych: socjologii, pedagogiki, psychologii,
kulturoznawstwa, estetyki, komunikacji wizualnej oraz sztuki wizualnej, a zatem teo-
retyczne podstawy prowadzonych rozważań implikowane będą założeniami owych
dyscyplin naukowych i kierunków myślenia, jakie się w nich pojawiły. I tak, ze
względu na fakt, iż prowadzone analizy dotyczą ilustracji książkowej, a więc
mieszczą się w obszarze sztuki, a konkretnie — jednej z jej form — grafiki użytko-
wej i obejmują także formy realizacji obrazu plastycznego, prowadzone eksploracje
opierają się na wiedzy zaczerpniętej z nauki o sztuce. Odwołują się również do este-
tyki, która — oprócz dzieł sztuki — zajmuje się przedmiotami wywołującymi dozna-
nia i przeżycia estetyczne, a za takie w niniejszych eksploracjach uznano ilustracje
książkowe. Ponadto przedmiot niniejszych badań w postaci predylekcji — upodobań,
doznań estetycznych jednostki, związanych z postrzeganiem przez nią obrazów wi-
zualnych, to częściowo procesy psychiczne, dlatego uznano, iż jako takie powinny
być analizowane na podstawie teorii psychologicznych. Biorąc pod uwagę również
fakt, iż wszystkie te procesy przebiegają w określonym kontekście społecznym:
w określonym środowisku i określonej epoce, uznano, iż powinny być postrzegane
w aspekcie socjologicznym. Jednak szczególną rolę w prowadzonych eksploracjach
odgrywa aspekt pedagogiczny.

Należy zaznaczyć, iż podjęte zagadnienie ma dwoiste oblicze: może stanowić wy-
raz sytuacji społecznych i kształtowanych przez nie wzorów oraz być narzędziem
kształtowania wartości, instrumentem wychowawczym, wzbogacać wiedzę o człowie-
ku, jego rozwoju, wychowaniu i ich uwarunkowaniach. W tym właśnie drugim zakre-
sie podjętą problematykę dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej
uznaje się za kategorię pedagogiczną.

Koniecznie wspomnieć trzeba, iż nie istnieje w edukacji głęboka refleksja do-
tycząca analizowania skutków dominacji widzenia i nawet nie powinna, zważywszy,
że jest to coś tak niepokojąco oczywistego. Wizualność została umiejscowiona/osa-
dzona w sztuce i z tego poziomu była dostrzegana oraz opisywana. Oczywiście pozo-
staje tam nadal, ale jest to zupełnie inne egzystowanie. Rozwój wiedzy psychologicz-
nej, w tym również prawidłowości dotyczących uczenia, nie pozwala dłużej na
traktowanie wizualności jako wtórnego do językowego sposobu tworzenia świata. Na-
wet językowe poznanie jest uzależnione od porządku wizualnego. Miejsce, jakie zaj-
muje wiedza typograficzna w poligrafii, zdaje się tylko potwierdzać to spostrzeżenie.
Zapisywane słowa mają swój jak najbardziej uchwytny wygląd, rozpoznawany
właśnie wzrokiem. Te same słowa nie tkwią w pamięci jako zestawy zlepków ciągów
fonetycznych, ale jako wizualne reprezentacje. Konstruowanie świata na podstawie
obrazów, w porządku wizualnym uzupełnionym o porządek akustyczny tworzy nowy
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paradygmat kształcenia. Natychmiastowość poznania tego typu określa ramy, w ja-
kich rozwija się edukacja człowieka; edukacja rozumiana nie jako zoperacjonalizo-
wany do jakiegoś fragmentu wiedzy proces indywidualny, lecz jako globalna pra-
widłowość uczenia się.

Za pedagogicznym podejściem prowadzonych analiz przemawiał również fakt, iż
współcześnie przyjmuje się heterogeniczny sposób rozumienia i uprawiania pedagogi-
ki2. Pedagogikę uważa się za część nauk społecznych czy wyróżnionych od pewnego
czasu nauk o zachowaniu człowieka, przyjmując, iż „bada ona wychowanie
i kształcenie człowieka jako proces historyczny, psychiczny czy społeczny, a także
jako proces kulturowy”3. Obszary jej zainteresowania postrzega się wielopłaszczy-
znowo: jako sferę badań społecznych, jako naukę i refleksję o wychowaniu, jako
praktykę społeczną i jako pedagogię4, co wyznacza, jak podkreśla Tadeusz Lewowic-
ki, „wielość podejść metodologicznych, dopuszczalność stosowania różnych metod
badań, różnych sposobów gromadzenia i interpretowania wyników eksploracji, budo-
wania systemów teorii5.

A zatem można przyjąć, iż podejmowane zagadnienie badawcze mieści się w krę-
gu owych zainteresowań. Ponadto pedagogów zajmują procesy dokonujące się w ma-
kroskali — dużych grupach społecznych, jak i mikroskali — w małych społecz-
nościach i grupach. Należy zaznaczyć, że podjęte eksploracje dotyczą zjawiska
występującego zarówno w makro-, jak i w mikroskali, jednakże w niniejszych bada-
niach obejmują grupę dzieci w wieku przedczytelniczym. W tym miejscu należy
podkreślić, iż „orientacja badawcza na dziecko jako istotę ludzką jest nadal jednym
z wiodących prądów pedagogicznych w świecie, mimo iż przez wielu współczesnych
kojarzona jest jedynie z przedwojennym ruchem Nowego Wychowania czy »stule-
ciem dziecka Ellen Key«”6. Ponadto przyjęte podejście badawcze uwarunkowane jest
osobliwością pedagogiki jako dyscypliny naukowej, przejawiającej się w dostarczaniu
wiedzy o człowieku i to nie tylko ze studiów i badań prowadzonych w ramach
własnej dyscypliny, ale także innych obszarów nauki7.
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2 T. LEWOWICKI: Pedagogika — od wiedzy potocznej ku synergii doświadczenia, refleksji i wiedzy
naukowej. „Nauka” 2007, nr 4, s. 56.

3 B. ŚLIWERSKI: Wprowadzenie do pedagogiki. W: Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Red.
B. ŚLIWERSKI. T. 1. Gdańsk: GWP 2006, s. 80.

4 Ibidem. Zob. także Szkoła i pedagogika w dobie przełomu. Red. T. LEWOWICKI, S. MIESZALSKI,
M.S. SZYMAŃSKI. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1995.

5 T. LEWOWICKI: Pedagogika — od wiedzy potocznej ku synergii doświadczenia..., s. 56.
6 B. ŚLIWERSKI: Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: GWP, 2007, s. 84. Zob. też

IDEM: Dziecko jako centralna postać pedagogiki i zmiany społecznej. (Na przykładzie trzech podejść do
socjalizacji i wychowania dziecka). W: Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jed-
noczącej się Europie. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. Red. E. MALEWSKA,
B. ŚLIWERSKI. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002.

7 Warto przy okazji niniejszych rozważań sięgnąć do publikacji: Filozofia pedagogice — pedagogi-
ka filozofii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003; Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii.
Red. B. ŚLIWERSKI. Kraków: Impuls, 2000, zwłaszcza tam pomieszczone opracowania: Z. MELOSIK: Pe-
dagogika poststrukturalna: jak działać w świecie bez wielkich liter?, s. 92—97 oraz J. PIEKARSKI: O po-



Wielość problemów wynikających z zarysowanych zagadnień, różnorodność krzy-
żujących się punktów widzenia wymaga jednak uściślenia kierunku prowadzonych
analiz. A zatem całokształt rozważań ujęto: przez pryzmat współczesnej kultury wi-
zualnej obrazu, znaku plastycznego i słowa oraz ilustracji książkowej w kontekście
dziecięcych predylekcji.

Konieczność powiązania w pracy zagadnień mieszczących się w wyszczególnio-
nej strukturze opracowania nasuwa szereg trudności metodologicznych. Wynikają
one w poważnym stopniu z posługiwania się językiem naukowym zaczerpniętym
z dziedzin, które zajmują się podjętą problematyką. Chcąc pokonać owe trudności,
przyjęto za punkt wyjścia i podstawę wszelkich rozważań model wieloaspektowej
analizy.

Publikacja nie pretenduje do wyczerpującego przeglądu historycznego ani też do
podręcznikowego, systematycznego ujęcia związanej z tematem problematyki. Zgro-
madzone studia przedstawiają zagadnienia, które w odniesieniu do głównego pro-
blemu badawczego wydały się interesujące, godne ukazania i stanowiły wkład do
analiz rozwoju percepcji obrazowej dzieci 5- i 6-letnich, czyli do pedagogiki przed-
szkolnej zarówno w obszarze analiz teoretycznych, jak i badań empirycznych. Dlate-
go też, nie podejmując się opracowania szerszej syntezy zagadnienia i dokonania
przeglądu całości polskiej spuścizny ilustratorskiej, usiłuję spojrzeć na współczesną
ilustrację książkową skierowaną do najmłodszych odbiorców, biorąc pod uwagę
reguły denotacyjne, określające model morfologiczno-formalny owej wypowiedzi ar-
tystycznej i kategorie jej odbioru.

Rozprawę rozpoczyna namysł nad kulturą wizualną, obrazujący jej polisemiczny
charakter, a także uwzględniający i skupiający uwagę na jej wizualnym wyrazie
i uwypuklający zagadnienie ikoniczności odniesione do formacji obrazowej. Roz-
dział 2. stanowi próbę eksplikacji pojęcia obrazu w kontekście nośnika narracji i do-
świadczenia estetycznego. Scharakteryzowano w nim również, w formie rekonesansu,
zagadnienie percepcji przekazów wizualnych w postaci obrazu plastycznego. W roz-
dziale 3. podjęto próbę omówienia zagadnienia znaku plastycznego i słowa. Wskaza-
no na interdyscyplinarny charakter pojęcia znaku i omówiono zagadnienie obrazu
i słowa z punktu widzenia rzeczywistości wizualnej. Dokonano też charakterystyki
znaku plastycznego, jego samej formy oraz spełnianych funkcji. W kolejnym rozdzia-
le podjęto próbę opisu obrazu ilustracyjnego w książce literackiej dla dziecięcego od-
biorcy. Przedstawiono podstawowe jakości wizualne ilustracji, jej funkcje i zadania
w książkach dla odbiorcy w wieku przedczytelniczym oraz omówiono dziecięce
upodobania obrazowe w zakresie ilustracji książkowej w świetle dotychczasowych ba-
dań i analiz. W rozdziale 5. zaprezentowano koncepcję teoretyczno-metodologiczną
przeprowadzonych badań. Przedstawiono w nim model badania predylekcji w zakre-
sie ilustracji książkowej u odbiorców w wieku przedczytelniczym, poprzedzony
założeniami ogólnymi w postaci wymogów teoretyczno-badawczych, co pozwoliło
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stulacie humanizacji badań w pedagogice, s. 314—323. Zob. też: Pedagogika i edukacja wobec nowych
wspólnot i różnic...



sformułować założenia metodologiczne badań własnych i zdecydowało o przyjętej
procedurze eksploracji. Rozdział 6. prezentuje upodobania obrazowe najmłodszych
czytelników opracowane na podstawie subiektywnych dziecięcych wyborów uzyska-
nych w prowadzonych eksploracjach. Dokonano w nim opisu predylekcji dziecięcego
odbiorcy do ilustracji książkowej ze względu na obszary realizacji obrazu i dominan-
ty obrazowania odniesione do planu obrazu oraz przedstawiono analizę werbalnego
motywowania waloryzacji rysunkowych, malarskich i graficznych ilustracji w su-
biektywnej perspektywie dziecka w wieku przedczytelniczym. Takie ujęcie pozwo-
liło dostrzec ogólne prawidłowości w sferze dziecięcych preferencji obrazowych
i stanowiło podstawę opracowania ramowego profilu ilustracji w książce literackiej
dla dziecięcego odbiorcy. W ostatnim rozdziale zaprezentowano profil ilustracji
w książce literackiej dla dziecięcego odbiorcy, wynikający z dokonanych analiz teo-
retycznych i empirycznych oraz przedstawiono implikacje dla praktyki pedagogicz-
nej. Pracę zamyka bibliografia i aneks, zawierający graficzne ujęcie problemów ba-
dawczych, narzędzia badawcze, wyniki analizy statystycznej i zestaw ilustracji
ocenionych przez dziecięcego odbiorcę jako najładniejsze oraz dziecięce zwerbalizo-
wane motywacje waloryzowanych ilustracji.

Jak już wspomniano, podjęty problem badawczy — ze względu na dwoistość ob-
licza i odwołania do kilku dyscyplin wiedzy — jest zagadnieniem złożonym i da-
lekim od jednoznacznych rozstrzygnięć, mimo to moim zamierzeniem jest, by w pu-
blikacji połączyć szereg wątków wiedzy teoretycznej i działań badawczych
w namyśle nad tym, co zrobić, aby ilustracja w książce literackiej dla najmłodszego
czytelnika ujmowana jako obraz wizualny/realizacja plastyczna i zgodna z jego
upodobaniami mogła stanowić obszar kształtowania wrażliwości na rzeczywiste war-
tości w przeestetyzowanej rzeczywistości wypełnionej wielością i różnorodnością tek-
stów kultury.

* * *

Katalog długów wdzięczności jest zawsze trudny do sprecyzowania, a szczególnie
trudny, gdy temat pracy jest tak interdyscyplinarny i wymaga spojrzenia z odrębnych,
niedostępnych jednemu człowiekowi perspektyw: artystycznej, literackiej, pedago-
gicznej itd. Zatem pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy wspierali
mnie w realizacji projektu badawczego, w powstaniu tej książki i nadaniu jej osta-
tecznego kształtu.

Serdeczne podziękowania kieruję do adj. Mariana Słowickiego, który jako pierw-
szy skierował moją uwagę na zagadnienie ilustracji i książki dobrze zaprojektowanej
i dzięki któremu analiza dziecięcych predylekcji obrazowych w odniesieniu do ilu-
stracji książkowych znalazła swoją realizację empiryczną.

Podziękowania kieruję do Anny Machwic, Dawida Korzekwy — wykładowców
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, i studentów Wydziału Projektowania Gra-
ficznego, którzy zaprojektowali obwarowane licznymi wymogami zestawy ilustracji,
stanowiące podstawowe narzędzie badawcze w prowadzonych eksploracjach.
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Winnam podziękować również Maciejowi Tokarskiemu — autorowi wierszy wy-
korzystanych w badaniach — za udostępnienie do tej pory niepublikowanych tekstów:
Dwa misie i Zabawa balonem, a także dr. Mirosławowi Wójciakowi z Katedry Eko-
nometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach za nieocenioną pomoc w statystycz-
nym opracowaniu danych.

Wyrazy szczególnej wdzięczności składam moim Przyjaciołom z Katedry Peda-
gogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego za bezinteresowną pomoc oraz wsparcie udzielane pośrednio
przez poczynania naukowe i bezpośrednio — przez dialog.

Jednak szczególną wdzięczność pragnę wyrazić prof. UŚ dr hab. Katarzynie Kra-
soń, która była źródłem niewyczerpanych istotnych sugestii i wspierała mnie w wielu
moich książkowych poszukiwaniach.

Słowa wdzięczności należą się także prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Juszczykowi,
którego nieustająca życzliwość, motywowanie do działania i okazane wsparcie są
trudne do przecenienia.

Wiele wdzięczności winna jestem Recenzentowi pracy — prof. zw. dr. hab. Bo-
gusławowi Śliwerskiemu, którego życzliwość i cenne sugestie okazały się nader po-
mocne w pracy nad ostateczną wersją książki.

Słowa serdeczności przekazuję również magistrantkom biorącym udział w bada-
niach: Katarzynie Jakut, Anecie Halembie i Joannie Sochor.

Chociaż wielki jest mój dług wdzięczności za kontakty osobiste, jeszcze większy
odczuwam w stosunku do Dyrektorów i Nauczycieli z placówek przedszkolnych
w Katowicach, Chorzowie i Lędzinach, w których prowadzone były badania, którzy
mimo ogromu pracy własnej dodatkowo podjęli działania na rzecz nauki.

Dziękuję wreszcie mojej najbliższej Rodzinie, która jak zwykle okazała wielką
cierpliwość, wspierając mnie w trudnych chwilach i podtrzymując w moich obse-
sjach.

12 Słowo wstępne



1. Kultura wizualna
w aspekcie wybranych problemów

Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura.
J.G. Herder: Myśli o filozofii dziejów

Ujęcie terminu „kultura wizualna” (visual culture) w ramy definicyjne nastręcza
teoretykom wielu trudności. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż rozumiana jest
ona zarówno jako dziedzina wiedzy, jak i przedmiot badań. W tym miejscu należy
zaznaczyć, iż niniejsze analizy nie pretendują do całościowego przedstawienia proble-
matyki kultury wizualnej, dlatego też zrezygnowano z omówienia wszystkich wymie-
nionych określeń na rzecz bardziej „globalnego” znaczenia tego terminu. Nie jest to
jednak łatwa sprawa, bowiem w literaturze przedmiotu można zauważyć zamiast pre-
cyzowania owego pojęcia, zjawisko mnożenia kontekstów, w których można mówić
o różnych aspektach wizualności w kulturze, ale również wizualności kultury
współczesnej. Chcąc jednak przybliżyć czytelnikowi ów termin, posłużę się w ni-
niejszym opracowaniu teorią N. Mirzoeffa1. Nicholas Mirzoeff utożsamia „kulturę
wizualną” z kierunkami badań, prowadzonych w zakresie: a) zdarzeń wizualnych
(visual events), w których konsument poszukuje informacji, znaczenia albo przyjem-
ności, uzyskiwanych dzięki narzędziom i wizualnym technologiom, czyli konkretnym
obiektom, przedmiotom patrzenia, jak i środkom służącym do ich prezentacji: od fre-
sków i obrazów olejnych, poprzez fotografię, film, telewizję, aż po (multi)media cy-
frowe oraz Internet, b) historii obrazów (the history of images) opartej na semiotycz-
nym pojęciu przedstawienia (representation), c) społecznej teorii wizualności (social
theory of visuality) albo socjologii kultury wizualnej (sociology of visual culture),
która stara się wypracować własną metodologię de facto izolującą wizualność od
zmysłów i przesuwającą punkt ciężkości na problematykę społeczną oraz socjolo-

1 Por. N. MIRZOEFF: Podmiot kultury wizualnej. Tłum. M. BRYL. W: „Artium Quaestiones”, nr 17.
Red. P. PIOTROWSKI, W. SUCHOCKI. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza, 2006, s. 249—271; zob. również N. MIRZOEFF: An Introduction to Visual Culture. London—New
York: Routledge, 2003, s. 1—33.



giczną, poruszając zagadnienia tożsamości (gender) czy interakcji społecznych. Uj-
muje kulturę wizualną w kontekście postmodernizmu, który rozumie jako „kryzys”
modernizmu albo nowoczesności, dokonujący się w wymiarze wizualnym. Wypowia-
dając się na temat „kultury wizualnej”, Mirzoeff stwierdza, że „[...] w coraz więk-
szym stopniu staje się ona miejscem spotkania krytyków, historyków i praktyków
wszelkich mediów wizualnych, zniecierpliwionych wymęczonymi banałami ich »ma-
cierzystych« dyscyplin [...]. Ta konwergencja jest możliwa i podtrzymywana przede
wszystkim dzięki technologii digitalnej. Pojawienie się multimediów skutkowało na
północnoamerykańskich uniwersytetach swoistym stanem wyjątkowym odnośnie
analizy krytycznej, pedagogiki i praktyki instytucjonalnej”2. Dalej Mirzoeff precyzu-
je znaczenie tego terminu następująco: „Kultura wizualna nie jest tradycyjną dyscy-
pliną, ponieważ już od dłuższego czasu może w ogóle nie istnieć coś takiego jak
współczesny ciąg dyscyplin. Można ją raczej uznać za jedno z krytycznych narzędzi
służących do wypracowania formuły postdyscyplinarnej praktyki i zarazem do kon-
troli i gwarancji, iż praktyka ta nie jest po prostu jakąś formą treningu przedzawodo-
wego. Oznacza to na przykład, że należy podjąć próbę wynalezienia właściwych spo-
sobów refleksji nad tym, jak oddziałuje kultura wizualna i dlaczego właśnie tak,
a nie inaczej, a nie po prostu ograniczać się do nauczania software, czy to w sensie
praktycznych umiejętności, czy jako to, co Lev Manovich określa mianem software
studies”3.

Reasumując, można skonstatować, iż kultura wizualna to całokształt procesów ko-
munikacji wizualnej zachodzących w danym społeczeństwie; źródło różnych doświad-
czeń. Jej media oferują informacje i rozrywkę, kształtują zachowania, postawy i tożsa-
mość użytkowników, dostarczają wzorów językowych, umożliwiają gratyfikację
potrzeb społecznych, poznawczych oraz tych związanych ze sferą przyjemności. Defi-
nicja przyjęta w tym opracowaniu stanie się wykładnią późniejszych rozważań i ma tę
zaletę, że przy maksymalnej inkluzywności nie traci mocy operacyjnej, wyznaczając
nie tylko obszar badawczy, ale także perspektywę teoretyczną jego konceptualizacji.
Jest to perspektywa interdyscyplinarna, w której poszczególne aspekty socjologiczne,
psychologiczne czy antropologiczne stają się wykładnią dla wizji pedagoga. Jej pod-
stawowy aksjomat — „społeczne tworzenie rzeczywistości” — odniesiony do obrazu
ulega istotnej modyfikacji, polegającej na przejściu, zgodnie ze zgrabną formułą, od
społecznej konstrukcji tego, co wizualne do wizualnej konstrukcji tego, co społeczne.
Kulturę wizualną należy zatem rozumieć jako splot wszechstronnych interakcji, jakie
stają się udziałem członków danej społeczności wtedy, gdy wytwarzają artefakty wi-
zualne, gdy nimi manipulują, gdy je interpretują (rozumieją) etc.

Analizując zagadnienie kultury wizualnej, mam na uwadze fakt, iż stanowi ona
część szeroko pojętej kultury, dlatego dalsze rozważania prowadzone będą w swoistej
trajektorii zarysowanej w obszarze cywilizacji, ikonosfery, by wreszcie skoncentrować
się na ikoniczności jako formacji obrazowej.
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2 Ibidem, s. 252.
3 Ibidem, s. 253.



1.1. Cywilizacja a kultura masowa —
wieloznaczności współczesnej kultury

Pomiędzy kulturą a cywilizacją dokonuje się wymiana: jed-
nostki o wyższej kulturze przyczyniają się do postępu cywiliza-
cji, a postępująca cywilizacja przyczynia się do podniesienia
kultury innych jednostek.

W. Tatarkiewicz: Kultura i cywilizacja

Podrozdział ten poświęcono kulturze masowej, w obrębie której sytuuje się za-
równo współczesna kultura wizualna, jak i mieszczące się w jej przestrzeni predylek-
cje do percypowanych obrazów wizualnych, stanowiących przedmiot prowadzonych
przeze mnie eksploracji. Na wstępie skoncentrowano się na przedstawieniu — z ko-
nieczności w formie powierzchownej — istoty kultury i wybranych koncepcji z teorii
kultury masowej, uznając, iż wnioski wypływające z prezentowanych analiz będą sta-
nowiły zarówno podstawę uzasadnienia podjętego w niniejszej pracy problemu ba-
dawczego, jak i dobry punkt wyjścia do dalszych rozważań.

„Kultura” jest pojęciem wieloznacznym. Sam wyraz wywodzi się z języka łac.
culturus agria (‘uprawa ziemi’), cultura — i oznacza dbanie, kształcenie, pielęgno-
wanie. Najprościej zdefiniować kulturę można jako wytwór myśli i działalności
człowieka lub jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przeka-
zywanego z pokolenia na pokolenie4. Spór o pojęcie kultury od dawna budzi emocje
wśród humanistów. Za sztandarowy przykład trudności dyskusji w przedmiocie i spo-
sobach poznawania kultury uważa się opublikowaną ponad pół wieku temu pracę
amerykańskich antropologów — Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna, w której
przedstawiono 168 możliwych jej definicji5, ujętych w grupy o charakterze: opiso-
wo-wyliczającym — sprowadzające definiowanie kultury do wyliczania jej części
składowych; historycznym — kładące nacisk na czynnik tradycji jako mechanizm
przekazywania dziedzictwa kulturowego, które konstytuuje kulturę i człowieczeń-
stwo; normatywnym — akcentujące podporządkowanie zachowań człowieka nor-
mom, wzorom, wartościom i modelom; psychologicznym — skupiające się na psy-
chicznych mechanizmach kształtowania kultury; strukturalnym — uwypuklające
strukturę konkretnej kultury i ukazujące wzajemne powiązania jej elementów oraz ge-
netycznym — kładącym nacisk na wyjaśnienie pochodzenia kultury. Z przedsta-
wionych w publikacji definicji wynika, że rozmaite sposoby rozumienia kultury
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4 Encyklopedia popularna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1982, s. 388.
5 Por. A.L. KROEBER, I.C. KLUCKHOHN, W. UNTEREINER, A.G. MEYER: Culture. A Critical Review of

Concepts and Definitions. New York: Vintage Books, 1952 oraz S. BEDNAREK: Kultura jako przedmiot
poznania. O statusie kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny naukowej. W: O naturze i kulturze. Red.
J. MOZRZYMAS. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 11. Zob. także K. ŁUKA-

SIEWICZ: O pojęciu kultury raz jeszcze. W: O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi
Stanisławowi Pietraszce. Red. S. BEDNAREK, K. ŁUKASIEWICZ. Wrocław: Wydawnictwo i Drukarnia
DTSK, „Silesia”, 2009.



mogą rodzić ciekawe i poznawczo twórcze teorie, ale i prowadzić do licznych niepo-
rozumień. Współcześnie w antropologii i socjologii kulturę ujmuje się w rozumieniu:
wartościującym i opisowym (neutralnym), przy czym wartościujące rozumienie kul-
tury zawiera ocenę kultur poszczególnych zbiorowości ludzkich, jako lepsze lub gor-
sze, wyższe lub niższe, bardziej lub mniej „cywilizowane”, natomiast w aspekcie
opisowym kultura definiowana jest jako zespół wielu zróżnicowanych zjawisk, któ-
rych wzajemne powiązanie i uwarunkowania mogą być przedmiotem opisu i analizy,
ale nie wartościowania.

„Cywilizacja” jest pojęciem, którym określamy stan kultury materialnej osiągnię-
ty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej, ale także stan rozwoju społecz-
nego przeciwstawiany barbarzyństwu. W bardziej potocznym znaczeniu przez cywi-
lizację rozumiemy rozwój materialny i techniczny. Współcześnie pod pojęciem
„cywilizacja” rozumie się typ kultury zaawansowanej: społecznie (m.in. hierarchiczna
organizacja, system prawa, instytucja państwa, urbanizacja), materialnie (technika
i wiedza praktyczna) i ideologicznie (rozwinięta sztuka, literatura, zaawansowane sys-
temy religii z teologią i refleksją filozoficzną), charakterystyczny dla tzw. społe-
czeństw cywilizowanych (złożonych), przeciwstawianych społeczeństwom niecywili-
zowanym (prostym, przedpiśmiennym).

W myśl antropologii współczesnej terminy „cywilizacja” i „kultura” występują
zazwyczaj jako synonimy, odnoszą się do tego samego pojęciowego zbioru zjawisk,
różnią się jedynie niuansami znaczeniowymi. Termin „cywilizacja” obejmuje tylko
wielkie kultury, natomiast każde społeczeństwo (większe, mniejsze, rozwinięte, zaco-
fane) posiada jakąś „kulturę”6. W niniejszym opracowaniu przyjęto, za Alfredem
Kroeberem, pogląd, w myśl którego cywilizacja i kultura to obszary ludzkiej aktyw-
ności, stanowiące segmenty kultury ludzkiej, z których jeden skierowany jest na rze-
czywistość, a drugi — na wartości. Należy zaznaczać, iż rozróżnienie cywilizacji
i kultury wprowadził Alfred Weber, w uproszczonej formie różnicowali je również
Robert Merton oraz Robert MacIver. W myśl Weberowskiej koncepcji, zjawiska
społeczno-kulturowe ujmowane są w strukturze trójpodziału, w skład którego wcho-
dzą: społeczeństwo, cywilizacja i kultura, przy czym w ramy społeczeństwa wpisane
są zjawiska i procesy społeczne, ekonomiczne oraz polityczne; cywilizacja obejmuje
naukę i technologię, a kultura — filozofię, religię, sztukę oraz wartości, z kolei pro-
ces naukowo-technologiczny wykazuje tendencję do akumulacji, którą od dawna
uważano za właściwość całościowego procesu kulturowego, natomiast kultura jest
kumulatywna w dużo mniejszym stopniu, rozprzestrzenia się bowiem w społeczeń-
stwie dużo trudniej, zwłaszcza wówczas, gdy społeczeństwa mają odmienne doświad-
czenia historyczne i inne pochodzenie. Uzasadnieniem stanowiska Webera jest fakt,
iż nauka może posuwać się dalej od punktu, w którym się zatrzymała, i rozwija się
na ogół w kierunku wyznaczonym przez naturę istniejącą niezależnie i wcześniej od
człowieka, natomiast sztuka zaczyna się za każdym razem od początku, rozwija się
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6 A.L. KROEBER: Istota kultury. Przeł. P. SZTOMPKA. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2002, s. 197.



niezależnie w różnych kierunkach, przy czym religie i filozofie upodabniają się do
niej pod względem wysokiego stopnia nieciągłości i mają tendencję do zastępowania
się wzajemnie, a nie do kumulatywnego nadbudowywania się jedna nad drugą7. Mer-
ton odróżniał kulturę „cywilizacyjną” od kultury „kulturowej”, przypisując tej pierw-
szej obiektywny charakter. Kultura „kulturowa”, jego zdaniem, ma charakter subiek-
tywny. Natomiast MacIver ujmuje „cywilizację” jako porządek technologiczny,
a „funkcjonujące oceny” i cele stanowią jej porządek kulturowy, w którym poza
sztuką i filozofią mieści się również religia oraz tradycje, kodeksy i zwyczaje, formy
zabawy i „sposoby życia”8. Powróćmy jednak do poglądów i terminologii zapropo-
nowanej przez Kroebera, który — jak wspomniano — różnicuje cywilizację i kultu-
rę9, przyjmując Weberowską koncepcję, ujmuje cywilizację i kulturę jako „kulturę
rzeczywistości” i „kulturę wartości”, a zachowania społeczne, polityczne i ekono-
miczne traktuje jako „kulturę społeczną”10.

Bazując na owym pojęciowym rozróżnieniu, system społeczno-kulturowy jawi
nam się jako trójsegmentowa struktura, której Kroeber nie traktuje jako rozgraniczo-
nej przestrzennie, bowiem — jak sam podkreśla — „pozostają w tym układzie luki,
a wiele działań kulturowych może być umiejscowionych w jednym bądź innym seg-
mencie, np. nauka ma wspólne cechy z technologią, ale inne właściwości łączą ją
z filozofią i religią, które mieszczą się w sferze wartości”11, lecz ujmuje je jako
swoistą skalę pojęciową z dobrze zaznaczonymi biegunami — continuum od techno-
logii poprzez naukę, filozofię, religię do sztuki. Złożoność systemu społeczno-kultu-
rowego w rozumieniu, jakie proponuje Kroeber, ujęto w postaci modelu, który — jak
uznano — precyzuje jednocześnie jego specyfikę (zob. schemat 1).

Z systemowego ujęcia wynika, że obszar kultury, pojmowany jako system czynno-
ści i wytworów, stanowi jego istotny element i obejmuje szereg dziedzin m.in. takich
jak: nauka, filozofia, religia oraz sztukę. Zaznaczyć należy, iż twórca koncepcji kul-
turę ujmuje jako historycznie zróżnicowany i zmienny zespół zwyczajowych sposo-
bów funkcjonowania społeczeństw ludzkich, a wyróżniając główne jej segmenty i sy-
tuując ich elementy w układzie continuum, wskazuje, że „nauka bierze początek
z rzeczywistości i jest z nią związana, wyraża rzeczywistość za pomocą wzorów
własnej produkcji. Filozofia posługuje się wzorami myślowymi, które w jej zamierze-
niu mają odpowiadać rzeczywistości, jednakże nie zawsze w sensie bezpośrednim.
Religia obejmuje zjawiska rzeczywistego świata, częściowo lub całkowicie pod-
porządkowane czemuś nadnaturalnemu [...]. Natomiast sztuka stara się schlebiać rze-
czywistości, utrzymując, że nie odbiega od niej albo też odbiega tylko nieznacznie
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Zob. ibidem, s. 201.

10 Kulturę społeczną Weber nazywał „procesem społecznym”, MacIver — „porządkiem społecznym
w dziedzinie bytu świadomego”, zob. A.L. KROEBER: Istota kultury..., s. 204.

11 Ibidem, s. 212.



i w pewnej mierze zależy od materiałów, przyborów, narzędzi, które jako fragmenty
technologii prowadzą do punktu wyjścia”12. Podkreślić również należy, iż segment
kultury skierowany na rzeczywistość, zdaniem Kroebera, ma charakter kumulatywny
i rozprzestrzenia się w drodze dyfuzji, segment skierowany ku wartościom jest
wiecznie twórczy, natomiast kultura społeczna nie wykazuje ani szczególnej kumula-
tywności, ani nie jest szczególnie kreatywna13.

Jak wskazano, kultura obejmuje szereg dziedzin w tym również sztukę, którą
w niniejszym opracowaniu ujmować będziemy w kontekście systemu artystycznego.
Ów system, przyjmując stanowisko Mariana Golki przedstawione w opracowaniu
Socjologia sztuki, składa się z dwóch elementów: instytucji i wytworów artystycz-
nych, ujętych w ściśle ze sobą powiązane podsystemy. Należy zaznaczyć, iż ze
względu na złożoność i wieloaspektowość systemu artystycznego — jak podkreśla
badacz — nie można dokonać i tym samym zaprezentować pełnej, dokładnej jego
analizy, a ze względu na istnienie wielu różnych formuł artystycznych, przejawów
sztuki, obiektów o zróżnicowanej budowie, technice wykonania, a także ze względu
na ogromną różnorodność stosunku odbiorców do tych wytworów, przypisanych im
skojarzeń i interpretacji, również ujęcie wytworu artystycznego w ramy definicyjne
nastręcza trudności14. Należy wspomnieć, iż w socjologicznym ujęciu jedyną cechą
różnicującą wytwory artystyczne w systemie artystycznym jest „podobanie się”, rozu-
miane przez socjologów jako „pragnienie współprzeżywania z wytworem, doznanie
trudnej do określenia przyjemności mającej swe źródło w tym kontakcie. Można za-
tem przyjąć, iż »podobanie się« to nie tylko reakcja na formę, lecz ogólna reakcja
syntetyzująca różne właściwości i »użytki« wytworu”15, przy czym trzeba pamiętać,
iż wcale nie musi być ono powodowane obecnością wartości — tradycyjnie rozumia-
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Schemat 1
Model systemu społeczno-kulturowego według A. Kroebera
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nych jako piękno, swe źródło może mieć w wielu innych wartościach, które wy-
wołane zostały wieloma potrzebami, a których nie sposób jednoznacznie zdefinio-
wać16.

Dokonując — mimo wspomnianych ograniczeń — powierzchownej z natury rze-
czy charakterystyki systemu artystycznego i sytuując go w obszarze kultury, można
wskazać na pewne sprzężenia/zależności, które, występując wewnątrz systemu, łączą
go z systemem społeczno-kulturowym, a także można wskazać na kilka jego osobli-
wości. I tak, w obszarze zależności — jak twierdzi M. Golka — znajdują się:
„wspólna wiedza, jednostronne lub dwustronne przepływy wytworów, wartości, zna-
czeń, informacji, idei, wzorów, tematów, rozwiązań technicznych, sposobów artykula-
cji, inspiracja, naśladownictwo, zaprzeczenia i przeciwstawienia, kontakty personalne,
interesy i powiązania ekonomiczne, sterowanie (wpływ władzy politycznej, możliwo-
ści wywoływania decyzji itp.), wspólne cele oraz wspólne przekonania co do charak-
teru pełnionych ról, a w tym wspólne normy regulujące działania”17. Natomiast oso-
bliwościami systemu w myśl teoretyka są: „płynność granic na tle całego systemu
społeczno-kulturowego — często nie wiemy, czy obraz przedstawiający Madonnę na-
leży do sztuki czy religii lub czy dany reportaż zaliczany jest do literatury czy nauk
społecznych, względna jego trwałość czy też zmienność, bowiem na skutek procesów
dziejowych nieustannie przybywa nowych dzieł i ubywa innych, zmienia się ich hie-
rarchia, przeobrażają się same instytucje artystyczne oraz zjawisko zmniejszania się
jego roli, czyli ubożenie liczby i zakresu funkcji pełnionych przezeń na rzecz całego
systemu społeczno-kulturowego”18.

Ekspansywny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych kształtuje
współczesną kulturę, określaną — jak już wskazano — mianem kultury wizualnej,
na którą składają się przede wszystkim teksty ikoniczne, dla których podstawowym
tworzywem jest obraz. Porządkując zatem dotychczasowe rozważania i zaciągając
ogromny dług metodologiczny u Kroebera, postanowiono przyjąć, iż człowiek zaw-
sze osadzony jest w jakimś kontekście, kształtującym pewien charakterystyczny
światopogląd, w którym dominują określone systemy wartości. Ów kontekst tworzo-
ny jest przez interakcjonizm symboliczny przebiegający w układzie: kultura społecz-
na, kultura rzeczywistości, kultura wartości, w obrębie której mieści się formacja ob-
razowa określana współcześnie mianem ikonosfery, zawierającej przedstawienia
i przejawy wizualne (zob. schemat 2), przy czym przedstawienia wizualne to celowo
tworzone obrazy (sztuka, reklama), a przejawy wizualne to wszystko, co możemy
poddać percepcji wzrokowej i przetworzyć, np. w obraz trwały za pomocą aparatu
fotograficznego19.
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Jak zaznaczono na wstępie, kulturę wizualną można analizować w kontekście kul-
tury masowej. Samo określenie „kultura masowa” pojawiło się w celu nazwania no-
wych zjawisk zagrażających „prawdziwej” wysokiej kulturze. W latach 60. XX wieku
Dwight MacDonald, dokonując segmentacji kultury na: elitarną wysoką i masową
niską, przedstawił skrajnie radykalne, krytyczne stanowisko wobec kultury masowej.
Bazując na poglądach tego teoretyka, kultura masowa jawi nam się jako zbiór wy-
tworów producentów-specjalistów działających w quasi-kulturalnym show-businessie
na zlecenie świata polityki i wielkiego kapitału. Jej audytorium stanowią bierni kon-
sumenci, których uczestnictwo w tego typu kulturze ogranicza się do prawa zakupu
jej wytworów. Produktem tej kultury jest kicz, zagrażający treściom kultury elitarnej.
Ów kicz niejako przetrawia sztukę dla odbiorcy i oszczędzając wysiłku, dostarcza
krótszej drogi do rozkoszowania się nią, pomijając to, co w wielkiej sztuce jest trud-
ne20. Ponadto MacDonald czarno widział przyszłość kultury. Sądził, iż poziom kultu-
ry masowej nie tylko nie wzrośnie, ale dobrze będzie, jeśli się nie obniży. Takie sta-
nowisko wynikało z przekonania, iż producenci kultury, odpowiadając na
zapotrzebowania odbiorców, dostarczają produkcji kulturalnych tworzonych wedle
najniższego wspólnego mianownika, a gust masowy jest tożsamy z gustem o najniż-
szym poziomie, wyznaczonym przez upodobania najmniej wrażliwych i najbardziej
ignoranckich członków zbiorowości21. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w latach
50. i 60. ubiegłego stulecia rozważania na temat kultury masowej zawierały się
w schemacie: krytyka i obrona, a tym samym przybierały charakter radykalnie kry-
tyczny, umiarkowanej krytyki, jak i afirmująco-optymistyczny22. Przedstawicielem
nurtu umiarkowanej krytyki kultury masowej był Ernest van den Haag. Rozważania
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Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 2
Ikonosfera w strukturze kultury ludzkiej

20 Zob. D. MACDONALD: Teoria kultury masowej. „Odra” 1970, nr 1; IDEM: Teoria kultury masowej.
W: Kultura masowa. Wybór, przekład, przedmowa C. MIŁOSZ. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002,
s. 14—36.

21 Ibidem.
22 Por. A. KŁOSKOWSKA: Kultura masowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
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tego teoretyka, pozbawione akcentów katastroficznych, stanowiły wnikliwą próbę
opisu i analizy procesów charakterystycznych dla kultury masowej, którą postrzegał
jako nieuchronny efekt dokonujących się procesów cywilizacyjnych i kulturowych,
w których upodobania masowe ulegają ujednoliceniu nie przez sprowadzenie treści
do najniższego wspólnego mianownika, ale poprzez dążenie do zaspokojenia domi-
nujących przeciętnych gustów, które są raczej średnie23. Zdaniem van den Haaga,
charakterystyczną cechą kultury popularnej jest depersonalizacja zarówno relacji
twórca — odbiorca, jak i procesu twórczego i odbioru treści kultury. Twórca bowiem
wystawia swą myśl na bezosobowym masowym rynku, nie wiedząc, kto ją kupi,
a odbiorca nie odbiera kultury całą swoją osobowością, lecz tylko tym, co jest wspól-
ne z innymi ludźmi, ponadto w celu pozyskania jak największej liczby odbiorców
i osiągnięcia finansowego sukcesu, producenci kultury muszą dopasować swój towar
do oczekiwań masowego odbiorcy, tym samym produkcja kulturalna staje się działal-
nością komercyjną, co warunkuje utratę indywidualności. Zatem kultura masowa —
w ocenie van den Haaga — nie powstaje z potrzeb zbiorowości. Jest produkowana
wedle potrzeb bezimiennego masowego rynku i na nim sprzedawana, przy czym za-
mierzenia twórcze określane są przez przeciętny masowy gust oraz dyspozycje i in-
teresy często polityczne, a także ideologiczne. Ponadto, jak podkreśla wspomniany
teoretyk, kultura popularna zawłaszcza i przetwarza kulturę wyższą, infekując jej
przestrzeń poprzez wprowadzanie zapożyczeń z klasyki muzyki, przeróbek kanonu
światowej literatury, mieszanie treści poważnych z treściami trywialnymi, stosowanie
skrótów lub okaleczanie pierwowzorów. Według van den Haaga, takie falsyfikacje
nie zaspokajają w odbiorcach chęci poznania, wypaczają ją, hamują rozwój wrażli-
wości, a wyobrażenia bardziej subtelne czynią mniej ciekawymi24.

Koncepcję afirmującą procesy cywilizacyjne i zjawiska kultury masowej przedsta-
wił M. McLuhan25. Zdaniem tego autora, wieloletnia dominacja druku wpłynęła de-
formująco na ludzkie osobowości, bowiem — jak wskazuje — podstawowe środki
przekazu informacji epoki druku — pismo, druk — wyrabiały w ludziach tendencje
do myślenia linearnego, przejawiającego się w jednotorowości myślenia, w sztucznym
szufladkowaniu rzeczywistości, braku skłonności do analizy i całościowego postrze-
gania rzeczywistości. Należy wspomnieć, iż dla tego teoretyka przemiany cywiliza-
cyjne uzależnione są od szybkości i sposobu przepływu informacji. Toteż gwałtowny
rozwój mediów elektronicznych, w myśl założeń McLuhana, warunkuje wyjście
z kryzysu cywilizacyjnego i nie zmniejsza, lecz zwiększa doznania zmysłowe towa-
rzyszące odbiorowi informacji. Ponadto dla McLuhana mieszanie się treści kultury
„wysokiej” i kultury „niskiej” nie świadczy o degradacji prawdziwej kultury, ale jest
wyrazem jej mozaikowości, pluralizmu poznania — pokazuje wielowymiarowość
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i zróżnicowanie współczesnego świata. W koncepcji tej wiele poglądów oscyluje
wokół problematyki pedagogicznej26. W swoich poglądach teoretyk wskazuje na po-
zytywne oddziaływania mediów na dziecko, zarówno w sferze jego świadomości, jak
i nieświadomości oraz zwraca uwagę na zjawisko odmienności pokoleń. Różnicując
pokolenia, zwraca uwagę na fakt, iż doświadczenia medialne osób starszych (pokole-
nia wzrastającego w kulturze literackiej) powstały na gruncie kulturowych wzorów
epoki druku, u młodszego pokolenia, kształtowanego przez media elektroniczne, są
pierwszoplanowymi sposobami poznania świata, wyprzedzającymi w czasie edukację
szkolną, warunkującymi powstawanie kolejnych oraz kształtującymi swoisty stosu-
nek do historii i tradycyjnych wartości kultury.

W odniesieniu do przedstawionych koncepcji wydaje się, że obecnie termin „kul-
tura masowa” stosowany w dawnym rozumieniu stracił rację bytu na rzecz używane-
go dziś określania „kultura popularna”. Należy zaznaczyć, iż oba pojęcia, choć funk-
cjonujące równolegle, obecnie różnią się znaczeniowo, bowiem dawna kultura
masowa na przestrzeni lat zmieniła swoje oblicze i postrzeganie kultury w podziale
na wysoką i niską nie oddaje obecnie jej prawdziwego stanu. Dziś kulturę popularną
charakteryzują zjawiska takie, jak: powszechny język komunikacji społecznej, wspól-
ny i niezróżnicowany w zależności od uwarstwienia społecznego; funkcjonowanie in-
stytucji przygotowujących do posługiwania się tym powszechnym językiem komuni-
kacji społecznej i upowszechniania informacji wspólnej wszystkim członkom
społeczeństwa; nowy sposób odnoszenia się elementów rzeczywistości społecznej,
którego przejawem jest „inny racjonalizm” i „świadomość obrazkowa” i wreszcie
traktowanie informacji jako wartości ekonomicznej oraz rozrost masy informacyjnej
przeznaczonej do użytku społeczeństwa27. Wprowadzanie do komunikacji społecznej
coraz większej ilości elementów w coraz krótszym czasie ma konsekwencje dla pro-
cesu edukacji. Media — zdaniem teoretyków28 — wkraczając w niemal każdą dzie-
dzinę życia, próbują narzucać swój świat wartości, organizować nasz czas, decydo-
wać o naszych wyborach i dla wielu odbiorców stają się podstawowym źródłem
wiedzy, informacji i autorytetem, ponadto angażują w nieznany dotąd sposób zmysły
dziecka, wprowadzając je w wirtualną rzeczywistość, gdzie uproszczone obrazy stają
się bardziej zrozumiałe niż rzeczywiste argumenty.
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Podsumowując, współczesna kultura ma niewątpliwie audiowizualny charakter,
jest mozaikowa, niejednolita, nie można jej opisać w kategoriach rozdzielnych seg-
mentów. Na jej charakter składają się nie tylko kulturalne oferty, ale przede wszyst-
kim to, jakie znaczenia nadają odbieranym treściom uczestnicy kultury. Nie ulega
również wątpliwości, że znaczące miejsce w kreowaniu oblicza współczesnej kultury
ma informacja obrazkowa, dlatego na potrzeby niniejszego opracowania w dalszej
części prowadzonych analiz skoncentrowano się na wybranym podzespole kultury —
ikonosferze.

1.2. Obrazowy charakter współczesnej kultury
Ikonosfera jako środowisko obrazu

Każdy ma swój sposób widzenia rzeczywistości. Jedni są na-
stawieni na widzenie w niej nadzwyczajnych zdarzeń, inni zaś
na widzenie codzienności, mniej lub więcej zawsze podobnej.

W. Tatarkiewicz

Ostatnimi czasy świat przeżywa kolejny przełom cywilizacyjny: na naszych
oczach rozwija się era obrazów, kształtuje się nowy kod kulturowy, którego wyznacz-
nikiem jest obraz, komputer i Internet. Można rzec, iż technologia w istotny sposób
odmieniła życie współczesnego człowieka i przekształciła charakter kultury, bowiem
obecna cywilizacja niewątpliwie zmierza ku paradygmatowi „cywilizacji obrazko-
wej”, gdzie język obrazu staje się podstawowym kodem komunikacji pomiędzy ludź-
mi. Według Gillo Dorflesa, to wszystko, co nas otacza — różnorodne obrazy,
ogłoszenia, atrakcje (znaki sygnalizacji drogowej, plakaty filmowe, reklamy świetl-
ne...), wytwarzają w rzeczywistości nie tylko nową panoramę ikonograficzną naszej
epoki, ale i nowe mityczne bóstwa, które nieustannie nad nami czuwają, towarzyszą
nam, usidlają nas i hipnotyzują. Taki stan rzeczy sprawia, że człowiek żyje w świe-
cie, w którym jego codzienna egzystencja uzależniona jest od pewnych impulsów, na-
cisków, wywodzących się z bodźców wizualnych29, a przyzwyczajony do otacza-
jących go obrazów, nie zdaje sobie sprawy z wywieranego przez nie wpływu. Żyjemy
bowiem w otoczeniu obrazów najczęściej przypadkowych i byle jakich, które —
z jednej strony — atakują naszą wyobraźnię, kształtują gusty, informują, bawią
i uczą, a z drugiej strony — manipulują naszymi wyobrażeniami o życiu, oszukują
i propagują fałsz.

Światoobrazy otaczające człowieka tworzą specyficzne środowisko zwane ikono-
sferą30. Etymologia słowa wskazuje na dwa określenia pochodzące z języka greckie-
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go: eikon — ‘obraz’ i sphaira — ‘środowisko’. Zdaniem Mieczysława Porębskiego,
ikonosfera jest środowiskiem obrazu, wizualnym środowiskiem człowieka, zbiorem
obrazów go otaczających. Jest swoistym systemem struktur obrazowych, na które
działają tzw. operatory pewnej szczególnej kategorii. Innymi słowy, strukturami tego
w miarę uniwersalnego systemu są zmienne rozmieszczenia obrazów pojawiające się
w każdorazowym polu naszej obserwacji, a operatorami są nasze przemieszczenia,
które chwilowo zmieniają naszą obrazową konfigurację otoczenia31. Uściślając, moż-
na powiedzieć, że ikonosfera jest tym środowiskiem człowieka, które odznacza się
dominacją obrazu32. Niemożliwe jest jednak skatalogowanie pełnej ikonosfery
współczesnego człowieka, rozumianej jako jego środowisko obrazu, bowiem jest ona
niezwykle zróżnicowana, a ponadto — jak podkreślają badacze — każdy człowiek
ma własną, niepowtarzalną, specyficzną ikonosferę, często stosowaną do osobistych
preferencji oraz oczekiwań i inaczej na nią reaguje33.

Ikonosfera określana jest przez trzy ważne elementy, a mianowicie: zbiór struktur
obrazowych, kategorię wszystkich możliwych przemieszczeń fizycznych dowolnej
liczby obserwatorów, a także operację działającą operatorami czasoprzestrzeni fizycz-
nej lub symbolicznej na struktury obrazowe, ostatecznie dające znów wyniki obrazo-
we tejże ikonosfery34. Owe elementy rzutują na definicyjne, czyli pojęciowe, określe-
nie obrazu. I tak, obraz możemy traktować jako: związany z innymi naturalnymi czy
technologicznymi stanami i procesami otoczenia — aktualny ich stan lub symptom;
autonomiczną samocharakterystykę morfologiczną, demonstrującą typologicznie pre-
zentacje stanów rzeczy i procesów, nienależącą do aktualnego otoczenia obserwatora,
ale wyprowadzających go poza nie, w taką czy inną czasoprzestrzeń symboliczną;
symbol postaw i aspiracji przedstawicieli pewnej populacji ujawniający się w techno-
logicznych, morfologicznych i typologicznych właściwościach obrazu35.

Ikonosferę podstawową tworzą obrazy danego środowiska, natomiast suma
wszystkich środowisk obrazu, w których człowiek partycypuje, buduje ikonosferę glo-
balną. Obrazy konkretnej ikonosfery mogą być naturalne (np. krajobrazy), oryginalne
(dzieła malarskie czy architektoniczne) oraz imitujące (reprodukcje, fotografie, obraz
telewizyjny i obraz wirtualny)36 i — jak twierdzi Andrzej Zwoliński w książce Obraz
w relacjach społecznych — powszechnie narzucane, czyli wstrzykiwane do masowej
świadomości, tworzące standard estetycznych upodobań, jakże niezbędny w prze-
mysłowym systemie produkcji37.
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31 IDEM: Pojęcie obrazu a badania nad sztuką. W: „Studia Estetyczne”. T. 11. Red. S. KRZEMIEŃ-
-OJAK. Warszawa: PAN, 1974, s. 135.

32 Por. A. LEPA: Pedagogika mass mediów. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000,
s. 182.

33 IDEM: Magia obrazu. „Łódzkie Studia Teologiczne” 1997, nr 6, s. 263—276; Por. M. PORĘBSKI:
Ikonosfera...

34 M. PORĘBSKI: Pojęcie obrazu a badania nad sztuką..., s. 137.
35 Ibidem, s. 138.
36 Por. M. PORĘBSKI: Ikonosfera...
37 A. ZWOLIŃSKI: Obraz w relacjach społecznych. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004, s. 43.



Rozwój środków masowej komunikacji w kierunku dominacji obrazu we współ-
czesnej kulturze, obok skutków pozytywnych, takich jak: możliwość dokładniejsze-
go poznania świata, osiągnięć techniki, dokonań kulturalnych, niesie z sobą wiele
zagrożeń dla osobowego wymiaru człowieka. Można dziś mówić o tzw. mentalności
telewizyjnej czy o tzw. myśleniu plakatowym. Analiza tych terminów oraz zjawisk,
które one oznaczają, pozwala stwierdzić obecność pewnych cech negatywnych
u człowieka współczesnego, takich jak: powierzchowność przeżyć, lęk przed wy-
siłkiem intelektualnym, ucieczka od głębszej refleksji. Ludzka wiedza o życiu, a na-
wet sam sposób myślenia o nim w znacznym stopniu są zdeterminowane środkami
przekazu. Dla wielu rzeczywistością jest to, co środki te uznają za prawdziwe,
a wszystko, czemu nie poświęcają uwagi, zostaje pozbawione jakiegokolwiek znacze-
nia. Niekorzystny wpływ ikonosfery przejawia się w kształtowaniu postawy kon-
sumpcjonizmu medialnego, która prowadzi do postawy uzależnienia od mediów obra-
zowych. Działanie tych postaw połączone z preferencją wartości hedonistycznych
powoduje zamykanie się jednostki na korzystny dla jej rozwoju dialog międzyosobo-
wy. Człowiek staje się mało komunikatywny, a w konsekwencji jest niezdolny do bu-
dowania wspólnoty z innymi. Innym następstwem nadmiernego korzystania z mediów
obrazowych, połączonym z brakiem refleksji, jest postawa bierności, zanikanie kry-
tycyzmu i spadek kreatywności. Do pasywności przyczynia się też tzw. teatralizacja
życia społecznego. Człowiek, oglądając widowiska ikoniczne, zachwyca się nimi,
wzrusza się, ale tak naprawdę w nich nie uczestniczy. Przeżywa tylko pozory uczest-
nictwa, które nie zastąpią potrzeby aktywności społecznej. Utrwala się w człowieku
postawa widza, co paraliżuje wyobraźnię, inicjatywę, a nawet aspiracje. Przewaga ob-
razu nad słowem ma swoje reperkusje w języku mówionym. Pedagodzy i nauczyciele
dowodzą, iż coraz bardziej widoczne są oznaki kryzysu słowa mówionego u dzieci,
jego degradacji, czego przejawem jest: prymitywizm, spłycenie i wulgaryzacja języ-
ka, co stanowi zagrożenie dla przyszłości kultury w ogóle. Widać u dzieci trudności
w czytaniu i rozumieniu tekstów pisanych. Dominacja obrazu ma także wpływ na za-
chowania jednostki. Media i multimedia często instruują i skłaniają do zachowań
agresywnych oraz percepcji antywartości, które nie muszą ujawnić się natychmiast,
lecz na zasadzie kumulacji mogą dać znać o sobie później, nawet w życiu dorosłym.
Reasumując kwestie oddziaływania współczesnej ikonosfery, można przyjąć stanowi-
sko Adama Lepy, który wskazuje na istniejący w nadmiernym obcowaniu jednostki
z obrazami paradoks: im więcej człowiek doświadcza wizualizacji w danej dziedzi-
nie, tym bardziej w tej dziedzinie doznaje zaślepienia.

Jak wspomniano, współczesną ikonosferę wypełniają obrazy, których źródłem nie
są już wyłącznie fotograficzne reprodukcje istniejących obiektów. Ikoniczność przeja-
wia się w formie: fotoreportaży, reklam wizualnych, portali internetowych, prasy ma-
gazynowej, wydawnictw albumowych, ilustrowanych, w których występuje zdecydo-
wana przewaga obrazu nad słowem drukowanym — nawet pismo pojawia się
w zdygitalizowanej postaci. Ikoniczność zdominowała wszystkie formy komunikacji
międzyludzkiej. Oko przestało być podstawowym źródłem postrzeżeń, bowiem poja-
wiły się urządzenia przystosowane nie tylko do rozpoznawania kształtów, ale
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i całościowej interpretacji pola widzenia. Nastąpiła automatyzacja percepcji. Istotnym
przemianom uległ kontakt z rzeczywistością: zanikają rzeczy, a urządzenia produkują
postrzeżenia. Zmienia się także charakter wizualności z wymiaru realnego na wymiar
wirtualny. Zaciera się różnica między realnością a fantazją, między obrazem a jego
złudzeniem. Wielość pojawiających się obrazów powoduje, iż trudno je wartościo-
wać ze względu na doskonałość, autentyczność czy oryginalność. Obraz w swych
licznych odmianach i rodzajach stał się podstawowym elementem kultury współczes-
nego świata, przy czym — jak wskazuje A. Zwoliński — jego trwałość i wartość
stały się względne38.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, można przyjąć, iż we współczesnej kultu-
rze dominuje właśnie ikoniczność, o której szerzej w kolejnym podrozdziale.

1.3. Ikoniczność jako formacja obrazowa

Zawsze przecież byłem człowiekiem, który „żyje okiem.
D. Mróz: [O sobie]. W: Mróz, Mrożek, Lem i inni

[...] wszystko co nas otacza i spotyka, zarówno to, co ważne, jak
i to, co banalne, chłonę jak gąbka, bez specjalnego wyboru.

J. Młodożeniec: [w rozmowie z Redakcją „Projektu”]

Znaki ikoniczne, czyli obrazy bądź ikony, są odwzorowaniem wybranych cech
oznaczanych obiektów, zjawisk lub procesów przy pomocy innego niż oryginał nośni-
ka materialnego. Przedstawiają ideę i pojęcie kojarzące się z ukazywanymi przedmio-
tami. Charakteryzują się podobieństwem do rzeczy oznaczanej i w ten sposób analo-
gią do rzeczywistości. Ich znaczenie wynika właśnie z tego podobieństwa do rzeczy
oznaczanej, a nie z konwencji semantycznej. Można skonstatować, iż znaki ikoniczne
są uniwersalnymi, ekonomicznymi i pojemnymi nośnikami informacji. Klasycznym
przykładem znaku ikonicznego jest dzieło sztuki sakralnej — ikona odwzorowująca
postaci świętych i innych osób. Jednakże znaki ikoniczne występują we współczesnej
kulturze powszechnie: w reklamie, mediach, teatrze, kinie, muzyce, programach mul-
timedialnych i Internecie. Na przykład na stronach internetowych mamy do czynienia
z tzw. piktogramami wyobrażającymi konkretne przedmioty oraz ideogramami, czyli
znakami obrazkowymi przedstawiającymi idee i pojęcia kojarzące się z ukazywanymi
przedmiotami. Są one zastosowaniem obrazu w funkcji przenośni, wykorzystaniem
plastycznego przedstawienia, które pozostaje w związku logicznym ze wskazaną tre-
ścią. W reklamie również spotykamy znaki ikoniczne (obraz, fotografia, piktogram,
makieta), ale i w tym przypadku rozpoznanie podobieństw wymaga znajomości pew-
nych konwencji. Warto zwrócić uwagę na odpowiednio konstruowaną fotografię re-
klamową w formie obrazów propagujących określone wizje rzeczywistości. Tworzą
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38 Ibidem, s. 24.



one własną ontologię, usuwając jednocześnie wszelkie wątpliwości związane z nie-
jednoznacznością świata, co powoduje zniekształcenie rzeczywistości i jest na-
rzędziem oddziaływania socjotechnicznego. Natomiast w spektaklu teatralnym znaki
ikoniczne dane są nam w bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym. Aktor i system
jego zachowań staje się nie tyle nośnikiem znaków, ile właściwym, bardzo złożonym
znakiem. Twórcami znaków są scenograf i kompozytor. Interferencja tych kodów
i subkodów, emitowana symultanicznie i zintegrowana, daje w efekcie spektakl.

W tym miejscu warto zaznaczać, iż znak obrazowy/ikoniczny ma kilka istotnych
cech, które sprawiają, że staje się on skuteczną (w określonych wypadkach) formą
przekazu. Po pierwsze, jest niezwykle szeroko dostępny w odbiorze ze względu na
to, że doświadczenie wzrokowe należy do jednych z najbardziej podstawowych w ży-
ciu każdego człowieka, co pociąga za sobą ten prosty fakt, że nie ma potrzeby na-
bierania dodatkowych umiejętności, by móc określony przekaz odebrać39. Po drugie,
przekazuje swoje treści ostensywnie, przez wskazanie na konkret, który to (nawet
jako znak pusty, a zwłaszcza pełny) niezwykle głęboko zapada w naszą świadomość
(czy nieświadomość) i prowadzi do sytuacji, kiedy człowiek nie jest w stanie wyjść
poza ten właśnie konkret, czytając świat tylko i wyłącznie przez niego. Po trzecie,
w odróżnieniu od pisma charakteryzuje się dyskursywnością — nielinearnym, wielo-
torowym sposobem przekazu40. Należy jednak pamiętać, iż nie jest możliwe oderwa-
nie obrazu od informacji, której on dotyczy. Oglądając dany obiekt, np. fotografię,
musimy dowiedzieć się, jaką ma nazwę i dopiero wtedy możemy umiejscowić go
w systemie pojęć i wiedzy, którymi dysponujemy. Nazwa wyrażona za pomocą słów,
w których zawarty jest sens prezentowanego obrazu, stanowi podstawowy element
powiązania obiektu z obrazem i tym samym utrwalenia go w świadomości indywi-
dualnej oraz zbiorowej.

W kontekście powyższych wskazań ikoniczność jest sposobem przekazywania tre-
ści poprzez obraz, znak, zdjęcie, animację, film, gesty czy nawet muzykę, bardzo
charakterystycznym dla współczesnej kultury, w której coraz częstsza jest tendencja
do promowania obrazowego i znakowego sposobu komunikacji oraz do przemiesz-
czania na dalszy plan komunikatu tekstowego — to, co pokazane ma dla jednostki
większe znaczenie niż to, co wypowiedziane czy napisane41. Warto zaznaczyć, że ob-
razy wizualne coraz częściej pełniące rolę ideologiczną, manipulacyjną, jak i perswa-
zyjną, a więc o różnych celach i zamierzonych efektach, zyskują zdecydowanie
znaczące miejsce w przestrzeni społecznej. Bogactwo obrazów w naszym codzien-
nym doświadczeniu prowadzi do ukształtowania się nowych form percepcji i wrażli-
wości, nowej „składni” myślenia i postrzegania świata42, jednak — jak słusznie za-
uważają badacze — nadmiar obrazów, szybkość zmian, jakim podlegają, powoduje,
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39 M. MARODY: Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego dzia-
łania. Warszawa: PWN, 1987, s. 72—74.

40 Ibidem, s. 112.
41 G. SARTORI: Homo videns. Telewizja i post-myślenie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu War-

szawskiego, 2005, s. 11, 15.
42 Zob. P. SZTOMPKA: Socjologia wizualna...



iż mamy do czynienia „z natłokiem informacji wizualnej, przeciążeniami informacyj-
nymi i nałogiem konsumpcji obrazów — przy czym potencjalny odbiorca nie jest
w stanie skonsumować tak wielkiej ilości informacji”43. Ponadto nadmiar widzenia
— jak wskazuje Giovanni Sartori — zubaża nasze rozumowanie44, percepcja obrazu
staje się substytutem myśli45, a to z uwagi na fakt, iż komunikacja odbywająca się za
pośrednictwem znaków ikonicznych nie jest nastawiona na porozumienie, bowiem
nie zakłada dialogu, a jedynie jednostronny monolog o charakterze perswazyjnym46.
Ów monolog bazuje na wizualnej atrakcyjności przekazywanych informacji i to
właśnie sposób ich podawania oducza odbiorcę myślenia o nich. Cytując za Piotrem
Sztompką: „ludzie ulegając ekstazie komunikacji, stają się biernymi ekranami dla
chaosu wrażeń wzrokowych”47. Należy również podkreślić, iż masowość obrazów
w naszym otoczeniu sprawia, że patrzymy przez pryzmat stereotypów obrazowych.
Jak pisze polska badaczka tych zagadnień Maryla Hopfinger, komunikację społeczną
w naszych czasach „zdominowały przekazy oparte na technikach rejestrujących i od-
twarzających audiowizualne aspekty i wymiary świata i zachowań ludzi. Ten nowy
typ komunikacji zmienia i utrwala sposoby przedstawiania człowieka, jego relacje
z innymi, ze światem rzeczy i światem natury; spaja wymiary wizualne i audialne,
aspekty werbalne i niewerbalne. Swoiście reintegruje sytuację antropologiczną, pod-
daje semiotyzacji niezauważalne wcześniej obszary, nadaje im ważność”48.

Reasumując, w kontekście powyższych rozważań można przyjąć hipotezę cyto-
wanego już P. Sztompki, iż nadejście epoki wizualnej wyraża się i w tym, że
współczesna wrażliwość i sposób percepcji odchodzą od werbalnych (pisemnych) ku
obrazowym, wizualnym49.
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43 J. HUDZIK: Niepewność realnego: o nowoczesnym życiu w świecie iluzji. W: Estetyka wirtualno-
ści. Red. M. OSTROWICKI. Kraków: Universitas, 2005, s. 43; S. MAGALA: Szkoła widzenia. Wrocław: Bi-
blioteka Formatu, 2000, s. 14.

44 G. SARTORI: Homo videns. Telewizja i post-myślenie..., s. 26.
45 K. KRZYSZTOFEK: Okno na e-świat. W: Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu. Red. J. KUR-

CZEWSKI. Warszawa: Trio, 2006, s. 46.
46 Por. H. MAMZER: Specyfika przekazów medialnych w kontekście Habermasowskiego działania ko-

munikacyjnego. W: Umysł i kultura. Red. A. DOBOSZ, A. PAŁUBICKA. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza
Epigram, 2004, s. 129—141.

47 P. SZTOMPKA: Socjologia wizualna...
48 Zob. M. HOPFINGER: Między reprodukcją symulacją rzeczywistości. Problemy audiowizualności

i percepcji. W: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. Red. M. HOPFINGER. Warszawa: Wydawnictwo
IBL PAN, 1997, s. 13.

49 Zob. P. SZTOMPKA: Socjologia wizualna..., s. 12—17.



2. Obraz — eksplikacja pojęcia

Obraz pozwala nam dotknąć wzrokiem tak jak dłonią, usłyszeć
okiem tak jak uchem i posmakować spojrzeniem tak jak ustami
wszelki możliwy miąższ świata.

G. Deleuze: Obraz — ruch i jego trzy warianty. Drugi komentarz do Bergsona

Niemal od chwili narodzin przed człowiekiem otwiera się dziś świat obrazów: już
bardzo małe dziecko ogląda otaczające je reklamy wizualne, ilustracje w czasopis-
mach, magazynach i książkach (które kartkuje, nie umiejąc jeszcze czytać), obrazy
na ekranie telewizora czy monitorze komputera. Co więcej, dostarczają mu one do-
znań wizualnych, podsuwają wzory i rozwiązania, które przenosi do swego życia co-
dziennego.

Obraz (image) — intersubiektywnie upostaciowiony — nieodmiennie towarzyszy
naszej obecności. Jak przypomina Krystyna Wilkoszewska, „Ludzka zdolność do
tworzenia obrazów zdaje się mieć charakter pierwotny, o czym świadczą odkryte sto-
sunkowo nie tak dawno malowidła ścienne z okresu paleolitu. Obrazy mimetyczne od
najdawniejszych czasów służyły człowiekowi do orientacji w świecie — dopiero to,
co wyobrażone, a następnie utrwalone, pozwalało zrozumieć i oswoić świat. Obrazy
zatem powstawały najpierw dla celów praktycznych i poznawczych, nie zaś estetycz-
nych. Były efektem zdystansowania się subiektu wobec świata, próbą — poprzez zsu-
biektywizowany obraz — uchwycenia porządku i znalezienia w nim bezpiecznego
miejsca dla siebie”1.

Jako naturalna i pierwotna wizualizacja świata oraz bytu obraz potwierdza
i współkształtuje naszą obecność od czasu jaskiniowych przedsięwzięć plastycznych,
których siła wizualizacji — jak podkreśla Zbigniew Herbert — „zdaje się tak pioru-
nująca, że wszelki opis — inwentarz elementów, bezsilny jest wobec tych arcydzieł,
mających tak oślepiającą i oczywistą jedność”2.

1 K. WILKOSZEWSKA: Estetyki nowych mediów. W: EADEM: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media.
Kraków: Universitas, 1999, s. 20.

2 Z. HERBERT: Barbarzyńca w ogrodzie. Lublin: Wydawnictwo „Test”, 1991, s. 11—12.



W współrozciągłości istnienia z człowiekiem obrazy domagały się przestrzennego
przypisania i umiejscowienia, obecności w czymś, mimo faktu, iż same stanowiły jej
manifestacje. Wraz z naturą i przedmiotami codzienności współtworzyły konkretne
sytuacje ludzkiej obecności w świecie, która — jak podpowiada Martin Heidegger —
„oznacza bycie-(już-)w-świecie-(obok-rzeczy)”3. W tym zakresie działań — identyfi-
kacji i oswojenia — obrazy odpowiadały pragnieniom i potrzebom umiejscawiania,
przestrzennego i mentalnego sytuowania, bez którego samookreślenie człowieka wy-
daje się beznadziejnym i zgoła jałowym wysiłkiem. Obrazy stanowiły zatem od zaw-
sze istotne i najbardziej fundamentalne narzędzia oswajania rzeczywistości i orienta-
cji w świecie. Z drugiej jednak strony kształtowały i upostaciawiały pewne przejawy
poczucia piękna hominidów.

Współczesny odbiorca kultury, zanurzony w jej ikonicznym, wizualnym świecie
— o czym już wspomniano — daje pierwszeństwo obrazom, które w teoretycznych
dyskusjach różnie są definiowane. Można przyjąć, iż nieustannie spotykamy się
z brakiem ostrości w mówieniu o obrazach. Zrównuje się obrazy z obszarem wizual-
nym, co sprawia, że wszystko, co widzimy, jest obrazem, który tym samym traci swo-
je znaczenie symboliczne. Utożsamia się obrazy ze znakami ikonicznymi, związany-
mi poprzez relację podobieństwa z rzeczywistością, która nie jest ledwie widocznym,
statycznym obiektem, lecz pozostaje wobec niego nadrzędna. Niektórzy teoretycy
mówią wręcz o „języku obrazu”, czyli o spójnym systemie znaków, na wzór języka
naturalnego, a nie tylko o kodzie ikonicznym4. W myśl tych teorii między słowem
i obrazem można by postawić nieomal znak równości, a przynajmniej dokonywać
„przekładów” z jednego kodu na drugi kod. Występuje również dyskurs sztuki, który
albo ignoruje obrazy istniejące poza muzeami, albo zamierza chronić sztukę przed
wszelkimi pytaniami odnośnie do obrazów, odbierającymi jej status jednego przed-
miotu zainteresowania5. Słowem: mamy do czynienia z nowym sporem o obrazy,
w którym walkę toczą ze sobą monopole definicyjne.

Gdy podejmujemy problematykę obrazu, zdawać sobie musimy sprawę, że jest to
problematyka filozoficzna związana z odzwierciedleniem rzeczywistości, problema-
tyka psychofizjologiczna i psychofizyczna, obejmująca zagadnienia percepcji wzroko-
wej i wreszcie problematyka dotycząca zagadnień językowych wraz z funkcjami ko-
munikatywnymi języka wizualnego, a przecież nie da się pominąć takich zagadnień
jak kulturowe, edukacyjne i cywilizacyjne funkcje obrazu. Ponadto z problematyką
obrazu związany jest cały obszar sztuk wizualnych, dla których obraz jest pojęciem
kluczowym.
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Czym jest zatem obraz i jak może być rozumiany? Otóż pojęcie to definiowane
jest jako „wizerunek, portret, widok — całość wizualna, wyodrębniona z otoczenia,
np. dzięki granicy płótna, na jakim go namalowano, skupieniu światła itp. lub przed-
stawiona za pomocą farb na dwuwymiarowej, ograniczonej płaszczyźnie. Jako przed-
miot materialny składa się z paru podstawowych warstw: malowidła oraz podłoża,
czyli podkładu z zaprawą [...]”6. Aleksander Brückner zaznacza, iż termin ten „ozna-
czał pierwotnie wyrzezaną w drzewie lub wyciosaną w kamieniu postać; w psałterzu
obraz oznacza podobiznę, a w Biblii i ozdobę. W języku czeskim, jak i rosyjskim ob-
raz znaczy kształt, sposób i obraz świętych”7. W naukach technicznych obraz jest sy-
gnałem. W optyce geometrycznej obrazy określane są jako reprezentacje rzeczywi-
stych przedmiotów mogące mieć charakter rzeczywisty i pozorny. Podstawowym
jednak rozróżnieniem pojęcia „obraz” jest podział na: obraz plastyczny, który znaczy
tyle, co każdy ślad decyzji twórcy, każdy dowolnie wybrany przez niego przedmiot,
każda w odpowiednich warunkach zaaranżowana, bądź tylko pomyślana i zasugero-
wana akcja lub sytuacja8, obraz architektoniczny — rozumiany jako kompleks bu-
dowli, muzyczny, poetycki, mentalny i malarski. W tradycyjnej historii i teorii sztuki
oraz estetyce mamy kategorie obrazu-okna i obrazu-lustra. Pierwsze pojęcie obejmuje
obrazy, które pokazują rzeczywistość w sposób bezpośredni i naturalny, wykorzy-
stując motywy: przedmiotu (ludzie i zwierzęta), obiektu (rzeczy i związki pomiędzy
rzeczami i ludźmi), sytuacji (zdarzenia i czynności) oraz otoczenia. Drugie rozróżnie-
nie znaczeniowe obejmuje obrazy, będące odzwierciedleniem „ja” autora, ilustrujące
subiektywne podejście twórcy do dzieła plastycznego9. Współcześnie teoria sztuki
zakłada, iż „obraz jest swoistego rodzaju tekstem o tyle, o ile zawdzięcza swą czytel-
ność naznaczającym jego idiomatyczną formę śladom innych obrazów, o ile jako
struktura iteratywna podziela, powtarza czy cytuje znane skądinąd formuły języka
wizualnego, wpisując się w historię podobnych przedstawień”10, zatem tekst arty-
styczny, czyli tekst należący do sztuk związanych z semantyką — z przedstawieniem
rzeczywistości, która występuje jako strona oznaczana11, to semantycznie powiązany
ciąg znaków powstający w procesie narracji, ujętych w określone ramy i tworzących
kompozycję. W tak pojętym obrazie narracja stanowi złożony tryb operacji metoni-
miczno-metaforycznych, prowadzonych z różnych punktów widzenia: autora, odbior-
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cy i określonej, opisanej w dziele postaci. Kompozycja to system przekazu obrazu,
czyli strukturalnie uporządkowane zestawienie obrazu z rzeczywistością oraz syste-
mem rekonstrukcji rzeczywistych form poprzez ich przedstawienie12. Natomiast
rama, inaczej: granica, oddziela od widza swoisty świat dzieła. Może być dosłowna
i metaforyczna — jako specyficzna forma kompozycji i jest potrzebna, by odbiorca
zobaczył świat jako świat znaków13.

Współcześnie pojęcie obrazu posiada znaczenie o szerszym zakresie, w którym nie
mieści się już wyczerpana konwencjonalna formuła wyżej wspomnianego podziału.
Wszystko, co rejestruje siatkówka oka, jest obrazem. Wszystko, co dzieje się w naszym
umyśle i zostaje przekodowane na znaki wizualne, jest obrazem i staje się faktem.
W rzeczywistości, przyjmując stanowisko Mieczysława Porębskiego, możemy mówić
o dwóch typach obrazu, a mianowicie: o obrazach, za którymi kryje się idea, zalicza-
nymi do wizualizmu zorganizowanego i obrazach bez intelektualnej refleksji, two-
rzących popkulturę i mieszczących się w obszarze wizualizmu niezorganizowanego14.

Jak wskazano, problematyka obrazu nie ogranicza się jedynie do zagadnień formy
wizualnej i sensu artystycznego, bogactwo funkcji i wielość znaczeń tego pojęcia
ujawnia się po przeniesieniu rozważań na znacznie szerszą płaszczyznę. Stosując za-
bieg pozwalający rozpatrywać obraz jako image a nie tylko jako pictura, możemy
rozpatrywać problematykę obrazu na poziomie kognitywnym. Wówczas staje się on
formą myślenia. Może być zbudowany ze słów lub dźwięków, może być rzeczywisty
lub wyobrażony, poetycki, muzyczny itp. W kontekście językowym obraz może być
traktowany jako komunikat — informacja kodowana w formie wizualnej: grupa bodź-
ców wizualnych, pakiet danych percypowany za pomocą naszego systemu wzrokowe-
go, uświadomiony jako pewne przesłanie. Należy zaznaczyć, iż komunikacja obrazem
głęboko osadzona jest w symbolach. Obraz staje się zakodowaną informacją. Jej od-
czytanie uzależnione jest od: wrażliwości na świat, stopnia rozwoju, wiedzy o świe-
cie, stopnia podatności na wpływ. Kategorie obrazowe pozwalają nie tylko przedsta-
wić/opisać rzeczywistość, ale również wyrazić swój stosunek do niej poprzez pewien
sposób obrazowania. Dlatego obraz może mieć charakter czysto perceptywny, może
być wizją, konstrukcją, stanowiącą pewną sumę oglądową i myślową lub stanowić
percept pozbawiony zawartości, nieposiadający żadnych odniesień, wywołujący przy-
jemność samego widzenia, tak jak zwykły naturalny obiekt, któremu przypisujemy
pewne cechy wizualne. Obraz jako wyraz określonego stosunku do rzeczywistości
może zawierać elementy wyostrzające i deformujące widzenie. W sensie wizualnym
pozostaje jednak przekazem lub skomplikowanym systemem znaków.

W teoriopoznawczym znaczeniu15 obraz to postać poznawczo-zmysłowa pełniąca
w akcie percepcji rolę przeźroczystego pośrednika rzeczy. Akt ten jest intencjonalną
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reakcją podmiotu na przedmiot. Obraz w tym wypadku należy rozumieć jako sposób,
w jaki konkretny przedmiot dany jest w spostrzeżeniu, wyobrażeniu i przypomnieniu.
Obraz jest oczywiście jedynie fragmentem naszego doświadczenia rzeczywistości
i jej symbolicznego ujęcia, jednak — jak wskazuje Sege Tisseron — zawiera jakby
iluzję, że może nam zaoferować dostęp do wszystkich składników sensorycznych na-
szego doświadczenia zmysłowego16.

W literaturze pedagogicznej terminy: „obraz”, „obrazek”, „ilustracja”, „rysunek”,
traktowane są prawie jak synonimy oznaczające różne formy plastycznego przekazu,
chociaż podejmowane są próby uściślenia owych pojęć. I tak, według H. Kiena (po-
daję za: J. Rytlową), „obrazek” to plastyczne i artystyczne przedstawienie jakiegoś te-
matu: przedmiotu, postaci, krajobrazu, zdarzenia w celu wywołania przeżycia este-
tycznego, samodzielne pod względem dydaktycznym, a „ilustracja” — zdaniem
Kiena — to „fragment rzeczywistości przedstawiony graficznie w tym celu, aby dać
wiedzę, objaśnić, poinformować”17. Widoczna staje się tu dominanta funkcji komuni-
kacyjnej, dodatkowo wspartej perswazyjnością. Pod względem techniki ilustracja jest
przeważnie rysunkiem realistycznym i służy jako jeden ze środków poglądowego na-
uczania. Natomiast Janina Malendowicz, posiłkując się pojęciami „obraz”, „ilustra-
cja”, określa ilustrację jako obraz ilustrujący, tj. objaśniający tekst, przedstawiający
kształtem i barwą to, co wyrażone zostało słowem18.

Obraz pełni wielorakie funkcje — od zwykłego opisu widzianej strony rzeczy,
przez wszystkie procesy kognitywne, aż do natchnionych wizji. Jedną z najważniej-
szych funkcji obrazu jest element pośredniczenia, które to odbywa się w dwojaki spo-
sób. Po pierwsze, w samym bezpośrednim procesie percepcyjnym, pozwalającym
nam sterować naszym ciałem, organizmem w przestrzeni realnej. Po drugie, za po-
mocą obrazu już jako obiektu mającego charakter językowy, utrwalonego lub wykre-
owanego w odpowiednim medium, otrzymujemy dodatkową informację. Należy rów-
nież zaznaczyć, iż każdy obraz jest odzwierciedleniem jakiejś przestrzeni i dlatego
w konstruowaniu przekazu wizualnego ważna jest świadomość charakteru przestrze-
ni, jaką on ma przedstawić. Z jednej strony, istnieje przestrzeń rzeczywista, osiągalna
za pomocą doświadczenia, z drugiej — przestrzeń abstrakcyjna. Dlatego, w procesie
konstruowania przekazów możemy się spotkać z dwojaką formą wizualizacji: wi-
zualizacją realistyczną i symboliczną. Realistyczna wizualizacja jest dokumentacją
przekazu, duplikuje informacje komunikowane poprzez tekst, uzupełnia szczegółowy
opis informacyjny. Wizualizacja symboliczna odnosi się do treści przekazu, jednakże
nie musi stanowić jego konkretnego odwzorowania, reprezentuje sens globalny za-
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warty w treści przekazu. Jak widać, świat obrazów jest rozległy, wielopostaciowy
i wieloznaczny.

W świetle powyższych ustaleń i analiz w niniejszej książce obraz traktuję jako
dzieło plastyczne, stanowiące pod względem treści i formy wyodrębnioną i zamkniętą
całość, niezależną od tekstu, natomiast ilustrację ujmuję jako realizację plastycz-
ną/kompozycję, treściowo i formalnie związaną z tekstem, któremu towarzyszy,
a więc stanowiącą jego objaśnienie lub uzupełnienie; wizualizację tekstu literackiego
(przedmiotu, przestrzeni lub sytuacji), posiadającą wartość artystyczną, dydaktyczną
i techniczną. O wartości artystycznej i estetycznej ilustracji decyduje poziom inwencji
twórczej artysty, zaś o wartości dydaktycznej i technicznej — podobieństwo do obra-
zowanej rzeczywistości. Należy również zaznaczyć, iż w niniejszym opracowaniu
problematykę obrazu ujęto w aspekcie odbioru, przy czym istotne jest, iż osoba per-
cypująca czy — bardziej adekwatnie — dokonująca recepcji jest dzieckiem, co całość
dywagacji sytuuje w przestrzeni pedagogicznego obcowania ze sztuką.

2.1. Obraz jako nośnik narracji

Ilustracja jest zawsze dialogiem z tekstem — to nie obraz, któ-
ry ja sobie maluję. Nie wolno zapominać, że ktoś napisał tekst,
z którym ja — grafik — mam coś zrobić.

B. Butenko: Ilustracja jest dialogiem z tekstem

Jako odbiorcy mediów coraz częściej poszukujemy właściwego kontekstu bądź
punktu odniesienia w rozproszonym świecie wizualnych środków przekazu, gdzie
wielu z nas nadal czuje się obco. Sztuka opowiadania, umiejętność prowadzenia
i tworzenia narracji oraz zdolność odnajdywania odpowiedniej struktury są niezbędne
w tworzeniu i przekazywaniu treści zrozumiałych dla innych zarówno w przypadku
przekazu literackiego, jak i obrazowego.

Obraz jako nośnik narracji w niniejszym opracowaniu rozumiany jest jako przed-
stawienie(a) obrazowe, ukierunkowane na przekaz określonych treści i zbudowanie
wizualnej historii, posiadające zazwyczaj ciąg logiczny, narracyjny. Może ukazywać
sytuacje „przed” i „po”, omijając najistotniejsze wydarzenie, w ten sposób potencjal-
ny odbiorca/obserwator zmuszony jest uruchomić wyobraźnię, domyśleć się, odkryć
i odtajnić zależności pomiędzy obrazami, tak aby połączyć wszystko w ciąg stano-
wiący jeden przekaz. Dodatkowo owo przedstawienie może być opatrzone różnymi
formami napisów, których zadaniem jest ułatwienie percepcji treści zawartych w ob-
razach (np. obraz w komiksie).

Wszystkie opowiadania (w tym również przekazy obrazowe) operują na dwóch
płaszczyznach — akcji i narracji. Poziom akcji opisuje, co się dzieje, poziom narracji
ilustruje, jak przebiega akcja. W celu stworzenia narracji twórca łączy te dwa ele-
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menty, wykorzystując przy tym szereg środków, podobnie jak kompozytor wykorzy-
stuje różne instrumenty.

Mimo że każdą treść można opowiedzieć, zilustrować na wiele sposobów i każdy
twórca może mieć własny sposób prowadzenia narracji, wolno wyodrębnić podstawo-
we jej techniki, a mianowicie: narrację dramatyczną, niedramatyczną i interakcyjną.
Pierwsza technika nie pozostawia zbyt dużo miejsca na interpretację i opiera się na
silnym zaangażowaniu odbiorcy całkowicie pochłoniętego akcją. Drugą charakte-
ryzuje otwarty sposób prowadzenia narracji, pozwalający osobie percypującej na
swobodną interpretację, przy czym odbiorca sam musi spleść poszczególne wątki
w spójną całość. Natomiast trzecia jest metodą pośrednią, zawierającą elemen-
ty dwóch poprzednich technik, oddziałuje zwłaszcza na odbiorców przekazów
on-line19.

Narracyjne przedstawienie obrazowe nie występuje samodzielnie, obrazy znajdują
się we wzajemnej zależności. Ta cecha odróżnia obraz narracyjny od realizacji pla-
stycznej stanowiącej jedno tworzywo, w której twórca, posługując się rozmaitymi za-
biegami, stara się ukazać wycinek rzeczywistości i przedstawia pewne doznania
wzrokowe w postaci koherentnego pokazu. Jeden widok, jedna forma plastyczna po-
zwala na szeroką interpretację i rozpoznanie rozmaitych znaczeń, co często jest za-
mierzeniem autora/twórcy20. Natomiast narracyjne przedstawienie rejestruje ciąg zda-
rzeń. Formy obrazowe pokazują splot sytuacji o określonej cezurze czasowej,
a dostrzeżone przez odbiorcę podobieństwa i różnice pomiędzy kolejnymi narracyjny-
mi przekazami obrazowymi pozwalają odczytać bieg wydarzeń rozwijających się
w czasie. Tak więc obraz narracyjny stanowi tylko część przekazu i podporządkowa-
ny jest większej całości21. Zdarzają się oczywiście wyjątki, samodzielne, jednorodne
przedstawienia obrazowe, wyróżniające się od pozostałych, jednak służą one głównie
podkreśleniu konkretnych sytuacji lub zwróceniu uwagi na odpowiedni szczegół.

Obraz narracyjny, jako zespół zależnych od siebie przedstawień, można upodob-
nić do sztuki filmowej, bowiem filmowy kadr to przecież narracyjna realizacja obra-
zowa, a obrazowe kadry narracyjne umieszczane na stronicach książek/papieru i ze-
stawione w kolejności, stanowią ciąg podobny do łańcucha klatek na taśmie filmowej.
Poza tym twórca narracyjnych obrazów w celu wywołania określonego efektu wizual-
nego lub wrażenia emocjonalnego posiłkuje się technikami konstrukcji kadru, jakie
wykorzystuje się w produkcji filmowej22. Pokazuje układ postaci w tym samym cza-
sie i miejscu z konkretnego punktu widzenia. Korzysta przy tym z różnorodnych form
obrazowania, np.: planu ogólnego, pełnego, przybliżenia czy półzbliżenia. Ponadto
narracyjne przedstawienie obrazowe może przybierać postać kadrów filmowych, tzn.
jednakowych kadrów o planach zmiennych, czyli ilustrować akcję z odmiennych
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punktów widzenia, regularnych kadrów o planach niezmiennych lub niejednakowych
kadrów i planów zmiennych, czego efektem są niezwykle zróżnicowane połączenia
obrazów23.

Prowadząc rozważania w zakresie obrazu jako nośnika narracji, istotna staje się
kwestia spójności narracyjnych przedstawień, od której to uzależniona jest czytelność
przekazu obrazowego, a która podporządkowana jest określonym regułom realizacji
owych przekazów24. I tak, kadry/obrazy narracyjne ułożone winny być w ciągu od le-
wej do prawej, wymagane jest następstwo kadrów wyznaczające upływ czasu, które
osiąga się poprzez powtarzalność niektórych elementów obrazu, w następnym kadrze
zachowując przy tym chronologię, istotna jest również jednorodność stylistyczna,
chociaż możliwe są odstępstwa od tej reguły, ale nieutrudniające odbioru przekazu
obrazowego. Spójność narracyjna może przybierać rozmaite formy: od dość prostych,
wyrazistych połączeń obrazowych, do bardziej skomplikowanych, w których reguły
spójności ulegają zdecydowanemu rozluźnieniu.

Należy zaznaczyć, iż przedstawienia narracyjne jako realizacje plastyczne podle-
gają wpływom różnych stylów i konwencji artystycznych. Mogą zatem być realizo-
wane w technice rysunku, akwareli czy nawet fotografii, czerpać inspiracje z eks-
presjonizmu czy kubizmu. Obraz jako nośnik narracji może być umowny, może coś
uwypuklić, przerysować czy zdeformować, co szczególnie widoczne jest w obra-
zach satyrycznych. A zatem fragment rzeczywistości w obrazie narracyjnym może
być pokazany na wiele sposobów, z jednym zastrzeżeniem — musi realizować
fabułę.
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23 Por. K.T. TOEPLITZ: Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego. Warszawa:
Wydawnictwo „Czytelnik”, 1985, s. 88.

24 Należy zaznaczyć, iż problematyka spójności narracyjnej należy przede wszystkim do analiz ję-
zykoznawczych zob. I. BELLERT: O pewnych warunkach spójności tekstu. W: O spójności tekstu. Red.
M.R. MAYENOWA. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich—Wydawnictwo PAN, 1971, s. 47—75;
T. DOBRZYŃSKA: Tekst. Próba syntezy. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 1993; M.R. MAYENOWA: Spój-
ność tekstu a postawa odbiorcy. W: O spójności tekstu. Red. M.R. MAYENOWA. Wrocław: Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich—Wydawnictwo PAN, 1971, s. 189—206; Z. SALONI: Definicja spójności tekstu.
W: O spójności tekstu..., s. 89—94; A. WILKOŃ: Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu.
Kraków: Wydawnictwo Universitas, 2002, ale również na gruncie psychologii podejmowana jest owa
problematyka jednakże w aspekcie mechanizmów radzenia sobie z niespójnością. Badania eksperymen-
talne, prowadzone m.in. przez Brunera, Łukaszewskiego, Danksa i Rittmana czy Polakowską, wykazały,
że odbiorcy dążą do skonstruowania spójnych reprezentacji przekazu. Por. J. BRUNER: Poza dostarczone
informacje. Studia z psychologii poznawania. Wybrał, zred. i wstępem opatrzył J. ANGLIN, tłum. B. MRO-

ZIAK. Warszawa: PWN, 1978; W. ŁUKASZEWSKI: Problem reakcji na rozbieżność informacji. W: Reakcje
na rozbieżność informacji. Red. W. ŁUKASZEWSKI. Warszawa: PWN, 1976, s. 25—36; J. DANKS,
M. RITTMAN: Konstruowanie spójnych reprezentacji z niespójnych tekstów. W: Wiedza a język. Ogólna
psychologia języka i neurolingwistyka. Red. I. KURCZ, J. BOBRYK, D. KĄDZIELAWA. Warszawa: PAN—
Ossolineum, 1986, s. 297—312; A. POLAKOWSKA: Interakcyjny model rozumienia tekstu w świetle badań
nad polskimi i angielskimi tekstami różnej trudności. W: Wiedza a język..., s. 264—276; A. POLAKOW-

SKA: Rozumienie tekstu. W: Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia. Red. I. KURCZ. Warszawa:
Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1993.



Na koniec warto zastanowić się nad zagadnieniem świata przedstawionego.
„Świat przedstawiony” w utworze literackim dotyczy rzeczywistości uformowanej za
pomocą znaków językowych i ich desygnatów25 i obejmuje szeroki zakres zjawisk,
a w szczególności dziedzin egzystencji ludzkiej. Natomiast w obrazie narracyjnym
odnosi się do warstwy plastycznej. Stanowi twór wizualny/obraz, będący wycinkiem
rzeczywistości przedstawionym w określony sposób, którego poznanie polega na bez-
pośrednim oglądzie.

Reasumując, pokrótce przypomnimy wcześniejsze ustalenia. Rolą obrazu narra-
cyjnego jest przede wszystkim „popychanie” akcji naprzód. Ów obraz ma zatem
funkcje narracyjne: opowiada fabułę, przedstawia postaci, określa relacje pomiędzy
nimi, buduje atmosferę, stopniuje napięcie etc. Jest więc podstawowym nośnikiem
znaczeń (z wszystkimi zastrzeżeniami co do jego możliwości w tym względzie, które
uczyniliśmy powyżej).

2.2. Percepcja obrazu plastycznego

Rzeczywistość otaczająca człowieka rejestruje się w jego świa-
domości w postaci obrazów, dźwięków i odczuć. Bodźce zew-
nętrzne odbierane są poprzez nasze zmysły jako wrażenia. Nie
dają one jednak obiektywnego obrazu świata, jest on tworzony
przez szereg procesów psychologicznych zwanych percepcją —
inaczej spostrzeganiem.

R.J. Sternberg: Psychologia poznawcza

Widzenie (czy ogląd) świata jest oparte na najbardziej podstawowym, uwarunko-
wanym fizjologicznie wzrokowym sposobie poznawania. Najwięcej informacji z oto-
czenia otrzymujemy za pomocą tego właśnie zmysłu; jest to też sposób najmniej an-
gażujący świadomość; jest natychmiastowy i wszechogarniający. Porządek takiego
poznawania współkonstytuuje kanon edukacyjny i wbrew pozorom nie daje się łatwo
uogólniać. Fluktuacja tego procesu wymyka się klasycznemu definiowaniu, sam pro-
ces również.

Zanim dokonana zostanie charakterystyka percepcji obrazu plastycznego/realizacji
plastycznej, zatrzymamy się na wyjaśnieniu podstawowych dla niej terminów. Proble-
matyka percepcji stanowiła od wieków przedmiot rozważań prowadzonych w zakresie
filozofii, psychologii, ale także teorii poznania. Już Tales z Miletu przeciwstawiał po-
znanie naukowe bezpośredniemu poznaniu zmysłowemu. Teorie percepcji naszkico-
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25 M. GŁOWIŃSKI, A. OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA: Zarys teorii literatury. Warszawa: WSiP, 1986, s. 42;
M. GŁOWIŃSKI [i inni]: Słownik terminów literackich. Red. J. SŁAWIŃSKI. Wrocław: Zakład Narodowy im.
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„Polonistyka” 1991, nr 10; IDEM: Metoda przekładu intersemiotycznego w kształceniu sprawności języko-
wej. „Oświata i Wychowanie” 1982, nr 17.



wał Arystoteles, opisując zmysłowe postrzeganie przedmiotów zewnętrznych jako
odciskanie przez te przedmioty swoich obrazów w zmysłach, podobnie jak czyni to
pieczęć w wosku. Uznawał, iż wrażenia zmysłowe, które oznaczają akt postrzegania
zmysłowego, dają nam poznanie rzeczy i w ten sposób przygotowują naukę26. Ary-
stotelesowska teoria percepcji została uszczegółowiona przez Tomasza z Akwinu
i scholastyków, sprowadzając wszystko do twierdzenia, iż każdy poznawany przed-
miot jest tylko pewną formą poznawczą: zmysłową lub umysłową, natomiast sama
zmysłowa forma poznawcza nie jest tym, co bywa zmysłowo spostrzeżone, lecz sta-
nowi raczej to, za pośrednictwem czego zmysł odbiera wrażenia zmysłowe27. John
Locke (XVII-wieczny myśliciel) w kwestii znaczenia samej percepcji dla umysłu
twierdził, że to idee wytwarzane w duszy, a przenoszone przez zmysły za pośrednic-
twem wzroku i nerwów do mózgu (siedliska doznań zmysłowych) są reprezentantami
przedmiotów i ich cech, pełniąc funkcję pośredników między poznającym podmio-
tem a poznawanym przedmiotem28. Pogląd ten rozwinął David Hume, twierdząc, że
umysłowi nie jest nigdy realnie dana żadna rzecz poza jego percepcjami, czyli im-
presjami i ideami, i że rzeczy zewnętrzne stają się nam znane tylko poprzez percep-
cje29. Pogląd ten podważył Thomas Reid — twórca XVIII-wiecznej szkoły szkockiej,
która w dziejach filozofii zasłynęła teorią percepcji zmysłowej30. Reid odróżniał spo-
strzeganie od wrażeń i tym samym sprzeciwiał się nazywaniu każdej czynności ludz-
kiego umysłu percepcją. Kwestionował również zaproponowany przez Hume’a po-
dział percepcji na impresje i idee31. Teoria percepcji Reida zakładała jej podział na
percepcje pierwotne i percepcje nabyte, a sam proces postrzegania sprowadzała do
wywoływania przez przedmiot zmiany w organie, który to wywołuje zmianę w ner-
wie, a nerw zmianę w mózgu32.

Zagadnienie budowy i przebiegu aktu percepcji, przedmiotu percepcji oraz kwe-
stia poznawczej jej wartości stanowiły przedmiot badań i analiz filozofii analitycznej.
Jej przedstawiciele — R. Searle, G. Moore — uznawali, iż każda sytuacja percep-
cyjna wyznaczona jest przez trzy elementy: obserwatora, doznanie zmysłowe i po-
strzegany przedmiot, a przedmiotem percepcji są dane zmysłowe, które „skłaniają
nas do wyobrażenia sobie, że istnieją przedmioty materialne i przekonania, że ist-
nieją one niezależnie od tego, czy rzeczywiście jakiekolwiek przedmioty tego typu
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26 J. DĘBOWSKI: Bezpośredniość poznania. Spory — dyskusje — wyniki. Lublin: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000, s. 23—26; ARYSTOTELES: O duszy. Księga 2. W: IDEM: Dzieła
wszystkie. Przekł. P. SIWEK. T. 3. Warszawa: PWN, 1992, s. 186.

27 TOMASZ Z AKWINU: Traktat o człowieku. (T. 1): Summa teologiczna. Przeł. S. ŚWIERZAWSKI. Po-
znań: Pallottinum, 1956, s. 553.

28 J. DĘBOWSKI: Bezpośredniość poznania..., s. 36; J. LOCKE: Rozważania dotyczące rozumu ludzkie-
go. Przeł. B. GAWĘCKI. T. 2. Warszawa: PWN, 1955, s. 167.

29 D. HUME: Traktat o naturze ludzkiej. Przeł. C. ZNAMIEROWSKI. T. 1. Warszawa: PWN, 1963,
s. 94.

30 Według teorii percepcji zmysłowej, w spostrzeżeniu zmysłowym dane są rzeczy w ich pełnym,
zmysłowo dostępnym uposażeniu jakościowym.

31 J. DĘBOWSKI: Bezpośredniość poznania..., s. 66.
32 Ibidem, s. 80—82.



istnieją”33. Za istnieniem owych danych przemawia argument względności spostrze-
żeń, tzn. że — jak twierdził Bertrand Russell — te same przedmioty postrzegane są
odmiennie przez różnych obserwatorów, a zatem spostrzegane nie są rzeczywiste ce-
chy przedmiotów, ale pewne przedmioty prywatne zwane danymi zmysłowymi oraz
argument iluzji i halucynacji, który zakłada, że coś jest niewątpliwie spostrzegane,
a że nie jest to nic rzeczywistego, więc są to dane zmysłowe34. W myśl filozofii ana-
litycznej — za R. Searle’em — na rezultaty percepcji i jej treść intencjonalną mają
wpływ różne oczekiwania, biegłość w operowaniu pojęciami, nabyte przekonania
i szeroko pojęte tło35. Zagadnienie percepcji interesowało również fenomenologów.
Na szczególną uwagę zasługują analizy: A.B. Stępnia, E. Husserla, R. Ingardena
i M. Merleau-Ponty’ego.

I tak, Antoni Stępień zaproponował katalog głównych rodzajów poznania bezpo-
średniego, będący jednocześnie zbiorem procesów składających się na zjawisko per-
cepcji oraz przedstawił koncepcję zmysłowego spostrzeżenia zewnętrznego, które
według niego polega na intelektualno-zmysłowym uchwytywaniu aktualnie, samo-
dzielnie istniejących przedmiotów cielesnych, których własności jedynie w części są
naocznie dane, w innych zaś częściach wyobrażone36. W koncepcji tej podkreśla się
fakt zaangażowania intelektu (wyobraźni i pamięci) w proces percepcji. Edmund
Husserl za podstawę naturalnego poznania uznawał doświadczenie. W swoich prze-
myśleniach dotyczących percepcyjnych naocznych ujęć rzeczy koncentrował się na
tzw. datach wrażeniowych (zwróceniu spojrzenia) pełniących funkcje wyglądów barw,
głębokości, kształtów itd. i zlewających się w pola wrażeniowe, realizujące funkcję
przedstawienia. Wygląd natomiast utożsamiał z przeżyciem37. Roman Ingarden ustalił
zakres pojęcia „spostrzeżenie zewnętrzne” i określił spostrzeganie jako przeżycie
świadomości, w którym poznajemy przedmioty, zdobywając o nich wiedzę praw-
dziwą bądź fałszywą. Analizując proces spostrzegania, wyróżnił trzy jego przypadki:
spostrzeganie krótko trwające i jednorazowe, odnoszące się do jednej rzeczy lub
całego kompleksu rzeczy i zjawisk; spostrzeganie krótko trwające jednego i tego sa-
mego przedmiotu, ale odbywające się wielokrotnie, z dłuższymi lub krótszymi prze-
rwami; spostrzeganie rozgrywające się przez dłuższy czas, a obejmujące jeden i ten
sam przedmiot, przy czym przerwy nie są wykluczone38. Zwrócił również uwagę na
fakt, iż przedmiot postrzegany posiada rozmaite grupy własności, zróżnicowane ro-
dzajowo, a spostrzeżenie owego przedmiotu dokonuje się poprzez poszczególne gru-
py cech dostępnych tylko w osobnych spostrzeżeniach: wzrokowych, dotykowych,
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DOŃCZUK, przekł. M. MOSTOWSKI. Warszawa: Wydawnictwo Spacja — Fundacja Aletheia, 1995, s. 48.
34 Zob. J. DĘBOWSKI: Bezpośredniość poznania..., s. 161.
35 Zob. ibidem,   s. 175—181.
36 A. STĘPIEŃ: Wstęp do filozofii. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, 1989; zob.

ibidem, s. 206.
37 E. HUSSERL: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza. Przeł.

D. GIERULANKA. Warszawa: PWN, 1975, s. 14, 121—122.
38 R. INGARDEN: Studia z teorii poznania. Warszawa: PWN, 1995, s. 134—135.



słuchowych itd.39. Ingarden analizował również zagadnienie przeżycia estetycznego
i percepcji estetycznej, odróżniając ją od percepcji źródłowej i sprowadzając do qua-
si-spostrzeżenia. „Przeżycie estetyczne — według Ingardena — rozpoczyna się, gdy
na tle spostrzeżonego lub tylko wyobrażonego realnego przedmiotu pojawia się
szczególna jakość [...], która [...] wprawia podmiot przeżywający w szczególny stan
wzruszenia (tzw. emocja wstępna) i obejmuje w swym przebiegu wielorakie przeży-
cia składowe: akty ujmowania, twórczego kształtowania, odtwórczego rekonstruowa-
nia i rozumienia, jak również wzruszenia, emocje, a także prowadzi do ukonstytu-
owania się swoistego — estetycznego przedmiotu, którego nie można utożsamiać
z niczym rzeczywistym”40.

Maurice Merleau-Ponty zajmował się przede wszystkim zagadnieniem percepcji
źródłowej, którą pojmował jako bezpośrednią komunikację cielesnego podmiotu ze
światem i opisywał za pomocą takich pojęć, jak: „bliskość”, „otwartość”, „współist-
nienie” i „komunia”. W swojej Fenomenologii percepcji starał się wyjaśnić struktury
owej źródłowej percepcji. Przykładał również dużą wagę do kategorii doświadczania.
Wprowadził pojęcia: „doświadczenie percepcyjne”, „doświadczenie źródłowe”, „do-
świadczenie ciała”, „warstwy żywego doświadczenia”, „doświadczenia rzeczy trans-
cendentnych”41. Istotnymi elementami w jego koncepcji doświadczania stały się po-
jęcia „świadomość”, „percepcja” i „teoria pól percepcji”42. Percepcja, zdaniem
autora, „staje się interpretacją znaków, które dostarcza zmysłowość stosownie do
bodźców cielesnych, hipotezą, która stawia umysł, by wyjaśnić swe impresje...”43

i dalej „[...] nie jest jedynie mechanizmem kodująco-dekodującym formę informacji
(treści), jest też procesem i ciągłą funkcją stosunków pomiędzy umysłem, ciałem,
zmysłami, ich światem i światem obiektywnym, w percepcji istnieją zarazem infra-
struktura instynktowna i nakładające się na nią superstruktury inteligencji”44. Pomi-
jając w tym miejscu dalsze wnikliwe analizy teorii percepcji tegoż autora, można
stwierdzić, iż percepcja — w ujęciu Merleau-Ponty’ego — jest aktem doświadczania,
który, charakteryzowany przez różne pojęcia doświadczenia percepcyjnego i zmy-
słowego, odnosi się do doświadczenia zewnętrznego, będącego jako kategoria teorio-
poznawcza źródłem informacji o świecie zewnętrznym, choć jako proces psychiczny
wymiar ludzkiej psychiki jest procesem wewnętrznym. Ten akt doświadczenia ma
związek ze świadomością, myśleniem pojęciowym, refleksją i poznaniem45.

Fenomenologiczna teoria percepcji Merleau-Ponty’ego stanowi pomost łączący
filozoficzne i psychologiczne podejście do zagadnienia percepcji, a intuicje tego fe-
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39 Ibidem, s. 69.
40 R. INGARDEN: Studia z estetyki. T. 3. Warszawa: PWN, 1970, s. 97—98.
41 Zob. M. MERLEAU-PONTY: Fenomenologia percepcji. Fragmenty. Przekł. J. MIGASIŃSKI, P. STEFAŃ-
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45 M. MACIEJCZAK: Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty’ego. Toruń:
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nomenologa znajdują rozwinięcie na gruncie fizjologii percepcji i psychologii kogni-
tywnej, która rezygnuje ze zróżnicowania pojęciowego percepcji i poznania, jed-
nocześnie wszystkie akty poznawcze są aktami konstrukcyjnymi, wychodzącymi
poza dostarczone z zewnątrz informacje46.

Należy zaznaczyć, iż nurt informacyjny psychologii kognitywnej ujmuje percepcję
jako wstęp do dalszej poznawczej aktywności człowieka, a stworzona w ramach tego
podejścia teoria algorytmiczna zakłada, że system percepcyjny funkcjonuje zgodnie
z regułami przetwarzania wieloetapowego informacji sensorycznej, do momentu
utworzenia świadomie rejestrowanego spostrzeżenia. Spostrzegający podmiot dyspo-
nuje takimi danymi jak: obraz na siatkówce, informacje o odległości lub kącie widze-
nia czy ogólnym oświetleniu i na ich podstawie, poza świadomością, system poznaw-
czy wnioskuje o kształcie, barwie czy wielkości przedmiotu. Obrazy sensoryczne są
początkiem złożonego procesu przetwarzania informacji sensorycznej, a ostateczna
percepcja przedmiotu jest efektem procesu przetwarzania informacji47. Optyka ekolo-
giczna w psychologii kognitywnej traktuje percepcję jako element ściśle związany
z aktywnością organizmu w środowisku i definiuje ją jako proces bezpośredni, które-
mu nie towarzyszą żadne procesy przetwarzające informację sensoryczną i nadające
znaczenie temu, co obserwowane. System percepcyjny został ewolucyjnie przystoso-
wany do chwytania stałości w spostrzeżeniach, do szybkiego wyszukiwania nie-
zmienników, bez angażowania się w rejestrację pozostałych danych czy wieloetapowe
przetwarzanie informacji, a zatem percepcja prowadzi do odmiennych reakcji w odpo-
wiedzi na różnorodne bodźce, a jej warunkiem nie jest struktura poznawcza, lecz
umiejętność bezpośredniego dostrzegania pewnych informacji48.

We współczesnych orientacjach psychologicznych terminem „percepcja” określa
się świadome i nieświadome procesy odpowiedzialne za przekształcanie wrażeń
w zrozumiałe informacje. Nasz zmysł wzroku wysyła do mózgu najwięcej sygnałów.
Ponad 130 milionów komórek siatkówki oka wychwytuje promienie światła ota-
czającego nas świata, odbijane przez dno oka i przesyła w formie impulsów nerwo-
wych przez nerw wzrokowy do ośrodka wzrokowego w mózgu, w którym wszystkie
te elementy są składane, tworząc wrażenie wzrokowe, którego doświadczamy. W ten
sposób mózg buduje sobie obraz otoczenia. Należy pamiętać, iż przedmioty przed-
stawione są w kodzie, który nasz mózg odczytuje. Mózg stara się dostarczyć kon-
tekst i znaczenie dla odbieranych wrażeń wzrokowych. Człowiek nie jest w stanie
przetwarzać wszystkiego, co atakuje jego zmysły, tak więc ludzki mózg dokonuje
pewnego rodzaju selekcji, wszystko sortuje w taki sposób, by człowiek mógł roze-
znać się w otoczeniu. Szybko wychwytujemy informacje trywialne, natomiast to, co
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46 J. OSTASZEWSKI: Rozumienie opowiadania filmowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, 1999, s. 18.

47 J. BOBRYK: Akty świadomości i procesy poznawcze. Wrocław: Wydawnictwo Leopoldinum, 1996,
s. 55—56.

48 Ibidem, s. 63, 66; M. MATERSKA, T. TYSZKA: Psychologia i poznanie. Warszawa: PWN, 1997,
s. 201—202.



jest interesujące i istotne, zostaje ocenione według hierarchii ważności i przekazane
dalej. Dokonuje się reorganizacja i selekcja sygnałów. Dzięki skłonności układu
spostrzegającego do grupowania przedmiotów w proste jednostki, organizujemy od-
rębne bodźce wzrokowe w przedmioty. Nastawienie mózgu na wypatrywanie przed-
miotów umożliwia rozpoznanie, np. rozpoznajemy twarz w rysunku karykaturzysty,
nawet jeśli rysunek składa się z kilku kresek. Mózg wyszukuje kształty i znajduje
je, gdzie tylko to możliwe. Dlatego niekiedy widzimy przedmioty nawet tam, gdzie
ich nie ma, np. dopatrujemy się rysów twarzy w ogniu czy lanym wosku. Przy
widzeniu przedmiotów korzystamy z wcześniej nabytej wiedzy o przedmiocie za
pomocą innych doznań zmysłowych — dotykowych, smakowych, węchowych, słu-
chowych, cieplnych itd. Wiele sygnałów rozpoznajemy na podstawie minionych
wydarzeń, które stanowią trzon naszego sposobu doświadczania, interpretowania
i pojmowania odbieranych wrażeń sensorycznych. Przedmioty bowiem nie są sa-
mymi wzorcami pobudzeń. Kiedy znamy przeszłość i możemy domyślać się
przyszłości danego przedmiotu, staje się on czymś więcej niż bodźcem wy-
wołującym doznania zmysłowe: jest uosobieniem wiedzy i przewidywań. A zatem
reorientujemy sygnały poprzez wymazywanie tego, co rzeczywiście widzimy, doda-
nie tego, czego nie widzimy i zmianę tego, co nie pasuje do naszych wyobrażeń
i uprzedzeń.

Opierając się na powyższych ustaleniach pojęciowych, przyjmuje się, iż percepcja
polega na aktywnym odbiorze, analizie i interpretacji zjawisk zmysłowych. Jest ściśle
związana z procesami zapamiętywania. Doznawane bodźce przechodzą przez filtr na-
szego doświadczenia i zarejestrowanej w pamięci wiedzy o otaczającym świecie.
Dzięki temu nasz umysł jest w stanie odbierać i interpretować nawet niepełne infor-
macje z zewnątrz. Proces percepcji polega na ciągłym formowaniu hipotez, przewidy-
waniu skutków zjawisk, zdarzeń i działań na podstawie dotychczasowych przeżyć.
W wyniku przemiany bodźców, odbywającej się w umyśle człowieka, powstaje raczej
interpretacja zjawisk zewnętrznych niż ich odzwierciedlenie49.

Dla problematyki percepcji, która stała się osią prowadzonych analiz w niniej-
szym podrozdziale, istotnym i najbardziej interesującym z punktu widzenia jej zakre-
su treściowego jest zagadnienie wrażeń optycznych. A zatem dalsze analizy będą pro-
wadzone w obrębie postrzegania obrazów plastycznych z perspektywy odbiorcy,
ujmowanych jako obrazy techniczne50.

Należy zaznaczyć, iż w niniejszym opracowaniu obraz plastyczny traktowany jest
jako zbiór kształtów, symboli, znaczeń oraz dwojakiego rodzaju ekspresja — artysty
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49 W. BUDOHOSKA, A. GRABOWSKA: Procesy percepcji. W: Psychologia ogólna. Red. T. TOMASZEW-

SKI. Warszawa: PWN, 1995, s. 11—56.
50 Z teoretycznego punktu widzenia istnieją trzy typy obrazu: wizualny, wewnętrzny i techniczny.

Obraz wizualny powstaje, gdy fragment rzeczywistości pada na siatkówkę oka. Skojarzenia i interpreta-
cje przekształcają je w nasz własny obraz wewnętrzny. Obraz techniczny zostaje powielony na papierze
lub ekranie, ma swoją budowę, rozumianą jako sposób, w jaki obraz jest złożony (rysunek, fotografia,
malowidło itp.) i stara się zwrócić naszą uwagę, konkurując z wrażeniami optycznymi rzeczywistości.
Zob. B. BERGSTRÖM: Komunikacja wizualna..., s. 124.



i odbiorcy. To symbol, kod znaczeniowy, przekaz ikoniczny, wyrażony językiem
sztuki, który oddziałuje na zmysł wzroku, pobudza i aktywizuje wyobraźnię,
kształtuje procesy spostrzegania i ujmowania świata. Operuje językiem sobie właści-
wym, niedyskursywnym. Ów język posiada ogromną zdolność komunikacji pozwa-
lającą na łatwiejsze przejście od schematu do przedstawionej rzeczywistości. Nie
działa jak słowa następujące po sobie w czasie, lecz symultanicznie dokonuje się
w jednym akcie widzenia. Sprzyja procesom interakcji pomiędzy odbiorcą i środowi-
skiem, umożliwia mu wykorzystanie zdobytych doświadczeń percepcyjnych, wspo-
maga w wyrażaniu własnych myśli i uczuć poprzez nowe, ciekawe formy ekspresji
plastycznej. Wartości języka realizacji plastycznej tworzą: punkt, linia, plama, barwa,
faktura, płaszczyzna oraz jakości bardziej złożone jak: wielkości, proporcje, kontra-
sty, kształty, układy kompozycyjne, ruch i przestrzeń.

Postrzeganie obiektów, w tym obrazów plastycznych, i ich percepcja to bardzo
złożone zagadnienie, które można rozpatrywać zarówno w aspekcie psychofizjolo-
gicznym, jak i estetycznym. W niniejszym podrozdziale skoncentrowano się na takich
aspektach procesu postrzegania obrazu jak: widzenie przestrzenne, widzenie barwne,
postrzeganie kształtów, postrzeganie przestrzeni, wzrokowe doznanie ruchu oraz pro-
blematyka odczytywania przekazu wizualnego (dekodowanie), pominięto przy tym
szczegółową analizę fizjologiczną tych mechanizmów, mając jednak cały czas na
uwadze wzajemną zależność między wzrokiem jako strukturą somatyczną a widze-
niem jako psychiczną funkcją tej struktury. Przedstawione treści tylko w części ilu-
strują złożoność fizjologicznych mechanizmów widzenia. W celu bliższego zapozna-
nia się z problematyką, jak też z anatomią i fizjologią narządu wzroku, odsyłam
czytelnika do literatury przedmiotowej z tego zakresu51.

Jak zasygnalizowano, percepcja to proces nadawania znaczeń informacjom, do-
starczanym przez zmysły, który umożliwia rozpoznanie selekcjonowane, a także in-
terpretację bodźców zawartych w przekazie. Proces ten może obejmować ocenę
prawdopodobnej wielkości, kształtu, ruchu, odległości i położenia. Percepcja to pro-
ces selektywny, odbiorca zwraca bowiem uwagę na czynniki istotne z punktu widze-
nia tylko jego potrzeb, budując w swojej świadomości własny obraz rzeczywistości
— image (wizerunek). Proces ten uwarunkowany jest szeregiem czynników, do któ-
rych zalicza się: sytuację, tzn. czynniki mające wpływ na powstanie pierwszego
wrażenia, zależne od miejsca, warunków i zaistniałych okoliczności; atrybuty stano-
wiące wnioski obejmujące wewnętrzne stany umysłu i emocji, oparte na obserwowa-
nych zachowaniach; oczekiwania, czyli potrzeby i aktualny nastrój; projekcję tzn.
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51 J. ALTMAN: Biologiczne podstawy zachowania. Tłum. J. KADZICKI. Warszawa: PWN, 1970;
B. SADOWSKI: Fizjologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa: PWN, 1977; IDEM: Biologiczne mecha-
nizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa: PWN, 2001; G.M. WYBURN, R.W. PICKFORD: Zmysły
i odbiór wrażeń przez człowieka. Tłum. H. HOEFLICH-PIĄTKOWSKA, S. RACZKIEWICZ. Warszawa: PWN,
1970; W. TRACZYK: Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa: PZWL, 1997; a także T. TOMASZEWSKI:
Fizjologiczne teorie spostrzegania. W: Psychologia. Red. T. TOMASZEWSKI. Warszawa: PWN, 1982;
PH. ZIMBARDO: Psychologia i życie. Red. nauk. J. KURCZ, B. WOJCISZKE, przekł. E. CZERNIAWSKA. War-
szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.



przenoszenie własnych odczuć i systemu wartości; percepcję selektywną — odbie-
rania tylko tych bodźców, które chce się odebrać oraz stereotypy, czyli trudne do
zmiany wyobrażenia, osobisty system wartości, uprzedzenia i doświadczenia oraz
szybka i pobieżna identyfikacja sytuacji52. Do najważniejszych czynników
wpływających na percepcję wizualną zalicza się: parametry obserwowanego obiektu
(wielkość, odległość, kształt, barwa — kontrast barwny), parametry oświetlenia (in-
tensywność, skład widmowy, tętnienie światła, kąt padania), własności narządu wi-
dzenia (szerokość źrenicy, zakres akomodacji, szybkość ruchów korekcyjnych lub
akomodacji, lokalizacja obiektu na siatkówce) oraz ogólny stan psychosomatyczny
obserwatora (koncentracja uwagi, motywacja, aktualne samopoczucie, stan zdro-
wia)53. W niniejszych rozważaniach osią analiz percepcji obrazu plastycznego stały
się parametry postrzeganego obiektu/realizacji plastycznej i powiązane z nimi pro-
cesy organizacji percepcyjnej (perceptual organization)54, tj. różnicowanie bodźców
na figurę i tło, postrzeganie przestrzeni dwuwymiarowej, widzenie głębi, wzrokowe
doznanie ruchu, widzenie barw oraz związane z nimi zagadnienie złudzeń optycz-
nych.

Jeśli widz ma pojąć sens obrazu, coś musi przyjąć rolę figury — centralnego,
przykuwającego uwagę elementu, który wyraźnie odcina się od tła. Proces odróżnia-
nia figury i tła jest uwarunkowany zarówno fizyczną charakterystyką bodźców, odpo-
wiednim ich strukturalizowaniem, jak i funkcjonowaniem układu nerwowego. Proste
figury, tj. koła, kwadraty a zwłaszcza trójkąty są łatwo rozpoznawalnymi kształtami,
na których chętnie odbiorca zawiesza wzrok. Jeśli obraz składa się z kilku części,
które pojawiają się obok siebie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że widz odbie-
rze je jako całość. Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od tego, na co spo-
glądamy, głównie mamy tendencję do spostrzegania figury na tle55. Płaszczyzna obra-
zu, stanowiąca plan pierwszy, to figura. Spostrzegana jest jako region tworzący
wysunięty do przodu obiekt. Charakteryzuje się określonymi cechami: ma kształt,
przypomina znane przedmioty, występuje na tle, usytuowana jest bliżej niż tło i po-
winna wyróżniać się maksymalną redundancją56. Plan drugi stanowi tło, spostrzegane
jako mniej zróżnicowane podłoże, z którego wyłania się figura. Postrzeganie figur
opiera się na sumie działań wielu czynników, określonych przez duńskiego psycholo-
ga Edgara Rubina. Przyjmując za autorem, możemy uznać, iż:
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52 A. BENICEWICZ-MIAZGA: Grafika w biznesie: logotypy, wizytówki, papier firmowy. Projektowanie
elementów tożsamości wizualnej. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2005, s. 15.

53 Zob. J. MŁODKOWSKI: Aktywność audiowizualna człowieka. Warszawa—Łódź: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 1998, s. 162.

54 Procesy organizacji percepcyjnej — „procesy, które integrują informacje sensoryczne w celu
stworzenia spójnych spostrzeżeń w polu wzrokowym”. Por. PH. ZIMBARDO: Psychologia i życie..., s. 299.

55 J. STRELAU, A. JURKOWSKI, Z. PUTKIEWICZ: Podstawy psychologii dla nauczycieli. Warszawa:
PWN, 1975, s. 96.

56 Termin zapożyczony z teorii informacji, w naszym przypadku oznacza, że daną figurę łatwo wy-
różniamy z tła, im bardziej przypomina swym kształtem figury uprzednio spostrzegane.



1. Jako figurę skłonni jesteśmy widzieć obszar stosunkowo mniejszy, powierzchnię
obwiedzioną, natomiast powierzchnię obwodzącą traktujemy jako bezkresne tło.

2. Figura obwiedziona ma większą gęstość od tła. Oba obszary różnicuje faktura.
3. Wykorzystując dodatkowe zabiegi graficzne, czyli wprowadzając dodatkową faktu-

rę na jeden z obszarów, podkreślamy dany efekt lub wręcz przeciwnie — odwra-
camy go.

4. Wypukłość sugeruje figurę, a wklęsłość — tło.
5. Prostota kształtu oraz symetria również wpływa na to, że dany obszar identyfiku-

jemy jako figurę.
6. W sytuacji, gdy pole obrazu plastycznego dzieli się poziomo na dwa obszary,

dolną część jesteśmy bardziej skłonni widzieć jako figurę.
7. Również kolor ma wpływ na postrzeganie w zależności od tego, czy danemu ob-

szarowi przypiszemy rolę tła, czy figury, np.: nasycona czerwień bardziej akcentu-
je charakter figuralny niż nasycony błękit.

8. Prostota orientacji przestrzennej obiektu również wpływa na postrzeganie obszaru
jako figury57.
Tendencja do spostrzegania figury jako znajdującej się z przodu tła jest bardzo

silna. Na tyle silna, że możemy uzyskać ten efekt nawet wtedy, kiedy spostrzegana fi-
gura tak naprawdę nie istnieje (por. rysunek konturów subiektywnych, ilustracja 6).
Spostrzeganie konturów subiektywnych dowodzi jeszcze innego ważnego procesu or-
ganizującego percepcję plastyczną, a mianowicie procesu zamykania, który sprawia,
że widzimy figury niepełne jako pełne. Choć bodziec zawiera tylko trzy kształty,
nasz system percepcyjny wypełnia luki między nimi, w efekcie widzimy schematycz-
nie przedstawioną twarz (por. ilustracja 6 — rysunek subiektywny). „Reguła zamyka-
nia jest odzwierciedleniem wrodzonej tendencji do spostrzegania bodźca jako
pełnego, pomimo luk, zakłóceń równowagi i symetrii”58.

Wszystkie informacje wzrokowe są przez nas odbierane w kontekście całego spo-
strzeganego obrazu, a zatem najpierw obraz analizowany jest jako całość, jako struk-
tura, jako zbiór relacji pomiędzy elementami, a dopiero potem rozróżniamy w nim
poszczególne jego elementy59. Dlatego figura i tło nie oddzielają się jednoznacznie
od siebie. Te same elementy — kształty, możemy postrzegać raz jako figurę, a innym
razem jako tło60. W takich przypadkach postrzegane obrazy lub figury to obiekty
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57 Koncepcję E. Rubina podaję za: M. WIĘCKOWSKA: Przestrzeń budowana kropką i kreską. Dostęp-
ne w Internecie: wieckowska-aspkatowice.blogspot.com [data dostępu: 2.11.2007].

58 PH. ZIMBARDO: Psychologia i życie..., s. 288.
59 Na fakt, że całość jest pierwotna, zwrócili uwagę psychologowie postaci (Gestalt): M. Wert-

heimer, K. Koffka, W. Köhler.
60 Czytelnik znajdzie w każdym podręczniku psychologii szereg ilustracji tego typu. Zob. PH. ZIM-

BARDO: Psychologia i życie..., s. 273, rys. 8,6 A. Przykładem obrazu figury wieloznacznej może być ry-
sunek przedstawiający wazę-kielich bądź dwa profile twarzy zwrócone do siebie. Waza była po raz
pierwszy opublikowana w: E. RUBIN: Synsoplevede Figurer, studier i psykologisk analyse. København:
Gyldemdal, Nordisk forlag, 1915 (Tłum. ang.: E. RUBIN: Figure and Grodnu. In: D.C. BEARDSLEE,
M. WERTHEIMER: Readings in perception. Princeton, NJ: Van Nostrand, 1958, s. 35—101).



wieloznaczne. Wieloznaczność (ambiguity) jest ważnym pojęciem w rozumieniu per-
cepcji obrazów plastycznych, ponieważ ukazuje, w jaki sposób pojedynczy obraz na
poziomie sensorycznym może prowadzić do wielorakich interpretacji na poziomach
percepcji i interpretacji61. Taką sytuację prezentuje ilustracja 1 — raz widzimy kon-
tury postaci, a raz rząd kolumn. Ten sam kontur może należeć do dwóch odrębnych
kształtów, ale nigdy nie jesteśmy w stanie postrzegać ich jednocześnie — występuje
tutaj ciągła rywalizacja o przewagę pomiędzy jedną interpretacją obrazu a drugą.

Przykładem realizacji plastycznej tworzonej na zasadzie podwójnego znaczenia są
obrazy Salvadora Dali. Pozwalają one na postrzeganie dwóch odrębnych wizerunków,
ale również wywołują wrażenie ciągłego przechodzenia jednego obrazu w drugi62.
Niesamowite wrażenie sprawia obraz, w którym z kilkunastu kul wyłania się wizeru-
nek twarzy kobiety. Dzięki takiemu zabiegowi ta twarz pozornie ukryta nabiera
całkiem innego znaczenia niż namalowana tradycyjnie63.

A zatem możemy uznać, iż wieloznaczność obiektów w odniesieniu do obrazów
plastycznych utożsamia się z podwójnym ich znaczeniem i zależy od elementów
sąsiadujących, mogących intensywnie wpływać na postrzeganie owej realizacji pla-
stycznej. Najczęściej dotyczy to tych elementów, które kontrastują ze sobą kolo-
rystycznie, gdzie kolor ciemny odbierany jest jako zarys lub jako tło64 (por. ilustra-
cja 2).

46 2. Obraz — eksplikacja pojęcia

Ilustracja 1. Wieloznaczność obrazu plastycznego na poziomie percepcji. Figura — tło
Źródło: www.zludzenia.pl/inne

61 PH. ZIMBARDO: Psychologia i życie..., s. 273.
62 Zob. SALVADOR DALI: Targ niewolników z pojawiającym się niewidzialnym popiersiem Wol; Poja-

wienie się twarzy, 1938. Zob. www.salvador-dali.com.pl.
63 Zob. SALVADOR DALI: Galatea of the Spheres, 1952.
64 Zob. Rysunek przedstawiający dwa profile lub waza. Waza — jak już wspominałam — była po

raz pierwszy opublikowana w E. RUBIN: Synsoplevede Figurer, studier i psykologisk analyse...

Postaæ — kolumna



Złudzenie istnienia dwóch różnych elementów w jednym obrazie plastycznym wy-
stępuje także, gdy jest on uproszczony, symboliczny, czyli zawiera niewielką liczbę
elementów i kolorów65 (por. ilustracja 3).

Wówczas zarówno figura, jak i tło odbierane są schematycznie, co może powodo-
wać złudzenie nakładania się różnych obrazów. Niejednoznaczność percepcji może
wystąpić również wówczas, gdy grafika, obraz są zbyt małe — zbytnio pomniejszone,
co powoduje zniekształcenie elementów składowych i zbytnie pomniejszenie odstę-
pów pomiędzy elementami. A zatem, tworząc kompozycję, obraz plastyczny, twórca
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Ilustracja 2. Wieloznaczność obiektów
Źródło: www.zludzenia.pl/inne

65 Zob. Saksofonista — twarz kobiety na ilustracji 3.

Ilustracja 3. Dwa różne elementy w jednym obrazie plastycznym
Źródło: www.zludzenia.pl/inne

Waza — dwa profile Saksofonista — twarz kobiety



powinien zawsze zwracać uwagę na jego tło, aby przez przypadek nie zostało błędnie
odczytane i odebrane jako figura. Aby cel wizualny został osiągnięty, artysta powi-
nien dbać o relację pomiędzy wszystkimi obiektami — o to, aby przestrzeń między
nimi była dobrze dobrana i podkreślała zamierzoną przez twórcę sytuację prze-
strzenną. Dobrze prezentuje tę zależność logo World Wildlife Fund (WWF), gdzie
białe tło zostało częściowo „wciągnięte” w tworzenie obrazu zwierzęcia (por. ilustra-
cja 4).

Kiedy dokona się wydzielenia i wyboru danej płaszczyzny jako figury na tle, jej
granice muszą zostać zorganizowane w specyficzne kształty. „Mówiąc o kształcie,
mamy na myśli dwie całkiem różne właściwości widzianych przedmiotów, a miano-
wicie, rzeczywiste granice stworzone przez artystę: linie, bryły, wolumeny oraz szkie-
let strukturalny, który powstaje w percepcji dzięki tym kształtom materialnym, ale
pokrywa się z nim rzadko”66. Należy również pamiętać, że postrzegane przez nas
kształty to na ogół sensowne przedmioty otaczającego świata, posiadające określone
znaczenie oraz nazwę. Ma to zasadnicze znaczenie dla percepcji i w znacznym stop-
niu determinuje, co naprawdę spostrzegamy. Obserwowany kształt jest porównywany
z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami i może być uwarunkowany śladami pa-
mięciowymi znajomych przedmiotów, bowiem każde doznanie wzrokowe osadzone
jest w kontekście czasoprzestrzennym, tak więc na wygląd przedmiotów wpływa nie
tylko to, co widzimy obok nich w przestrzeni, lecz również to, co widzieliśmy daw-
niej. Odnosząc się do powyższych ustaleń, możemy przyjąć, że fizyczny kształt
przedmiotu określany jest przez krawędzie, natomiast kształt postrzeżeniowy uzależ-
niony jest od otoczenia i orientacji przestrzennej, stanowiąc pochodną wzajemnych
zależności i powiązań, jakie zachodzą między przedmiotem fizycznym, warunkami
świetlnymi w środowisku — działającymi jako przenośnik informacji oraz stanem
systemu nerwowego obserwatora. Na tej podstawie postrzeganie kształtu jest sumą

48 2. Obraz — eksplikacja pojęcia

66 R. ARNHEIM: Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Przekł. J. MACH. Warsza-
wa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978, s. 102.

Logotyp organizacji ekologicznej World Wildlife Fund

Ilustracja 4. Tło kompozycji wizualnej w relacji z figurą
Źródło: www.wwf.org



powiązań i zależności pomiędzy informacjami o obrazie, docierającymi do mózgu,
a systemem nerwowym obserwatora i nie zależy tylko od obrazu siatkówkowego, ale
również od naszych wcześniejszych doświadczeń związanych z tym przedmiotem67.

Obraz plastyczny składa się z szeregu elementów takich, jak: kropki, kreski
i pola68. Psychologowie postaci (Gestalt) często mówią o dobrych i złych polach —
postaciach, figurach (figural goodness)69. Złe figury zostają odrzucane przez odbior-
cę, ponieważ trudno je uporządkować — oko błądzi bez celu. Dobre figury opierają
się na założeniu, iż oko i mózg lepiej odczytują obrazy, których elementy razem
tworzą całość, dającą się łatwo zinterpretować. Charakteryzuje je ciągłość, dlatego od
razu fascynują widza. Postrzeganie elementów obrazu ułatwia stosowanie w realiza-
cjach plastycznych — według teorii Gestalt — zasady sąsiedztwa, podobieństwa
i zbliżenia. Pierwsza z nich zakłada, iż figury, które należą do siebie, powinny wystę-
pować w bliskim sąsiedztwie, usytuowane w odstępach postrzegane są jako wyodręb-
nione elementy. Według drugiej zasady, odbiorca z łatwością odczytuje obraz, na któ-
rym poszczególne elementy są do siebie podobne. W myśl trzeciej zasady, gdy figury
odcinają kompozycję od zewnętrznego otoczenia, odbiorca łatwiej rozpoznaje i inter-
pretuje wyodrębnione w ten sposób elementy70.

Postrzeganie przestrzeni w realizacji plastycznej jest widzeniem przestrzeni
dwuwymiarowej — widocznej w najprostszej postaci w stosunku figura i tło — któ-
rej podstawowym elementem jest linia widziana jako samodzielna kreska, kreska kon-
turowa i kreska cieniująca. Samodzielna kreska jest śladem narzędzia — ołówka,
kredki, pędzla, w przyrodzie nie istnieje. Istnieją oczywiście rzeczy podobne do kre-
ski, np. nić, gałązka, drut. Ale są to rzeczy mające pewną objętość, zajmujące jakieś
miejsce w przestrzeni, które przy pomocy kreski jedynie pokazujemy, przekazując so-
bie informacje. Kreska konturowa wyznacza kształt na płaszczyźnie, oddziela go od
pozostałej części płaszczyzny, a powstały wówczas obiekt nazywamy rysunkiem kon-
turowym albo konturem. Kreska stanowi podstawowy środek wyrazu artystycznego.
Stosując różne narzędzia do rysowania i odpowiednio je wykorzystując, możemy uzy-
skać oryginalny, indywidualny wygląd kreski. Piórko pozostawia na papierze kreskę
delikatną, ale bardzo wyraźną; miękka kredka daje kreskę dość szeroką, ale lekką.
Stosując najrozmaitsze rodzaje kreski, można uzyskać wyrazisty, własny styl. Właści-
wie dobraną kreską potrafimy wyrazić fakturę przedmiotu, wrażenie głębi, przedsta-
wić nastrój chwili w momencie tworzenia obrazu oraz oddać wrażenie przestrzenno-
ści. Kreska wyrazista i gruba zazwyczaj określa plan pierwszy, a więc to, co znajduje
się jak gdyby najbliżej naszych oczu. W planach dalszych kreska stopniowo staje się
coraz cieńsza, słabsza, mniej wyraźna. W przypadku postrzegania obrazów złożonych
z linii może pojawić się zjawisko iluzji liniowej, czyli postrzegania zakrzywień linii,
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67 Zob. W. STARKIEWICZ: Psychofizjologia wzroku. Warszawa: PZWL 1960; R.L. GREGORY: Oko
i mózg...; R. ARNHEIM: Sztuka i percepcja wzrokowa...; J. HOCHBERG: Percepcja. Tłum. B. BARANOWSKI.
Warszawa: WNT, 1970.

68 B. BERGSTRÖM: Komunikacja wizualna..., s. 155.
69 PH. ZIMBARDO: Psychologia i życie..., s. 290.
70 B. BERGSTRÖM: Komunikacja wizualna..., s. 156.



które w rzeczywistości nie istnieją, a te przedstawione tak naprawdę są proste. Naj-
częściej tego typu zniekształcenia występują w projektach graficznych, rysunkach
składających się z prostych elementów, jak: kreski, kwadrat, i prostokąty (por.
ilustracja 5).

Elementy dodatkowe w obrazach — mniejsze linie, których jest więcej, powodują
rozproszenie uwagi i odpowiednią sugestię u obserwatora. Iluzja liniowa może doty-
czyć także występowania linii, których w rzeczywistości nie ma. Nasz układ postrze-
gania może utworzyć obraz nieistniejący, gdyż często dopowiada sobie elementy nie-
realne, stosując opisaną wcześniej zasadę zamykania, która sprawia, że widzimy
figury niepełne jako pełne (por. ilustracja 6).

Postrzeganie perspektywy zależy od elementów odniesienia, do których porów-
nujemy obiekty. W świecie realnym łatwo określić wielkość obiektu, ponieważ ele-
menty otoczenia pozwalają na sprawne zidentyfikowanie rozmiaru, odległości
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Ilustracja 5. Iluzja liniowa
Źródło: www.zludzenia.pl/inne

Z³udzenie kierunku wed³ug Heringa

Z³udzenie za³amywania i wykrzywiania ogl¹danych przedmiotów

Ilustracja 6. Iluzja liniowa. Figury niepełne postrzegane jako pełne
Źródło: Opracowanie własne

Efekt zamykania Rysunek subiektywny



i położenia. W grafice, gdzie jedynym układem odniesienia są narysowane elementy,
często dochodzi do efektu zakłócenia poprawnego postrzegania wielkości i od-
ległości obiektów. Złudzenie odległości i niewłaściwe odbieranie geometrii obiektów
spowodowane jest oddziaływaniem kontrastów kolorystycznych lub zakłóceniem ele-
mentów dodatkowych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oglądanego
obiektu, a także — jak w przypadku trójwymiarowości przestrzeni — deformacją
kształtu przedmiotu dającą tym samym wrażenie głębi. Postrzeganie głębi opiera się
na wielu źródłach informacji zwanych wskaźnikami głębi, spośród których najczę-
ściej wyróżnia się: wskaźniki dwuoczne, wskaźniki ruchu oraz wskaźniki obrazowe.
Nasze analizy skoncentrujemy na ostatnim ze wskaźników, bowiem zawierają one
ten rodzaj informacji o głębi, który spotykamy w obrazach71. Wskaźniki obrazowe
wykorzystywane przez artystów w kompozycjach sprawiających wrażenie trójwymia-
rowych to okluzja (nakładanie się), względna wielkość, perspektywa liniowa i gra-
dient powierzchni.

Nakładanie się dostarcza informacji o głębi poprzez obiekt nieprzeźroczysty, któ-
ry, przesłaniając inny element, blokuje jego światło docierające do oka. W takim
przypadku tylko obiekt przesłaniający jest w całości odzwierciedlany na siatkówce
oka. A zatem, postrzegając taki układ elementów, odbiorca widzi, iż obiekt przy-
słonięty znajduje się dalej niż przesłaniający. Względna wielkość opiera się na regule
rzutowania obrazów różnej wielkości na siatkówkę oka zwanej stosunkiem wielkości
do odległości. W myśl tej reguły obiekt bliższy rzutuje większy obraz, a dalszy —
mniejszy. Perspektywa liniowa (linearna) również podporządkowana jest regule sto-
sunku wielkości do odległości i powstaje na zasadzie pozornego zmniejszania się
wielkości przedmiotu w miarę oddalania od widza oraz pozornej zbieżności ku hory-
zontowi wszystkich linii biegnących od oka widza do przedmiotu72. W przypadku
gradientu powierzchni obrazy o jednolitej fakturze wydają się mniejsze z większej
odległości. W tym miejscu należy podkreślić, iż w normalnych warunkach widzenia
informacje o głębi pochodzące z różnych źródeł integrują się w jednolitą, trójwymia-
rową interpretację otoczenia, zatem potencjalny odbiorca przekazu wizualnego do-
świadcza głębi, a nie różnych jej wskaźników73.

Postrzeganie ruchu w obrazach plastycznych, podobnie jak postrzeganie prze-
strzeni, uzależnione jest od ram odniesienia. Iluzja ruchu polega na wywoływaniu
ciągłości ruchu lub wytworzeniu złudzenia ruchu elementów statycznych. W realiza-
cjach plastycznych osobliwa budowa niektórych ich elementów sprawia, że oko ludz-
kie widzi ruch. Szczególnie dotyczy to tych elementów obrazu, które postrzegane są
kątem oka. Należy zaznaczyć, iż wzrokowe doznanie ruchu wynika z trzech czynni-
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71 Czytelników zainteresowanych szczegółową analizą wskaźników głębi odsyłam do literatury
przedmiotowej. Zob. A. GRABOWSKA, W. BUDOHOSKA: Procesy percepcji. W: Psychologia ogólna. Red.
T. TOMASZEWSKI. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995; R.L. GREGORY: Oko i mózg...;
W. STARKIEWICZ: Psychofizjologia wzroku...

72 Zasady perspektywy linearnej jako pierwszy opracował w XV wieku architekt florencki Filippo
Brunelleschi. Wyróżnia się perspektywy linearne z jednym, dwoma i trzema punktami zbiegu.

73 Por. PH. ZIMBARDO: Psychologia i życie..., s. 293—295.



ków: ruchu fizycznego, ruchu optycznego i ruchu postrzeżeniowego. O ruchu optycz-
nym można mówić wtedy, gdy rzuty przedmiotów lub całego pola widzenia prze-
mieszczają się na siatkówce oka, gdy oczy obserwatora nie podążają za fizycznym
ruchem przedmiotów. Ruch postrzeżeniowy elementów obrazu plastycznego wy-
wołuje kilka czynników, tj. obwiedzenie, zmienność, różnica wielkości, intensyw-
ność. Obwiedzenie utożsamiane jest z tendencją figury do ruchu, gdy tło pozostaje
niezmienione. W przypadku zmienności — zmiana kształtu lub wielkość jednego
elementu przy drugim niezmienionym wywołuje pozorny ruch tego pierwszego.
W sytuacji różnicy wielkości dwóch sąsiadujących ze sobą przedmiotów, ruchliwy
wydaje się przedmiot mniejszy. Czynnik intensywności działa wówczas, gdy przed-
miot ciemniejszy i przygaszony porusza się przy przemieszczeniu w stosunku do ja-
śniejszego74 (por. ilustracja 7).

Percepcja barw w obrazie plastycznym jest procesem fizycznym, fizjologicznym
oraz psychofizycznym, na który mają wpływ zdobyte doświadczenia, pamięć, a także
kontekst — rama odniesienia, którą stanowi tło, a więc otoczenie, w którym dana
barwa się znajduje. I tak, sąsiadująca barwa może rozjaśniać barwę naszego przed-
miotu bądź wręcz przeciwnie: powodować, że przedmiot będzie się wydawał ciem-
niejszy. Wszystko zależy od kontrastu pomiędzy sąsiadującymi barwami. Duże kon-
trasty kolorystyczne powodują szybkie zmiany źrenicy oka ludzkiego, a w efekcie
powstawanie złudzenia istnienia kolorów lub obiektów, których nie ma. Wszystkie
doznania barwne można opisać w kategoriach jakości barwy, jej nasycenia i jasności.

Ze względu na możliwe różnice pomiędzy lewym a prawym okiem oraz doświad-
czenia i uwarunkowania kulturowe każdy z nas inaczej postrzega i interpretuje bar-
wy75. W psychofizjologii uznaje się, że przeżywanie wrażeń barwnych jest zjawi-
skiem wyłącznie subiektywnym. Czynnikiem obiektywnym sprawczym jest natomiast
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74 R. ARENHEIM: Sztuka i percepcja wzrokowa..., s. 380—381.
75 Na przykład Maorysi z Nowej Zelandii posiadają bardzo wiele nazw dla różnych odcieni czerwie-

ni, aby uchwycić subtelne różnice w zmieniających się barwach owoców i kwiatów oraz dla różnych sta-
nów krwi. Por. PH. ZIMBARDO: Psychologia i życie..., s. 240.

Ilustracja 7. Złudzenie ruchu
Źródło: www.zludzenia.pl/inne



docierające do siatkówki oczu promieniowanie elektromagnetyczne. Zatem bodźcem
pozwalającym rozróżnić barwy jest długość fali świetlnej — widzialne pasmo widma
elektromagnetycznego. Widzialny zakres tego promieniowania, zwany światłem, jest
znikomym fragmentem zakresu fal elektromagnetycznych lokujących się między pa-
smem podczerwieni i ultrafioletem, pomiędzy którymi występują kolejno barwy: po-
marańczowa, żółta, zielona, niebieska. Pamiętać należy, że cała szerokość pasma
umożliwia powstawanie wszelkich naturalnych zjawisk wzrokowych, zaś poszczegól-
ne odcinki pasma mają wpływ na kształtowanie się zróżnicowanych wrażeń barw-
nych76. Na postrzeganie barw ma wpływ nie tylko tło, ale również moc oświetlenia
i jego rodzaj. Dlatego barwa przedmiotu, a także kolorystyka obrazu będzie wyda-
wać się inna w świetle słonecznym, inna przy oświetleniu żarowym, jarzeniowym
czy halogenowym77.

W malarskich obrazach plastycznych plama barwna jest podstawowym środkiem
wyrazu, której możemy przypisać pewną „moc” oddziaływania na odbiorcę, pamię-
tając przy tym, iż nie można jej rozpatrywać w oderwaniu od otoczenia, w którym się
znajduje, bowiem kontekst, w którym kolor jest użyty, zawsze odgrywa olbrzymią
rolę. Na ilustracji 8 uszeregowano grupy barw według ich działania na odległość.

I jeszcze jedna kwestia warta podkreślenia. Otóż, w projektach plastycznych kolo-
ry można zestawiać na trzy różne sposoby, a mianowicie w układzie: kolory, które
krzyczą, szepczą i mówią, co w pewnym sensie stanowi podstawę łączenia kolorów
(zob. ilustracja 9)78.
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78 B. BERGSTRÖM: Komunikacja wizualna..., s. 204.

Ilustracja 8. Zestawienie barw uszeregowanych według działania na odległość
Źródło: Opracowanie własne na podstawie G. ZEUGNER: Barwa i człowiek. Tłum. J. ROGACZEWSKI. Warszawa: Wydawnictwo „Arka-
dy”, 1965.
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Ilustracja 9. Kombinacje kolorów
Źródło: Opracowanie na podstawie: B. BERGSTRÖM: Komunikacja wizualna. Tłum. J. TARNAWSKA. Warszawa: PWN, 2009.
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Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o jednym istotnym aspekcie, a miano-
wicie o odczytywaniu przekazu wizualnego, czyli dekodowaniu, które polega na roz-
poznawaniu pojęć ukrytych w pojedynczych elementach graficznych, widzianych
w efekcie jako sensowna całość. Należy zaznaczyć, iż nie zawsze łatwo jest odczytać,
wyrazić i dostrzec zawartość, znaczenie obrazu plastycznego, jego artyzm i finezję
twórcy, a interpretacje różnych odbiorców mogą się krańcowo różnić. Proces dekodo-
wania przekazu wizualnego/obrazu plastycznego może przebiegać na podstawie inter-
pretacji: zgodnej z intencją nadawcy/twórcy (dekodowanie preferowane), częściowo
zgodnej z ich intencją (dekodowanie negocjowane) oraz sprzecznej z oczekiwaniami
nadawcy/twórcy (dekodowanie opozycyjne)79. Aby jednak odczytywanie, interpreto-
wanie znaków graficznych, stanowiących elementy ogólnie pojętego obrazu plastycz-
nego przebiegało właściwie, bez zakłóceń, powinny być spełnione określone warunki,
a mianowicie: „obiekt/obraz plastyczny musi posiadać elementy nadające mu indywi-
dualny charakter, pozwalające go łatwo odróżnić i sklasyfikować; elementy składowe
obiektu powinny być oddzielone od innych; tło obiektu powinno być skonstruowane
w odpowiedni sposób z detalami; treść główna obiektu nie powinna być zasłaniana
i zakłócana przez ozdobniki i detale uzupełniające; kolorystyka powinna być dobrana
ze względu na jakość i charakter przekazu wizualnego oraz docelową grupę odbior-
ców; zbyt kontrastująca kolorystyka nie powinna być używana w stosunku do drob-
nych form”80. Poprawne interpretowanie obrazu plastycznego wiąże się również
z określoną reakcją odbiorcy, która może być: odruchowa — podświadoma, instynk-
towna — odbiorca sugeruje się wewnętrznymi odczuciami i chwilowymi potrzebami,
przemyślana — świadoma oraz wzmocniona poprzez sugestie, doświadczenia i przy-
zwyczajenia, a także czynniki występujące chwilowo i przypadkowo81.

Kończąc tę część rozważań, warto spojrzeć na powyższą problematykę z perspek-
tywy pedagogicznej i odnieść się do procesu kształcenia oraz wychowania małego
dziecka, ujmowanego w aspekcie kształtowania umiejętności wizualnych (visual lite-
racy)82, pamiętając, że już w momencie urodzenia każdy człowiek posiada gene-
tycznie zaprogramowane możliwości percepcyjne, które ulegają zmianom w toku na-
turalnego rozwoju procesów poznawczych i w wyniku sterowania zewnętrznego,
a sytuacje życiowe oraz zdobyte doświadczenia warunkują owe wrodzone zdolności
i mogą je kształtować w specyficzny, indywidualny dla każdego sposób.

Jak podkreślano we wcześniejszych analizach, jesteśmy społeczeństwem nasyco-
nym obrazami, pochłaniającym, jak powiada John Fiske, o wiele większą liczbę obra-
zów niż ludzie społeczeństwa przedindustrialnego. To przyczynia się do tego, iż
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79 A. BENICEWICZ-MIAZGA: Grafika w biznesie..., s. 20.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 Wyróżnia się dwa typy umiejętności wizualnych: typ denotujący umiejętności czytania i pisania

oraz typ oparty na znajomości konstrukcji wizualno-werbalnych. Ten pierwszy rodzaj jest najważniej-
szym celem edukacyjnym i najistotniejszym osiągnięciem kultury Zachodniej. Por. B. KOSMALSKA: Zro-
zumieć obraz. W: Obraz, przestrzeń, popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej.
Red. E. EJSMONT, B. KOSMALSKA, M. MENDEL. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 19.



współcześnie „doznania wzrokowe wysuwają się na plan pierwszy i zacierają wszyst-
ko inne”83. Tak więc, wychodząc z założenia, że obrazy są podstawą współczesnej
kultury wizualnej i już na wczesnym etapie edukacyjnym wpływają na kształtowanie
się języka i tym samym na rozwój zdolności poznawczych młodego człowieka84 oraz
przyjmując, że percepcja obrazu plastycznego dokonuje się w wyniku doświadczeń
związanych z ekspresją ikoniczną i nie uczy dosłownie wiedzy o obrazie pojmowa-
nym jako medium wizualno-komunikacyjne, lecz poprzez dobór odpowiednich bodź-
ców i organizację procesów postrzegania przysposabia do przeżywania i obcowania
z dziełem plastycznym, zarysowuje się potrzeba kształtowania umiejętności wizual-
nych w tym kompetencji odbioru przekazów plastycznych85. Takie podejście warun-
kuje również fakt, iż coraz częściej we współczesnej pedagogice wskazuje się na
konieczność dostosowania funkcjonującego systemu kształcenia do wymagań
współczesności.

Jak już wspomniano, nowa rzeczywistość przesycona wizualnością i ogromem in-
formacji wymaga nowych umiejętności i tworzenia nowych jakości. Z uwagi na fakt,
iż w świecie współczesnym wzrastają wielorakie możliwości dostępu do sztuki wi-
zualnej i tym samym zarysowuje się wyraźnie niebezpieczeństwo przekształcania się
postawy odbiorczej w bierne i powierzchowne przejmowanie napływających informa-
cji, ważne staje się przygotowanie dziecka do pełnych i wartościowych kontaktów
z przekazem wizualnym.

Efektem realizacji tak pojętego zadania staje się uzyskanie przez dziecko ja-
kościowych kompetencji w zakresie percepcji przekazów obrazowych nabywanych
w relacjach z wytworami kultury i sztuki wizualnej86, obejmujących: umiejętność
twórczej percepcji i ekspresji, tzn. umiejętność skupienia i wyostrzania spostrzegaw-
czości, rozwijania wyobraźni i własnej kreatywności, a przede wszystkim odkrywania
sensu zawartego w realizacji plastycznej. Wraz z umiejętnością twórczej percepcji po-
winna być kształtowana również umiejętność twórczej ekspresji, która dotyczy nie
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83 J. FISKE: Postmodernizm i telewizja. Przeł. J. MACH. W: Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo.
Komputer. Red. A. GWÓŹDŹ. Kraków: Universitas, 1997, s. 169.

84 Zob. G. KRESS: Literacy In the New Media Age. New York: Routledge, 2003, s. 106 i nast.;
Z. MEGER: Oddziaływać afektywnie, czyli uwagi o wykorzystaniu obrazu w nauczaniu. W: Obraz, prze-
strzeń, popkultura..., s. 60.

85 Po raz pierwszy pisałam o kompetencjach odbiorcy realizacji plastycznych w tekście: Dziecko
i sztuka. Recepcja — wsparcie — terapia. Red. M. KNAPIK przy współpracy K. KRASOŃ. Katowice: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 11—16, który został przedrukowany w: Z zagadnień recep-
cji sztuki przez dziecko. Próba określenia kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich
twórcy. W: Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja — samorealizacja — wsparcie. Red. K. KRASOŃ,
B. MAZEPA-DOMAGAŁA. Katowice—Mysłowice: Librus; GWSP im. kard. Augusta Hlonda, 2005.

86 W koncepcjach pedagogicznych kompetencja to zakres wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności,
uprawniający jednostkę do wykonania określonej czynności, określane mianem: niezbędnej wiedzy, na-
bywania umiejętności, kreowania cech osobowości. Należy zaznaczyć, że kształtowanie owych kompe-
tencji jest procesem ciągłym, długotrwałym, a w procesie wychowania przedszkolnego może być
zaledwie zapoczątkowanym. Por. J. HANISZ: Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku
klasy 1—3. Warszawa: WSiP, 1999, s. 5.



tylko własnych prób twórczości, ale także ekspresji we współtworzeniu dzieła w pro-
cesie odbioru; umiejętność oceniania — gust estetyczny determinowany określonymi
kontrowersyjnymi zjawiskami w sztukach wizualnych, które wręcz wymuszają ko-
nieczność odwołania się do ocen, aby móc pewne rzeczy świadomie wybrać i zaak-
ceptować, a inne odrzucić, pamiętając jednak należy, że dziecko nie potrafi jeszcze
w pełny sposób dokonywać oceny wytworów sztuki — w ocenie kieruje się raczej
upodobaniami, opartymi na indywidualnych odczuciach, w mniejszym stopniu ocenia
jakość wytworu; wrażliwość społeczno-moralna polegająca na ukierunkowaniu dziec-
ka na odwieczne i uniwersalne wartości, które ułatwiają odbiór realizacji plastycznej,
uczą dziecko korzystania z bogactwa, jakie niesie ze sobą sztuka, a jednocześnie wy-
rabiają w nim krytyczny stosunek wobec wartości destrukcyjnych moralnie, które
przez sztukę mogą być szczególnie wzmocnione; wrażliwość estetyczna traktowana
jako zdolność dostrzegania w świecie wartości estetycznych i ich przeżywanie87;
świadomość funkcji sztuki w życiu człowieka ujmowanej jako kategoria wzmac-
niająca motywację do podejmowania prób percepcji nawet bardzo trudnych w odbio-
rze realizacji plastycznych (np. sztuki współczesnej) oraz postawa szacunku do pięk-
na i sztuki warunkująca wzrost świadomości w zakresie estetyzacji życia. Należy
zaznaczyć, iż w tym ujęciu umiejętności wizualne w zakresie postrzegania obrazu
plastycznego traktowane są jako klucz do pojmowania świata, uruchomienia proce-
sów poznawczych i formułowania własnego osądu.

W odniesieniu do zaproponowanych kompetencji nowy wymiar znaczeniowy zy-
skuje w procesie edukacji małego dziecka percepcja plastyczna, której nie powinno
się traktować „[...] jako zbiór informacji, przeznaczonych do wyuczenia, ale jako ze-
spół podniet, wzbudzających dyskusję i orientujących postawę wobec konkretnych
dzieł sztuki”88. Należy podkreślić, iż każde spotkanie dziecka z przekazem wizual-
nym/obrazem plastycznym nacechowanym artystycznie stymuluje określone procesy,
zmierzające do doskonalenia percepcji, poczucia estetyki (pierwsze doświadczenia
najczęściej decydują o późniejszych upodobaniach estetycznych) przestrzeni, harmo-
nii wewnętrznej, rozwoju aktywności intelektualnej, emocjonalnej (odwołanie do
uczuć i wrażliwości dziecka), oraz twórczej (rozbudza wyobraźnię, sprzyja dzia-
łaniom artystycznym). A zatem poznanie języka sztuki wizualnej wymaga świadome-
go kształtowania, zwłaszcza jeśli chodzi o estetyczną wrażliwość, będącą wrodzoną
dyspozycją człowieka, podlegającą ciągłemu rozwojowi i sprzyjającą motywowaniu
do obcowania z dziełami sztuki.
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87 M. Gołaszewska twierdzi, że wrażliwość estetyczna dana jest każdemu, bez względu na poziom
uczestnictwa w kulturze, wykształcenie, środowisko. Choć pojawia się samorzutnie, nie może istnieć bez
dodatkowych podniet. To, co ją pobudza — to specyficzne jakości przedmiotów, np. rytmiczne, ekspre-
syjne, a w szczególności struktury występujące w naturze i sztuce. Por. M. GOŁASZEWSKA: Estetyka wy-
rafinowanego barbarzyństwa. W: Czy jeszcze estetyka. Sztuka współczesna a tradycja estetyczna. Red.
M. OSTROWICKI: Kraków: Instytut Kultury, 1994; M. GOŁASZEWSKA: Zarys estetyki. Kraków: Wydaw-
nictwo Literackie, 1973.

88 B. SUCHODOLSKI: Problemy wychowania w cywilizacji współczesnej. Warszawa: PWN, 1974,
s. 169—170.



Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Otóż, w procesie kształto-
wania kompetencji wizualnych niezbędne jest posługiwanie się racjonalnymi metoda-
mi i środkami wyrazu artystycznego, których wybór musi być szeroki i zróżnicowany.
Stosowane metody i środki powinny uwzględniać właściwości psychofizyczne odbior-
cy i stwarzać możliwość indywidualnej interpretacji postrzeganych obrazów. W przy-
padku małego dziecka powinny sprzyjać wyzwalaniu i rozwijaniu jego samodzielno-
ści i postawy otwartego umysłu. Jest to już jednak zagadnienie wykraczające poza
ramy tego opracowania.

2.3. Obraz plastyczny a doświadczenie estetyczne

Wydaje się, że człowiek posiada głęboko zakorzenione sekret-
ne pragnienie dotyczące wyglądu rzeczy. Nie wie dlaczego,
jednak wolałby, żeby wyglądały inaczej, niż ma to miejsce
w istocie. I chce czuć się szczęśliwy, gdy artysta stawia przed
nim przedmioty, które są zgodne z jego pragnieniami.

J. Ortega y Gasset: Jak czytać sztukę

Tworzenie obrazów, wizualizacja, obrazowanie wiąże się w chwili obecnej z wie-
loma dziedzinami. Dzięki środkom elektronicznym kreowanie obrazów zostało nie-
zwykle usprawnione. Współcześnie tworzenie obrazów, ich kreacja jest czynnością
z pogranicza magii, a stworzenie interesującego, wartościowego, estetycznego obrazu
plastycznego wśród olbrzymiej konkurencji nie jest zabiegiem prostym.

Wychodząc z założenia, iż potencjalnemu odbiorcy obrazów plastycznych po-
trzebne są nie tylko opisy i klasyfikacje współczesnej ikonosfery, lecz również kry-
teria pozwalające odróżnić wartościowe jej dokonania od form, przedmiotów
o wątpliwej wartości estetycznej, niniejsze rozważania prowadzone w zakresie obrazu
plastycznego odniesiono do doświadczeń estetycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe założenie, naturalne wydaje się tu odwołanie do teo-
rii perceptualizmu estetycznego reprezentowanego przez takich estetyków jak Monroe
Curtis Beardsley, Virgil Aldrich i Jerome Stolnitz89. Teoretycy ci próbowali określić
istotę sztuki przy użyciu kategorii doświadczania estetycznego, rezygnując tym
samym z ujmowania jej w formie jednej kategorii, jak np.: mimesis, ekspresji czy
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89 Należy zaznaczyć, iż osadzając swoje rozważania w teorii perceptualizmu estetycznego, zdaję so-
bie sprawę, iż we współczesnej amerykańskiej filozofii sztuki mało jest zwolenników owego nurtu, bo-
wiem przeważają poglądy, że sztuki nie da się wykryć dzięki percepcji, gdyż jest to zjawisko kulturowe
i historyczne, że sztuki nie da się zinterpretować i ocenić właściwie w izolacji do wartości estetycznych,
a także mam świadomość, iż nurt ten nie przyniósł oczekiwanych pozytywnych rezultatów poznawczych
w konfrontacji z neoawangardą artystyczną, atakującą paradygmat estetyczny tradycyjnej sztuki. Zob.
B. DZIEMIDOK: Główne kontrowersje estetyki współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2009, s. 11, 106.



formy90. W myśl idei perceptualizmu estetycznego, natury sztuki nie można określić
bez odwołania się do kategorii doświadczenia estetycznego, a to ze względu na fakt,
iż dzieło sztuki cechują jakości i wartości estetyczne, wzbudzające przeżycia/do-
świadczenia estetyczne, uchwytne jedynie na drodze percepcji i stanowiące jedyny
miernik wartości dzieła sztuki i będące jedynym uzasadnieniem wypowiadanych
o nim sądów wartościujących91. Należy zaznaczyć, iż założenia perceptualizmu este-
tycznego w niniejszym opracowaniu rozpatrywane są w kontekście teorii zjawisk es-
tetycznych a nie teorii sztuki.

Biorąc pod uwagę koncepcje perceptualizmu estetycznego a głównie optykę naj-
wybitniejszego reprezentanta tego nurtu w amerykańskiej filozofii sztuki M.C.
Beardsleya, dominantami niniejszych rozważań stały się: obraz plastyczny ujmowany
w kategoriach przedmiotu estetycznego, jego jakość i wartość estetyczna oraz do-
świadczenia estetyczne92.

Powszechnie uznanym punktem wyjścia wszelkich rozważań estetycznych jest pe-
wien niewątpliwy fakt, a mianowicie istnienie przedmiotów, które w odpowiednich
warunkach mogą wywołać w odbiorcy swoiste przeżycia, traktowane w niniejszych
rozważaniach jako doświadczenia estetyczne lub doświadczenia mające charakter es-
tetyczny bądź doświadczenia o wyraźnie estetycznym charakterze93. Takim przedmio-
tem jest niewątpliwie obraz plastyczny — przedmiot perceptualny, dzieło, które —
zdaniem Beardsleya — jest układem warunków zamierzonych jako zdolne do dostar-
czenia przeżycia o wyraźnie estetycznym charakterze lub uporządkowaniem warun-
ków należących do klasy lub typu układów, dla których ta zdolność jest czymś typo-
wym. Przyjmując optykę perceptualistów, obraz plastyczny jako kategoria w teorii
zjawisk estetycznych jest dziełem wyprodukowanym z zamierzeniem nadania mu
zdolności do zaspokojenia zainteresowania estetycznego, tzn. dostarczenia przeżycia
estetycznego. W tym znaczeniu mówimy zarówno o dziełach/obrazach plastycznych
wartościowych — faktycznie wywołujących pozytywne przeżycia estetyczne, jak
i dziełach nieudanych — pozbawionych zdolności wywoływania pozytywnego dozna-
nia estetycznego. Obraz plastyczny ujmowany jako przedmiot estetyczny, charaktery-
zowany jest przez dystynktywne własności, czyli jakości estetyczne, zróżnicowane —
w myśl teorii Beardsleya — na jakości lokalne i regionalne. Jakości lokalne stanowią
jakościowe charakterystyki prostych elementarnych części każdego przedmiotu np.
barwa, kształt, faktura, itp., natomiast jakości regionalne definiowane jako komplek-
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90 Należy podkreślić, iż perceptualiści próbowali kontynuować i rozwijać koncepcje zaproponowane
przez I.A. Richardsa i J. Deweya. Por. ibidem, s. 77.

91 Ibidem.
92 W tym miejscu należy zaznaczyć, iż na gruncie polskim zagadnieniem przeżyć i doznań estetycz-

nych zajmowali się m.in. Władysław Tatarkiewicz, Roman Ingarden, Mieczysław Wallis, Maria
Gołaszewska.

93 Por. B. DZIEMIDOK: Główne kontrowersje estetyki współczesnej..., s. 92 za: M.C. BEARDSLEY: In
Defense of Aesthetic Value. „Proceedings and Adresses of the American Philosophical Association”
1979 Vol. 52, issue 6, s. 741—742 oraz The Aesthetic Point of View. Selected Essays. Eds. M.J. WREEN,
D.M. CALLEN. Ithaca: Cornell University Press, 1981, s. 288—289.



sowe to jakościowe charakterystyki poszczególnych całości, będących rezultatem
wzajemnych relacji między jego częściami. Analizując zagadnienie jakości estetycz-
nych obrazu, należy podkreślić, iż są one podstawą jego wartości estetycznych, uj-
mowanych zawsze jako zdolność przedmiotu do wytworzenia doświadczenia este-
tycznego94. Same wartości estetyczne nie są wartościami samoistnymi, istnieją dzięki
trzem podstawowym zdolnościom człowieka: inteligencji, działaniu i uczuciowości.
Wartościami stwarzanymi przez wymienione atrybuty natury ludzkiej są: piękno,
wspaniałość, wzniosłość, wdzięk, tragizm, komizm i inne. W przypadku obrazów
plastycznych chodzi o uzyskanie efektu zderzenia się owej wrażliwości postrze-
gającego obraz plastyczny z wartością estetyczną dzieła. W tym miejscu należy
wspomnieć, iż wrażliwość estetyczną odbiorcy organizują trzy pierwiastki: wrażli-
wość sensoryczna (zmysłowa), wrażliwość na struktury artystyczne oraz wrażliwość
na wartości, których dostarczycielem są dziedziny twórczości artystycznej. W odnie-
sieniu do obrazu plastycznego ważne jest, aby twórca dzieła miał świadomość, iż ob-
raz plastyczny skierowany do odbiorcy powinien tworzyć przestrzeń, która obejmuje
wszystkie obszary ludzkiej wrażliwości.

Wartość estetyczna obrazu plastycznego jest jakością, którą człowiek stwarza
w procesie twórczym, doznając przy tym emocji związanych z wysiłkiem woli, inte-
lektu i wyobraźni. Człowiek jest odbiorcą wartości w obcowaniu z przedmiotem este-
tycznym i reaguje na niego doświadczeniem estetycznym, rozumianym jako reakcja
typu emocjonalnego na bodźce postrzegane sensorycznie. Owa reakcja, powstająca
w kontakcie z obrazem plastycznym — przedmiotem estetycznym, rozpatrywana jest
w kategoriach: przyjemności estetycznej, podobanie się, niepodobanie się, satysfakcji
jak i dyssatysfakcji95.

W niniejszych rozważaniach przyjęto, iż doświadczenia estetyczne, pojawiające
się w kontakcie z obrazem plastycznym, mogą występować w kilku postaciach,
a mianowicie: doświadczenia estetycznego o charakterze irracjonalnym — sponta-
nicznym, nawykowym, rozumiejącym i uogólnionym96. Należy zaznaczyć, iż okre-
ślając kategorie podziału doświadczenia estetycznego, przyjęto optykę M. Gołaszew-
skiej w zakresie klasyfikacji przeżyć estetycznych97. I tak, uznano, iż najbardziej
żywiołowym, świadczącym o ponadprzeciętnej wrażliwości estetycznej jest doświad-
czenie estetyczne o charakterze irracjonalnym — spontanicznym. Tego typu doświad-
czenie charakteryzuje się krótkotrwałym stanem zachwytu i stanowi rodzaj fascynacji
estetycznej, mającej zawsze charakter spontaniczny. I — jak uważa Gołaszewska —
„rozgrywa się na płaszczyźnie świadomości przedrefleksyjnej, o przewadze momen-
tów afektywnych — powstaje, gdy przedmiot wywołuje w podmiocie stan napięcia,
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94 Zob. M.C. BEARDSLEY: In Defense of Aesthetic Value..., s. 728, przytaczam za: B. DZIEMIDOK:
Główne kontrowersje estetyki współczesnej..., s. 94—95.

95 M. GOŁASZEWSKA: Piękno. Przeżycie piękna. W: Encyklopedia psychologii. Red. W. SZEWCZUK.
Warszawa: Fundacja Innowacja, 1998, s. 398.

96 Ibidem.
97 M. GOŁASZEWSKA: Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie. PWN, Warszawa 1986; EADEM:

Kultura estetyczna. Warszawa: PZWS, 1989.



wytrącający z normalnego życia. W przeżyciu tym świadomość jest całkowicie
pochłonięta przedmiotem, nie ma tu zwracania się ku sobie, nie ma żadnych pytań
pod adresem przedmiotu, problemów natury intelektualnej”98. Doświadczenie o cha-
rakterze irracjonalnym w odniesieniu do obrazu plastycznego powstaje w sytuacji,
gdy potencjalny odbiorca, mając przed sobą wiele obrazów, wybiera spośród nich je-
den, a czyni to nie na podstawie analizy dzieła, lecz ze względu na fakt, iż właśnie
ten obraz wzbudził w nim szczególny zachwyt. Doświadczenia estetyczne nawyko-
we — powierzchowne, wywołane obrazem plastycznym, występują u odbiorców,
których gust został ukształtowany przez wychowanie estetyczne nastawione na nor-
matywne uznawanie tego, co w ogóle jest piękne, co powszechnie uznawane jest za
piękne. Ten rodzaj doświadczenia dokonuje się automatycznie na zasadzie wcześniej-
szych doświadczeń i uzależniony jest od opinii autorytetów, snobizmu czy mody.
Należy zaznaczyć, iż osoba, która jest zdolna tylko do tego typu doświadczeń, łatwo
poddaje się manipulacji. Doświadczenie rozumiejące wyróżnia się równowagą
wszystkich czynników (emocji, zaangażowania, wiedzy estetycznej i wychowania),
które w innych rodzajach przeżyć są wyłączne albo dominują, połączone jest z do-
znaniem wartości przedmiotu estetycznego, którego warunkiem jest, oprócz kontaktu
z dziełem, posiadanie wiedzy i umiejętności, które ten kontakt umożliwią albo
ułatwią. W doświadczenia tego typu zaangażowana jest wrażliwość estetyczna, wy-
chowanie, nawyki kulturalne, obyczaj i warunki zewnętrzne. Ten rodzaj doświadcze-
nia estetycznego występuje u odbiorców, którzy poszukują piękna w dziele plastycz-
nym, pragną doznać satysfakcji estetycznej w bezpośrednim z nim kontakcie, a od
strony poznawczej odwołują się do znajomości genezy i struktury dzieła, uwzględ-
niając takie elementy jak kompozycja, zawartość, idee ogólne czy środki wyrazu
artystycznego. W doświadczeniu estetycznym o charakterze uogólnionym przewa-
ża zdolność do obiektywizacji wartości estetycznej, jako że jest ona typowa dla
umysłów wytrawnych w ocenie sztuki, czyli jej teoretyków oraz filozofów zaj-
mujących się estetyką. Najczęściej występujące doświadczenia estetyczne uogólnione
to: przeżycie piękna harmonijnego, optymistycznego; przeżycie konwulsyjne — gdy
odbiorcą wstrząsają doznania gwałtowne, brutalne; przeżycia ludyczne, w których
dominuje radość i przedrefleksyjna potrzeba zabawy oraz przeżycie nastawione na
wartości „wyższe”, np.: moralne, religijne, poznawcze99.

Konkludując, należy dodać, iż doświadczenia o charakterze estetycznym dozna-
wane przy obcowaniu z obrazem plastycznym, ze względu na pozytywne efekty, jakie
wywołują, są postrzegane jako doświadczenia wartościowe. W myśl teorii Beardsleya
„rozładowują napięcia i uspakajają impulsy destrukcyjne; rozwiązują mniejsze kon-
flikty ludzkiej psychiki; doskonalą i wysubtelniają zdolności percepcyjne; rozwijają
wyobraźnię oraz zdolność empatii, a także przyczyniają się do kształtowania wzajem-
nej sympatii i zrozumienia innych kultur”100.
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98 Por. EADEM: Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce.
Warszawa: PWN, 1970, s. 114.

99 EADEM: Piękno. Przeżycie piękna..., s. 400.
100 Zob. B. DZIEMIDOK: Główne kontrowersje estetyki współczesnej..., s. 90.



Kończąc rozważania w sferze obrazu plastycznego i doświadczeń estetycznych
z nim związanych, należy ponownie (bo jest to zasadniczą ideą całego opracowania)
spojrzeć na nie z perspektywy pedagogicznej. Otóż, bazując na tezie, że najskutecz-
niejszą metodą dydaktyczną w procesie kształcenia i wychowania małego dziecka jest
uczenie się poprzez przeżywanie oraz biorąc pod uwagę fakt, iż budzenie przeżyć es-
tetycznych, wywoływanie doświadczeń, jak również wychowanie w atmosferze sztuki
i piękna, ukierunkowane na uwrażliwienie dziecka na owe wartości w życiu i otocze-
niu, stanowi podstawę procesu edukacyjnego, należy w całym ciągu kształcenia two-
rzyć sytuacje estetyczne, które będąc w swojej naturze aktem bezinteresownym,
chwilowym i ulotnym, przeobrażą się w stan, w którym pojawi się doświadczenie es-
tetyczne, wywołane przedmiotem estetycznym/obrazem plastycznym. Warto zazna-
czyć, iż jednym z najważniejszych celów operacyjnych wykorzystania obrazów pla-
stycznych pojmowanych jako przedmioty estetyczne jest wyprowadzenie dziecka ze
stanu, w którym jest ono zdolne do doświadczenia irracjonalnego — spontanicznego
czy nawykowego, do poziomu świadomości estetycznej, na którym pojawia się do-
świadczenie o charakterze rozumiejącym, a także wywołanie przeżycia, w którym
emocja estetyczna utrwala się na tyle, że staje się doskonałym „środkiem transmisji”
treści, również pozaestetycznych, obecnych w materii dzieła plastycznego (wartości
etycznych, społecznych czy ogólnoegzystencjalnych). Mając na uwadze ową konstata-
cję, uznano jednak, iż badanie preferencji winno być dokonane w oparciu o fazę
wcześniejszą, irracjonalną, co jest zgodne z momentem rozwoju badanego dziecka
i co znalazło odbicie w eksploracji własnej. W ten sposób doświadczanie estetyczne,
przeżywanie wartości, które stworzyła sytuacja i przedmiot estetyczny, mogło stać się
fundamentem twórczego krytycyzmu, zalążkiem postawy zaangażowanej i bodźcem
do działania według paradygmatu na nich zbudowanego.

Warto jeszcze dodać, iż oddziaływanie na uczucia dziecka za pośrednictwem
realizacji plastycznych pojmowanych jako przedmioty estetyczne nie jest trudnym za-
daniem, bowiem dziecko charakteryzuje się dużą wrażliwością na wszelkiego rodzaju
wartości dzieła, ale trzeba mieć na uwadze, iż jest to proces długotrwały, wyma-
gający czasu, systematyczności, współdziałania wyobraźni i umiejętności koncentro-
wania uwagi dziecka na wybranych przedmiotach estetycznych.

Opierając się na wszystkich powyżej zarysowanych ustaleniach, trzeba też uwypu-
klić kwestię poznania preferencji dziecka w sferze estetyki wizualnej, aby z jednej
strony pomóc mu przez dostarczenie pożądanych form plastycznych, z drugiej zaś
zdiagnozować potrzeby ewentualnej interwencji, aby budować estetycznie pojęty gust
odbiorcy. Na kwestii eksploracji tego obszaru skoncentrowano się w części empirycz-
nej pracy.
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3. Znak plastyczny i słowo

Wszystko może być znakiem jeśli tylko zdołamy wyłonić jego
znaczenie ustalone w naszej kulturze lub ustalić kontekst jego
pojawienia się.

M. Joly: Obraz i jego interpretacja

Inwazja kultury obrazkowej przekształca postać języka, modelując zarówno jego
zastosowanie, jak i semantykę. Wpływa również na sam kształt obrazu, zawarte
w nim treści, obszar znaczeń, dopełnia horyzont oczekiwań odbiorcy i określa obszar
rozumienia przekazu obrazkowego. Jak podkreślają badacze problematyki1, kultura
wizualna ma potencjalną moc unicestwiania języka, ale jednocześnie narzuca specy-
ficzny sposób interpretacji samej siebie: odbioru obrazu. Obraz ograniczony jest do
konwencji sytuacyjnej lub informacyjnej, co zawęża pole możliwości rozumienia
zróżnicowanych form przekazu treści obrazowych (symbol, alegoria, nastrój, reflek-
syjność, skrót myślowy, gra światła i cienia, plama barwna). Zarówno w obszarze ob-
razu, jaki i w sferze słowa panuje daleko idące uproszczenie i trywializacja treści.
Obraz niesiony przez cywilizację techniczną tworzy graficzną reprezentację działań
— tym doskonalszą, im bardziej skrótową, czyli pozbawioną fasady, nadwyżek este-
tycznych i intelektualnych. Wystarczy przyjrzeć się masowym wydaniom książek dla
dzieci proponującym uproszczone wersje arcydzieł literackich. Zasadą naczelną tego
typu produkcji książkowych jest eliminacja przestrzeni artystycznej. W efekcie nie
otrzymujemy kolejnej literackiej wersji utworu, ale nieudolnie skleconą historyjkę
opowiedzianą w przewidzianej przez wydawcę formule. W literaturze dla dzieci nie
ma już tekstu kanonicznego, wszystko można bowiem w nieskończoność przerabiać
i bazując na ludzkiej niewiedzy w efektownym opakowaniu sprzedawać kicz. Proce-
der ten ma charakter międzynarodowy: w przygotowany szablon edytorski wprowa-
dza się kolejne wersje językowe. W finale dla małego odbiorcy pogłębione, refleksyj-
ne treści niesione przez ikonografię stają się niedostępne. W rezultacie otrzymujemy
taki efekt końcowy procesu wychowania kulturowego, jaki trwale i systematycznie

1 W tym miejscu należy przywołać takich badaczy jak: N. Mirzoeff, W.J.T. Mitchell.



kształtujemy — dziecko nie rozumie ani słów, ani obrazów, a na taką rzeczywistość
nie wolno nam wyrazić zgody. Zatem poszukiwać należy sposobów uczenia się de-
kodacji znaków tak, aby cechować je z jednej strony indywidualnością, z drugiej zaś
znajomością istoty przekazu nadawcy. Stąd kluczowe okazują się rozważania do-
tyczące istoty znaku.

3.1. „Znak” — interdyscyplinarny charakter pojęcia

Rzeczywistość, która nas otacza, poznajemy bądź spostrzeże-
niowo za pomocą wrażeń zmysłowych, [...] czyli znaków
przedmiotów spostrzeganych, będących ich odpowiednikiem
w umysłach osób spostrzegających i stanowiących źródło wie-
dzy o świecie zewnętrznym, bądź za pośrednictwem rozumowa-
nia w oparciu o spostrzeżenia już dokonane.

J. Habermas: Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu

Niniejszy rozdział poświęcony jest zakresowi pojęciowemu ściśle związanemu
z problematyką semiotyczną, rozumianą jednakowoż głównie w kategoriach znaku
ikonicznego jakże niezbędnego dla umocowania procesu percepcji informacji zawar-
tej w przekazach wizualnych. Ową kategorię stanowi pojęcie znaku, rozpatrywane
w różnych aspektach przez przedstawicieli wielu nauk, co warunkuje wielość i różno-
rodność formułowanych definicji, a w niniejszym opracowaniu stanowi punkt wyjścia
do wszelkich dalszych analiz. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przedstawione
rozważania nie są kolejnym głosem w dyskusji na temat rozumienia pojęcia znaku,
a jedynie szkicem prezentującym ów termin przez pryzmat nauk interesujących się
analizą i definicyjnym ujęciem pojęcia znaku zarówno w kategoriach językowych, jak
i pozajęzykowych2. Biorąc pod uwagę tematykę niniejszego opracowania, ostatnia
z kategorii będzie kluczowa dla prowadzonych w opracowaniu rozważań teoretycz-
nych oraz w dalszej części empirycznych.

Jak zasygnalizowano, każda z dyscyplin naukowych zajmujących się znakiem, tj.
logika3, filozofia, teologia, socjologia, psychologia, językoznawstwo, teoria kultury
i sztuki, definiuje go w odmienny sposób. I tak, logika określa znak jako „dostrzegal-
ny układ rzeczy czy zjawisko spowodowane przez kogoś ze względu na to, iż jakieś
wyraźnie ustanowione czy zwyczajowo ukształtowane reguły nakazują wiązać z tym
układem rzeczy czy zjawiskiem myśli określonego typu”4. Zatem miano znaku nosi
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2 Semiologia jest nauką o systemach znaków w ujęciu pozajęzykowych, por. P. GUIRAUD: Semiolo-
gia. Przeł. S. CICHOWICZ. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1974, s. 5.

3 Na gruncie logiki semiotyka jest nauką zajmującą się ogólną teorią znaku, w szczególności znaku
językowego.

4 Z. ZIEMBIŃSKI: Logika praktyczna. Warszawa: PWN, 1994, s. 14.



tylko ten układ rzeczy, który rozpatrywany jest w kontekście określonych reguł zna-
czeniowych.

W semiotycznym ujęciu, „znak jest czymś, co łączy i pośredniczy między dzie-
dzinami różnych bytów — potencjalnych możliwości, aktualnego doświadczenia,
ogólnych praw — w taki sposób, że różnorodność ta może być sprowadzona do jed-
ności rozumu”5. Znak jest więc czymś fizycznym, może być postrzegany dzięki
zmysłom i zawsze odnosi się do czegoś innego niż on sam. Właściwość ta możliwa
jest dzięki posiadaniu przez znak znaczenia, na co wskazuje Ch. S. Peirce, twierdząc,
iż „sam znak zachowuje w pełni swoje znaczenie, niezależnie od tego, czy jest fak-
tycznie uznawany, czy nie. Jego szczególność polega na posiadaniu znaczenia, a więc
na jego relacji do interpretantu”6. Kategoria interpretanta określa rolę, jaką znak ma
spełniać, a która polega na zastępowaniu czegoś dla kogoś. Należy podkreślić, iż dla
tego semiologa znakiem było praktycznie wszystko, a stosunek znakowy był pod-
stawą dla jakiegokolwiek racjonalnego myślenia. Jeżeli ktoś zrozumie naturę znaku,
uczyni pierwszy krok na drodze do zrozumienia świata. „Wszechświat jest olbrzy-
mim znakiem, wspaniałym symbolem celów Boga, wypracowującym swe konkluzje
w żyjących rzeczywistościach [...]”7.

Według Umberta Eco, znak to wszystko, co na mocy wcześniejszej konwencji
społecznej może być uznane za coś, co zastępuje coś innego, podkreślając jednocze-
śnie konwencjonalny charakter samego znaku8. Zatem sednem rzeczywistości znaku,
według semiotyków, jest reprezentacja, bowiem uwidacznia on swój przedmiot za po-
średnictwem znaczenia, jakie z nim wiąże.

W podobny sposób pojęcie znaku definiowane jest w teologii i filozofii, przy
czym reprezentanci tych nauk podkreślają funkcję odniesienia, jaka zachodzi w rze-
czywistości znaku. I tak, znak — to rzeczywistość, która odnosi się do innej i która
tym samym wskazuje na tę inną rzeczywistość9; znak to wszelki przedmiot, który
w jakikolwiek sposób odnosi swego użytkownika do czegoś transcendentnego w sto-
sunku do siebie samego, stanowiąc środek w poznaniu czegoś innego10.

Inne ujęcie wskazuje, iż znak jest bodźcem (czyli substancją zmysłową), którego
obraz myślowy jest skojarzony w naszym umyśle z obrazem innego bodźca i którego
funkcją jest wywołanie u tego ostatniego gwoli porozumienia się11. Takie ujęcie
wskazuje na psychologiczno-społeczny wymiar znaku.
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5 M. DOBROSIELSKI: Filozoficzny pragmatyzm Ch.S. Peirce’a. Warszawa: PWN, 1967, s. 164.
6 CH.S. PEIRCE: Wybór pism semiotycznych. Wyboru dokonała H. BUCZYŃSKA-GAREWICZ, przekł.

R. MIREK, A.J. NOWAK. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1997, s. 140.
7 M. DOBROSIELSKI: Filozoficzny pragmatyzm Ch.S. Peirce’a..., s. 163.
8 Zob. U. ECO: Teoria semiotyki. Tłum. M. CZERWIŃSKI. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-

giellońskiego, 2009.
9 K. RAHNER, H. VOLGRIMLER: Znak. W: IIDEM: Mały słownik teologiczny. Przeł. T. MIESZKOWSKI,

P. PACHCIAREK, słowo wstępne A. SKOWRONEK. Warszawa: PAX 1987, s. 572.
10 Zob. A. PODSIAD, Z. WIĘCKOWSKI: Znak. W: Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla stu-

diujących filozofię chrześcijańską. Oprac. A. PODSIAD, Z. WIĘCKOWSKI, wprowadzenie A. PODSIAD. War-
szawa: PAX 1983, kol. 441.

11 Por. P. GUIRAUD: Semiologia..., s. 29.



W językoznawstwie „znak” ujmowany jest jako nośnik informacji o rzeczywisto-
ści, wywołujący określone skojarzenia. Jest elementem postrzeganym zmysłami, po-
siada treść i formę12.

Z przytoczonych definicji, stanowiących próbę przybliżenia pojęcia znaku, wyni-
ka, iż trudno o jedno powszechnie uznane ujęcie definicyjne. Określenie znaku
związane jest z dziedziną nauki, rodzajem aktywności, wytworem. Jednak według
wszystkich prezentowanych definicji, znak wskazuje na przedmiot, określa jego zna-
czenie i warunkuje związki z przedmiotem, które w zależności od owego przedmiotu
mogą tworzyć relacje o różnym charakterze.

Podobnie jak istnieje wiele definicji znaku, istnieje wiele jego typologii i po-
działów. Według klasycznej koncepcji podziału znaków wyróżniamy znaki: naturalne,
instrumentalne i formalne. Znaki naturalne — określane również jako oznaki — są
układami rzeczy lub zjawisk, które powstają w wyniku wiązania z nimi treści przez
poznającego na podstawie związków naturalnych przyczynowych, mimo że nie ist-
nieją żadne reguły znaczeniowe, które określałyby takie a nie inne powiązania treści
z danym znakiem13. Słowem: znaki naturalne to te, w których zachodzi związek
podobieństwa lub zależności między znakiem a przedmiotem, na który znak wskazu-
je. Do znaków naturalnych zalicza się głównie ślady i symptomy, które jako przejawy
określonego zjawiska zwane są również syndromem14. Znaki instrumentalne, zwane
również narzędziowymi, sztucznymi lub umownymi, koncentrują uwagę poznającego
w taki sposób, aby najpierw poznał on sam znak, a następnie przeniósł ową uwagę na
przedmiot oznaczony znakiem. Znaki formalne, do których zalicza się pojęcia i wy-
obrażenia, nie koncentrują na sobie uwagi poznawczej, lecz ukierunkowują ją bezpo-
średnio na samej rzeczy15.

R. Ingarden — przedstawiciel polskiej szkoły fenomenologicznej — zapropono-
wał podział znaków na: oznaki, znaki w sensie właściwym, obrazy oraz wyrażenia
językowe16. W opracowaniach z zakresu semiotyki spotkać możemy takie kategorie
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12 Por. D. PODLAWSKA, I. PŁÓCIENNIK: Słownik wiedzy o języku. Bielsko-Biała: Wydawnictwo PARK,
2004, s. 317.

13 U. SZUŚCIK: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 18.

14 Ibidem.
15 Por. P. CHOJNACKI: Teoria poznania. Warszawa: PWN, 1969, s. 23—25.
16 Piszą o tym: B. KOTOWA: Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena.

Warszawa—Poznań: PWN, 1980; A. SZCZEPAŃSKA: Estetyka Romana Ingardena. Warszawa: Wydawnic-
two PWN, 1989; Fenomenologia Romana Ingardena. „Studia Filozoficzne” 1972, wydanie specjalne,
Estetyka Romana Ingardena. Problemy i perspektywy. Red. L. SOSNOWSKI. Kraków: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 1993; Spór o Ingardena. W setną rocznicę urodzin. Red. J. DĘBOWSKI. Lublin:
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znaków jak: oznaki naturalne, oznaki konwencjonalne (symptomy i sygnały), znaki
ikoniczne oraz symbole, do których zalicza się wyrażenia językowe, a także symbole
metaforyczne — sny, mity17. Natomiast Mieczysław Wallis — wybitny polski filozof
i historyk sztuki — skłania się do podziału znaków na: ikoniczne, umowne zarówno
samodzielne, jak i niesamodzielne oraz symbole18.

Biorąc pod uwagę sposób, w jaki dany znak reprezentuje swój przedmiot, wyróż-
nić możemy — za Ch.S. Peirce’em — indeksy, ikony i symbole19. I tak, indeks po-
siada bezpośredni związek fizyczny z przedmiotem, do którego się odnosi. Znaki in-
deksowe są zjawiskami wywołanymi przez określone przyczyny, np. indeksem ognia
jest dym, przeziębienia — kichanie. Ikona jest znakiem o wielkiej pojemności infor-
macyjnej, który zachowuje silne podobieństwo do elementu znaczonego. A zatem
znaki ikoniczne są stylizowanymi lub zredukowanymi obrazami tego, co przedsta-
wiają i w odróżnieniu od znaków naturalnych, czyli oznak, których interpretacja zale-
ży w znacznym stopniu od wiedzy i umiejętności odbiorcy, są konstruowane przez
nadawcę w celu odwzorowania informacji w sposób określony regułami języka iko-
nicznego. „Istotną, szczególnie wyróżniającą cechą znaku ikonicznego jest to, że
dzięki jego bezpośredniej obserwacji można odkryć prawdy o przedmiocie inne niż
te, które wystarczają do określenia jego budowy”20. Przykładem ikony jest fotografia
osoby, portret czy znaki drogowe. Cechą ikony jest to, że przy jej tworzeniu następuje
selekcja informacji, eliminowanie pewnych cech ikonicznych, umieszczanie, ekspono-
wanie innych. Informacje zawarte w ikonie są to tylko takie informacje, które zamie-
rza przedstawić twórca ikony. Podobieństwo zewnętrzne ikony do obiektu rzeczywi-
stego sprawia, że poprzez znaki ikoniczne można względnie łatwo przekazywać
informacje fałszywe21. Cechą dobrej ikony jest możliwość przekazania odbiorcy zna-
ku i interpretacji przez niego dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wynika to
z dużej pojemności informacyjnej ikony. Dobra ikona jest łatwa do interpretacji
i możliwie jednoznacznie odczytywana przez wszystkich użytkowników tego znaku.
Obecnie obserwujemy szybki proces standaryzacji ikon i języków ikonicznych tam,
gdzie okazały się one przydatne. Językiem ikonicznym jest np. język ikon w systemie
MS Windows, który faktycznie stał się standardem światowym (dla ścisłości jest to
język oparty na ikonach i znakach umownych). Ikony są trwałym i dynamicznie roz-
wijającym się narzędziem komunikacji społecznej. W warunkach nowoczesnych tech-
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nologie informacyjne przeżywają, dzięki technikom medialnym, swoisty renesans.
Znaki symboliczne z kolei zawierają wiedzę, sygnalizują pewne idee oraz wyrażają
stosunek człowieka do życia, do jego wartości. Są charakterystyczne dla wytworów
człowieka, a szczególnie dzieł kultury powstałych w procesie rozwoju cywilizacji,
kultury i sztuki. Nie opierają się na naturalnym lub obrazowym związku między no-
śnikiem informacji a samą informacją. Więź ta w tym wypadku jest konwencjonalna,
umowna lub oparta na zwyczaju społecznym, zatem symbol jest znakiem, który
oznacza jakiś przedmiot w wyniku przyjętej konwencji. Ponadto symbole wprowa-
dzają do dzieła plastycznego pojęcia abstrakcyjne, koncepcje etyczne, metafizyczne,
religijne, cały świat niezmysłowy i nadzmysłowy, przeważnie niedostępny dla plasty-
ki. Typowymi znakami symbolicznymi są np. dystynkcje wojskowe, flagi państwo-
we, a także znaki mowy ludzkiej.

W ujęciu semiotycznym, całą kulturę traktuje się jako sumę znaków symbolicz-
nych, które wiążą się ze zjawiskami przez nie oznaczonymi właśnie na zasadzie kon-
wencji właściwej danej kulturze. W sztuce spotykamy symbole jako znaki tworzone
przez samego artystę. Symbole mogą mieć charakter estetyczny, ale także pozaeste-
tyczny, jednakże jedne i drugie wywołują u odbiorcy określone przeżycia, jak rów-
nież mogą wywoływać określoną aktywność. Możemy zatem uznać, iż pełnią funk-
cje: estetyczną/artystyczną lub aksjologiczną, a także impresywną — gdy pojawia się
subiektywne odczucie twórcy lub odbiorcy w wyniku przeżywania danych treści oraz
ekspresywną, bowiem treści wyrażone są poprzez symbol22. Należy zaznaczyć, iż
wymienione funkcje są charakterystyczne również dla zjawisk występujących w obrę-
bie szeroko pojętej twórczości artystycznej.

Podział znaków na indeksy, ikony i symbole jest niewątpliwie podziałem istot-
nym, wskazuje bowiem na różne powiązania znaków z ich wartością informacyjną.
Przy indeksach to powiązanie oparte jest na relacji przyczyna — skutek, przy iko-
nach na podobieństwie, a przy symbolach — na konwencji. Jednak dla naszych roz-
ważań podział ten jest zbyt szeroki, gdyż pod każdym z wydzielonych rodzajów zna-
ków kryją się jeszcze dalsze ich podrodzaje.

Dla niniejszych rozważań bardziej przydatną klasyfikację znaków znajdujemy
w teorii znaku Tadeusza Milewskiego23, który pojmował znaki w najszerszym tego
słowa znaczeniu, definiując je jako zjawiska postrzegane, które są dla postrze-
gającego ważne nie przez to, czym są, ale dzięki temu, że zwracają uwagę na coś, co
znajduje się poza nimi. T. Milewski dokonał klasyfikacji dychotomicznej znaków na
podstawie ich struktury i funkcji. Podzielił on znaki na symptomy i sygnały. Te
ostatnie rozdzielił na apele i sygnały semantyczne, w obrębie których umieścił obra-
zy i sygnały arbitralne jednoklasowe oraz dwuklasowe, wśród których z kolei wyróż-
nił sygnały bezfonemowe i fonemowe. Należy zaznaczyć, iż symptomy, apele, obra-
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zy i sygnały arbitralne jednoklasowe tworzą znaki niejęzykowe, natomiast sygnały
dwuklasowe fonemowe to znaki językowe (zob. schemat 3).

Opierając się na wywodach Milewskiego, przybliżymy czytelnikowi poszczególne
kategorie podziału znaku. I tak, symptomy to zjawiska kompleksowe, nadawane nie
po to, żeby komuś coś zakomunikować, lecz powstałe w wyniku przyczyny natural-
nej, najczęściej biologicznej i w związku z tym uznawane są za znaki niecelowe. Po-
nieważ nie mają świadomego nadawcy, który mógłby je kontrolować i na nowo nada-
wać, znakami są jedynie dla odbiorcy, który je postrzega jako znaki jednostronne
i niezwrotne, np. zielone liście drzewa są znakiem, że drzewo żyje, zwierzęce ślady
na śniegu (tropy) są znakiem, że w tym miejscu przebywało zwierzę. Należy pamię-
tać, iż w wymienionych przykładach symptomami są: sam zielony liść i ślad (trop)
na śniegu, a nie zielony liść wraz z domniemaniem o żywotności drzewa czy tropy na
śniegu wraz z domniemaniem o bytności w tym miejscu zwierzęcia.

Sygnały natomiast są znakami postrzeganymi jako część zjawiska kompleksowe-
go, nadawanymi celowo i zwrotnymi, bowiem nadawca, wysyłając je celowo, sam
może je odebrać i je zarazem kontrolować. Sygnały dzielą się na apele (sygnały ase-
mantyczne) i sygnały semantyczne. Apele nie kierują uwagi odbiorcy na zjawiska
świata zewnętrznego, lecz wywołują w nim określone uczucia lub sposoby zachowa-
nia. Są znakami zarówno dla nadawcy, który nadaje je celowo, jak i dla odbiorcy,
a co za tym idzie, są także znakami zwrotnymi, kontrolowanymi przez nadawcę. Ty-
powymi przykładami apeli są produkty sztuki artystycznej, jak ornamenty, malowidła
czy rzeźby abstrakcyjne. Podobnie jak w przypadku symptomów i tu znakiem jest
sam produkt sztuki artystycznej, a nie produkt sztuki wraz z reakcją otoczenia. Sy-
gnały semantyczne natomiast odnoszą się do zjawisk świata zewnętrznego i kierują
uwagę odbiorcy na te zjawiska. Dzieli się je na obrazy, czyli sygnały motywowane,
i sygnały arbitralne, czyli niemotywowane. Obrazy są sygnałami, których forma wy-
kazuje cechy, występujące także po stronie tego, co wyrażają. Są one sygnałami mo-
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Źródło: Opracowanie własne.

Schemat 3
Dychotomiczna klasyfikacja znaków w ujęciu T. Milewskiego
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tywowanymi w tym sensie, że wykazują większe lub mniejsze podobieństwo do zja-
wisk, które reprezentują. Opierając się na tych podobieństwach, odbiorca jest
w stanie zidentyfikować obraz z jego treścią. Obrazami, czyli sygnałami motywowa-
nymi, będą np. portrety, posągi, mapa terenowa, a także wyrazy dźwiękonaśladow-
cze. I w tym przypadku należy pamiętać, iż znakiem tego rodzaju jest sam portret,
posąg, mapa a nie portret, posąg wraz z przedstawioną na nim osobą.

Sygnały arbitralne są znakami niemotywowanymi. Związek między formą zna-
ku a tym, co komunikuje, polega na zwyczaju społecznym, na niespisanej umowie
społecznej, która umożliwia nadawcy i odbiorcy rozumienie znaku w określony spo-
sób. Zawierają cechy ważne dla informacji ustalone konwencją, których ani nadawca
ani odbiorca zmienić nie może oraz cechy przypadkowe nieważne dla zrozumienia
informacji i nieobjęte konwencją, np. dla znaku drogowego o treści: „uwaga, ulica
podporządkowana”, który jest sygnałem arbitralnym, ważny jest tylko kształt znaku
(odwrócony trójkąt) i jego barwa, natomiast większy lub mniejszy rozmiar znaku
będzie dla tej informacji cechą zupełnie obojętną. W tym przypadku znakiem/sy-
gnałem arbitralnym jest sama tarcza o określonym kształcie i kolorze, a nie tarcza
wraz z informacją, jaką wyraża. Sygnały arbitralne są — w odróżnieniu od sy-
gnałów motywowanych — znakami powtarzalnymi i dzielą się na sygnały jedno-
i dwuklasowe.

Sygnały jednoklasowe są jednostkami zbioru ilościowego ograniczonego i zna-
czeniowo są niepodzielne na jednostki mniejsze. Każdy sygnał przynosi na tle okre-
ślonej sytuacji zawsze tę samą informację. Przez połączenie dwóch sygnałów tego ro-
dzaju nie powstaje nowa informacja, lecz jedynie suma informacji właściwej
każdemu znakowi tego połączenia. Typowymi sygnałami jednoklasowymi są konwen-
cjonalne znaki drogowe. Ich ilość jest ograniczona, a każdy znak wyraża tylko jedną,
umową ustaloną informację. Jeśli połączymy dwa znaki, umieszczając je na jednym
słupie, nie powstaje żadna nowa informacja, lecz jedynie suma informacji właściwych
każdemu znakowi z osobna. Znaki tego rodzaju są ściśle związane z sytuacją, w ja-
kiej występują i odnoszą się tylko do zjawisk bliskich i współczesnych.

Dokonane rozróżnienie znaków w kategorii znaków niejęzykowych wskazuje, iż
za znak niejęzykowy uznaje się samą jego formę, a nie jej połączenie z tym, co wy-
raża. Należy jednak podkreślić, że wartość informacyjną owych znaków można wy-
razić i uświadomić sobie tylko przy pomocy języka, czyli znaków językowych. Bez
języka nie jest możliwe ani zrozumienie treści znaku, ani jej zapamiętanie.

Znaki językowe, według Milewskiego, należą do grupy sygnałów dwuklasowych,
które to są jednostkami posiadającymi wartość informacyjną i zdolność do występo-
wania w konstrukcjach. Znaki tego rodzaju są według określonych zasad łączone
w znaki złożone, które wyrażają informację nową, niebędącą już sumą informacji
właściwej każdemu znakowi z osobna. Poprzez łączenie znaków według określonych
zasad powstaje z ilościowo ograniczonego zbioru znaków prostych nieograniczona
niemal ilość znaków złożonych. Informacje sygnałów dwuklasowych nie są ograni-
czone pod względem przestrzennym i czasowym. Przy ich pomocy nadawca może
wyrazić także treści niewidoczne, oddalone w czasie i przestrzeni. Nietrudno zatem
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spostrzec, że do sygnałów dwuklasowych należą właśnie znaki językowe. Łączone
według praw gramatycznych, słowotwórczych i składniowych wchodzą w skład kon-
strukcji znakowych o coraz to większym stopniu złożoności, pozwalających wyrazić
coraz to nowe i bardziej złożone treści. Milewski dzieli sygnały dwuklasowe na bez-
fonemowe i fonemowe. Należy jednak zaznaczyć, iż według dzisiejszego stanu wie-
dzy dwuklasowość jest właściwością jedynie znaków językowych. A zatem jeśli tak
jest, to należy zrezygnować z takiego podziału, gdyż wszystkie sygnały dwuklasowe,
jako znaki językowe, są równocześnie sygnałami fonemowymi.

Przedstawione typologie oraz podziały znaku wskazują bez wątpienia na fakt jego
wewnętrznej różnorodności. Jednakże można doszukać się w nich wspólnych dogma-
tów zarówno w obrębie struktury — a są nimi forma znaku, czyli przedmiot mate-
rialny, układ rzeczy czy zjawisk — jak i w warstwie znaczenia, czyli zespołu funkcji
pełnionych przez dany znak a nadany przez świadomość znakotwórczą24, które za
R. Ingardenem sprowadzono do przedstawienia, komunikowania, wyrażania oraz od-
działywania. Przedstawienie określane mianem funkcji symbolicznej to szeroko poję-
te oznaczanie. Funkcja ta zakłada istnienie relacji łączącej znak z oznaczonym przed-
miotem, gdzie znak niejako ilustruje przedmiot, reprezentuje go w akcie poznania.
Funkcja komunikowania ogranicza się do przekazu informacji, powiadamiania
o czymś. Wyrażanie — definiowane jako funkcja ekspresywna — charakteryzuje
nadawcę znaku poprzez emitowanie jego stanów emocjonalnych, wolitywnych i po-
znawczych. Oddziaływanie natomiast pełni rolę funkcji impresywnej i zakłada wpływ
znaku na odbiorcę w celu nakłonienia go do określonego postępowania lub po-
stawy25.

Szczególnego znaczenia nabiera pojęcie znaku w perspektywie ilustracji/realizacji
plastycznej, co stanie się treścią rozważań następnej części pracy.

3.2. Znak plastyczny

Ład i chaos, emocja i myśl mają prawo sąsiedztwa.
D. Wróblewska: Litera, znak, książka

Nie ma dziedziny spraw ludzkich, w których znakom nie przypisywano by roli
wyróżniająco doniosłej. Szczególne znaczenie przypisuje się znakom w języko-
znawstwie, w procesie komunikowania. Ale nie tylko analiza znaków językowych
i refleksja na temat roli języka prowadzi do przypisywania znakom doniosłego zna-
czenia. Znak — jak zasygnalizowano wcześniej — jest kategorią pojęciową teorii
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kultury i sztuki. Problematykę tworzenia znaków kultury i sztuki oraz obcowania
z nimi podejmują m.in. Jan Mukařovsky, Michaił Bachtin, Jurij M. Łotman26. Muka-
řovsky przyjmuje, że dzieło plastyczne jest znakiem, strukturą znakową, składa się ze
zmysłowego symbolu stworzonego przez artystę i ze znaczenia, które określane jest
przez stosunek do rzeczy oznaczanej i odniesienia do świata zjawisk społecznych.
Struktury znakowe dzieła plastycznego pełnią funkcję komunikatywną, a prezento-
wana przez realizację plastyczną rzeczywistość przesycona jest wartościami ogólny-
mi, subiektami twórcy i wielokrotnymi doświadczeniami odbiorcy27. Bachtin dowo-
dzi, iż na to, co oddziałuje spoza nas w działaniach twórczych, odpowiadamy
znakami. Podkreśla również słowny charakter postępowania człowieka. Twierdząc,
że człowiek rozwija swoje doświadczenia językowe w kontakcie z cudzymi wypo-
wiedziami, nabywając kompetencji językowej. Sprowadza proces rozwoju języka do
nieustającego dialogu między tekstem kultury i tekstem wypowiedzi a odbiorcą.
W toku tego dialogu spotyka się to, co aktualne, z tym, co zapomniane i z „bez-
kresną przyszłością”, w efekcie powstaje nowa jakość opatrzona nowym znaczeniem,
które z czasem staje się czymś znanym28. Jurij Łotman uznaje, że sztuka jest języ-
kiem artystycznym posługującym się znakami, składającymi się na jego alfabet. Ów
język określają reguły łączenia znaków, właściwa mu struktura i właściwa tej struk-
turze hierarchiczność29.

Sztuki plastyczne uznane przez wymienionych autorów za fakt semiotyczny wyra-
żają informację wizualną w formie znaków i symboli plastycznych, które w szeroko
pojętej kulturze wizualnej występują jako znaki ikoniczne, obrazowe lub plastyczne.
Można zatem przyjąć, iż każda realizacja plastyczna, której celem jest przedstawie-
nie, odtwarzanie, wyobrażenie, jest znakiem plastycznym lub zespołem znaków, który
buduje obrazy, a te z kolei tworzą przekazy służące przekazywaniu określonych ko-
munikatów. W niniejszych rozważaniach dokonano rozróżnienia znaczeniowego zna-
ku plastycznego, opierając się na przedstawionej w poprzednim podrozdziale koncep-
cji znaku T. Milewskiego oraz propozycji M. Wallisa dotyczącej pojęcia znaku
w odniesieniu do ogólnie pojętego dzieła sztuki. A zatem znak plastyczny rozumiany
będzie jako znak niejęzykowy i pewnego rodzaju sygnał zarówno asemantyczny, jak
i semantyczny, przybierający postać apelu, obrazu lub sygnału arbitralnego30. Po-
siłkując się terminologią Mieczysława Wallisa, można przyjąć, iż znak plastyczny to
utwór semantyczny przedstawiający i stanowiący „przedmiot fizyczny, utworzony
przez twórcę w tym zamiarze, żeby wywołał w odbiorcy pewną określoną myśl, do-
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26 Zob. J. MUKAŘOVSKY: Wśród znaków i struktur. Tłum. J. BALUCH [et al.]. Wybór, red. i słowo
wstępne J. GŁOWIŃSKI. Warszawa: PIW, 1970; M. BACHTIN: Estetyka twórczości słownej. Tłum. D. ULIC-

KA. Warszawa: PIW, 1986; J. ŁOTMAN: Kultura i eksplozja. Tłum. i słowem wstępnym opatrzył B. ŻYŁKO.
Warszawa: PIW, 1999.

27 Por. M.R. MAYENOWA: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia językowe. Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1979, s. 104—109.

28 M. BACHTIN: Estetyka twórczości słownej..., s. 150; 353.
29 J. ŁOTMAN: Struktura tekstu artystycznego. Tłum. A. TANALSKA. Warszawa: PIW, 1984, s. 16.
30 Por. treść podrozdziału Znak — interdyscyplinarny charakter pojęcia w niniejszym opracowaniu.



tyczącą przedmiotu innego niż on sam [...]. Przez »pewną określoną myśl« uznano
określone przedstawienie, pewien sąd lub zespół przedstawień lub sądów [...]”31 i da-
lej to przedmiot wielowarstwowy, bowiem wywołuje w odbiorcy stan intelektualny
o wielu warstwach. W najprostszym przypadku wywołuje w odbiorcy wyobrażenie
wzrokowe, to wyobrażenie determinuje z kolei pewną myśl — przedstawienie, sąd
lub pewien zespół wyobrażeń lub sądów. Mamy zatem w świadomości odbiorcy war-
stwy stanów intelektualnych. Rzutując warstwową budowę stanu intelektualnego na
sam znak, otrzymujemy koncepcję budowy warstwowej znaku plastycznego”32. Po-
nadto idąc za propozycją M. Wallisa, znak plastyczny może być rozpatrywany w ka-
tegorii znaku przedstawiającego samodzielnego i niesamodzielnego oraz ilustracyjne-
go w węższym i szerszym znaczeniu. Pierwszą kategorię tworzą przedmioty
przedstawiające, zrozumiałe dla odbiorcy same przez się. Natomiast przedmioty
przedstawiające, które stają się zrozumiałe dopiero w połączeniu z pewnymi pier-
wiastkami przedstawiającymi — komentującymi takimi jak: nazwy, wyrażenia, zda-
nia, utwory literackie, treść legend lub mitów czy informacje historyczne to znaki
plastyczne niesamodzielne. Znak plastyczny ilustracyjny w węższym znaczeniu to
przedmiot przedstawiający, który staje się zrozumiały w połączeniu z pierwiastkami
komentującymi w postaci określonych utworów literackich. Przedmiot przedsta-
wiający zrozumiały jest tylko w połączeniu z pierwiastkami komentującymi, niepo-
siadającymi ściśle określonej formy i dającymi się zastąpić innymi zespołami o po-
dobnym znaczeniu np. zdania podające treść legend lub mitów czy informacje
historyczne to znak ilustracyjny w szerszym znaczeniu33.

Zaprezentowanego rozróżnienia znaczeniowego znaku plastycznego dokonano ze
względu na samą jego formę. Znak plastyczny można także różnicować, biorąc pod
uwagę jego funkcje. Należy zaznaczyć, iż dzielenie znaków plastycznych na kategorie
niesie ze sobą pewne ryzyko, bowiem wytyczone granice mogą być postrzegane jako
zbyt wąskie lub zbyt ogólne. Mimo to uznano, iż funkcjonalną systematyzację zna-
ków plastycznych może stanowić zaproponowany przez Bo Bergströma34 podział ob-
razów, który w niniejszych rozważaniach odniesiono do znaków obrazowych. Przyję-
to zatem następujące kategorie znaków plastycznych: informacyjne — dające
rzeczowe informacje, stanowiące prosty i bezpośredni wizerunek; wyjaśniające —
tłumaczące działanie, sytuację, znaki o charakterze instruktażowym; bezpośrednie
— kierunkowe, wskazujące lub wspierające poglądy; widać dążenie do wywarcia
przez twórcę wpływu na odbiorcę w pewien określony sposób; ekspresyjne — prze-
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31 M. WALLIS: Przeżycie i wartość. Pisma z estetyki i nauki o sztuce. Kraków: Wydawnictwo Lite-
rackie, 1968, s. 82—84.

32 Ibidem, s. 183.
33 Ibidem, s. 99—100.
34 Bo Bergström — autor publikacji poświęconych komunikacji wizualnej, tworzeniu komunikatów

w różnych środkach masowego przekazu, profilowaniu wizualnemu we wszystkich branżach (Grafisk ko-
munikation. Malmo: Liber, 2007; Webdesign. Malmo: Liber, 2003; Effektiv visuell komunikation. Stock-
holm: Carlssons, 2007).



kazujące silne odczucia mocnymi środkami wyrazu, wyraźnie naznaczone osobistym
podejściem twórcy35.

Znaki plastyczne/obrazowe ujęte w wymienione kategorie tworzą w kontekście
wizualnym — zdaniem Bergströma — obrazy o charakterze retorycznym, a zatem
w tym znaczeniu tak jak i one pełnią w myśl propozycji tegoż autora funkcje: repre-
zentatywną (pokazuje), metonimii (objaśnia), synekdochy (sygnalizuje, udowadnia),
metafory i porównania. Znak obrazowy reprezentatywny jest wykorzystywany przez
twórcę do ilustrowania, prezentowania lub pokazywania, jak coś wygląda i podkreśle-
nia pewnych konkretnych cech. Metonimia uwidacznia bliskość między dwiema kon-
cepcjami, a w realizacji plastycznej zmianę obrazu. Za pomocą metonimii trudne do
uchwycenia i abstrakcyjne pojęcia stają się konkretne i proste w odbiorze. Synekdo-
cha mówi o czymś poprzez użycie części jako reprezentacji całości. Metafory obrazo-
we powstają w ten sam sposób jak metafora lingwistyczna, która podsuwa podo-
bieństwa między rzeczami z różnych dziedzin w celu wyjaśnienia, podkreślenia
przekazu na bazie porównania. Metafora obrazowa składa się z dwóch części: ele-
mentu właściwego (oryginalny obraz np. zdjęcie) i obrazowego (wizerunek metafory
zastosowanej w porównaniu).

3.3. Obraz i słowo w rzeczywistości wizualnej

Tylko obraz się liczy i tylko obraz jest w stanie przetrwać pró-
bę czasu. Reszta podlega relatywizacji.

E. Maziarska: David Lynch. Zagubiony szlak

„Na początku było Słowo...” — ten cytat pochodzący z dzieła, które stało się fun-
damentem chrześcijaństwa, zdaje się ustanawiać porządek rzeczy we wszechświecie.
Nie podejmując w tym miejscu rozważań natury etyczno-religijnej, zwrócimy jednak
uwagę na fakt, iż słowa są nieodłącznym elementem naszego życia. Każda rzecz,
każde zdarzenie, przedstawienie, jawi się w naszym umyśle poprzez reprezentacje
słowne. Towarzyszą temu obrazy, emocje, ale o niczym nie da się pomyśleć bez słów.
Z drugiej jednak strony, już od czasów prehistorycznych ważną rolę w życiu człowie-
ka odgrywał przekaz obrazowy. Już nasi protoplaści odkryli, że pewne rzeczy —
emocje, wrażenia czy zwykłe informacje — można przedstawiać w postaci obrazów.
Można rzec, iż obraz i słowo wzajemnie się uzupełniają, zważywszy na mechanizm
ludzkiego myślenia są nierozerwalnie ze sobą związane.

W ciągu wieków formy obrazowego przedstawiania bardzo się rozwinęły, zwięk-
szając ogromnie zakres swoich funkcji. Dziś obrazy (a przede wszystkim fotografia,
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35 Por. B. BERGSTRÖM: Komunikacja wizualna. Tłum. J. TARNAWSKA. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2009, s. 124.



wśród obrazów statycznych) nie muszą nam już przybliżać świata w takim stopniu,
jak to czyniły w latach wcześniejszych, jednak kształtują jego wizerunek. Jak twier-
dzi Susan Sontag w opracowaniu O fotografii, obraz uzyskał rangę absolutnego auto-
rytetu w społeczeństwie. Odzwierciedla nasz świat i wydaje się najmniej zakłamany,
najbardziej szczery. Natomiast tekst pisany nie jest wystarczającym świadectwem.
Dopiero wsparty obrazem powoduje, że gotowi jesteśmy „dać wiarę” treści. Medium
obrazowe uwiarygodnia świat36.

Dziś obraz ze względu na szybkość dotarcia do odbiorcy skutecznie wypiera kul-
turę słowa i czytania, powodując formę analfabetyzmu społecznego. Przekaz wizual-
ny upraszcza i mniej pobudza wyobraźnię, a jego odbiór wymaga mniejszego
wysiłku intelektualnego. Mimo to staje się głównym nośnikiem treści, bowiem kod
ikoniczny lepiej niż kod werbalny odwzorowuje percepcję rzeczywistości. Obraz jest
formą uniwersalną, zrozumiałą dla wszystkich, bez względu na język, jakim się
posługujemy. Aby zrozumieć tekst, należy posiadać odpowiednie kompetencje lingwi-
styczne. Przekaz wizualny jest czytelniejszy, jego oddziaływanie jest natychmiastowe,
podczas gdy tekst trzeba czytać od początku do końca. Nie jesteśmy w stanie prze-
czytać całego artykułu czy książki naraz. Czytamy wers po wersie, słowo po słowie.
Elementy przekazu wizualnego są dla nas dostępne jednocześnie. „Chłoniemy” obraz
całościowo. Odbiór tekstu wymaga o wiele większego skupienia uwagi. Patrząc na
obraz, możemy uchwycić jego elementy kluczowe i istotę całego przekazu, nie będąc
skoncentrowanym wyłącznie na patrzeniu.

Istotną cechą przekazu obrazowego jest jego emocjonalność. Obraz musi z natury
swej być bardzo wymowny, jeśli ma przyciągać uwagę. Wszystkie jego elementy
muszą współgrać i jednocześnie muszą być tak dobrane, by łącznie niosły za sobą jak
największy ładunek emocjonalny. Tekst może być równie emocjonalny co obraz, ale
przekaz wizualny wywołuje wrażenia szybciej i w bardziej skondensowanej postaci.
To, co w książce jest przedstawione na kilkudziesięciu stronach, przekaz wizualny
ukazuje w jednej postaci.

Prowadząc analizy w obszarze relacji znak plastyczny/obraz graficzny a słowo/
tekst w aspekcie ilustracji książkowej, ważne jest określenie ich hierarchii. Można
rozważać trzy kategorie stosunku obrazu do tekstu dzieła37. Pierwsza odnosi się do
kategorii obraz powyżej tekstu, kiedy materiał ilustracyjny przedstawia to, czego
tekst nie może wyrazić. Obraz zatraciłby swą precyzję w świadomości i wyobraźni
czytelników, gdyby tekst był ich pozbawiony. Obraz w płaszczyźnie tekstu opisuje
sytuację, w której materiał ilustracyjny przedstawia to, o czym mowa w tekście, a ob-
razy dotyczą przedmiotów znanych z osobistego doświadczenia. Ostatnia kategoria to
obraz poniżej tekstu. Odnosi się do przypadku, kiedy obraz wnosi własne wartości,
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36 Por. S. SONTAG: O fotografii. Przeł. S. MAGALA. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
1986.

37 Por. J. TRZNADLOWSKI: Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa: Wydawnictwa Nauko-
wo-Techniczne, 1983.



rozszerza walory znaczeniowe i ekspresywne istotne dla tekstu, ale pozostawia mu
rolę dominującą.

Wzajemne relacje pomiędzy obrazem i tekstem zostały przedstawione przez wie-
lu badaczy38. Są oni zgodni w stwierdzeniu, iż przekaz wizualny różni się od prze-
kazu słownego w sposobie kodowania informacji i odczytywania jej przez odbior-
cę/czytelnika. Natomiast sceptycznie odnoszą się do tezy, że istnieją strukturalne
podobieństwa między kodem językowym i kodem obrazowym. Wprawdzie obraz
podobnie jak tekst może być nośnikiem narracji (np. komiks), można go czytać, tzn.
odczytywać znaczenie obrazu, bowiem — jak twierdzi Liliana Hamm — „czytanie
to odczytywanie znaków, tworzenie hipotez i wreszcie odnajdywanie sensu tekstu
czy to językowego, czy też symbolicznego”39. Jednak wielu badaczy wyraża wątpli-
wość, czy słowo i obraz są pojęciami współmiernymi, sprowadzonymi do wspólnego
mianownika. Słowo to przecież drobny element, to przecież atom materii literackiej,
jedna z setek części składowych poematów, jedna z niezliczonych komórek tego or-
ganizmu, jakim jest dramat czy powieść. Obraz to całość, w której na ogół niełatwo
wyodrębnić części, to układ spoisty a zarazem „[...] to mimetyczne odtworzenie ja-
kiejś rzeczywistości: prawdziwej czy zmyślonej”40 — zauważył Jan Białostocki, któ-
ry twierdzi, że „literatura [...] operuje [...] odmiennymi od tych, którymi posługuje
się sztuka znakami. Rozgrywa się w innych wymiarach, ale na płaszczyźnie moty-
wów, tematów, symboli może mieć i miewa związki ze sztukami wizualnymi. Jej te-
maty stawały się nieraz [...] obrazami, a obrazy sztuk wizualnych niekiedy, choć
dużo rzadziej, jej tematami”41.

Porównując tekst i obraz pod kątem ich natury tzn. kodu i z punktu widzenia czy-
tającego, jawi nam się następująca diorama. Zarówno obraz, jak i tekst to kompozy-
cja, zdobienie, zestawienie; nie są to formy przypadkowe, zostały bowiem zrealizowa-
ne przez twórcę w celu zakomunikowania i przekazania określonych treści; są
ułożone według reguł, których można się nauczyć, można je odkodować, nadając im
sens przez odwołanie się do kodu składającego się ze znaków; w przypadku tekstu są
to słowa, w obszarze obrazu — kolory, kształty, elementy obrazu. A zatem obraz
i słowo posługują się odrębnymi kodami zapisu, które w odmienny sposób wpływają
na wyobraźnię odbiorcy/czytelnika. Obraz często posiada charakter analogiczny, tekst
znamionuje styl dowolny. Komunikat graficzny ma charakter holistyczny, całościowy,
tekst ma charakter linearny. Jeśli czytamy samodzielnie tekst, musimy znać koniecz-
nie kod pisemny; aby odczytać obraz, nie musimy znać kodu symbolicznego, bo-
wiem obrazy są wszechobecne w naszym otoczeniu, a ponieważ są one często analo-
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38 Problematykę wzajemnej relacji obrazu i słowa w odniesieniu do sztuki podjęli m.in. Jan
Białostocki, Mieczysław Porębski, Mieczysław Wallis, pod względem edukacyjnym m.in. Seweryna
Wysłouch.

39 L. HAMM: Lire des images. Paris: Armand Colin, 1986, s. 9.
40 J. BIAŁOSTOCKI: Słowo i obraz. W: Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce

Polskiej Akademii Nauk Nieborów, 29 września—1 października 1977. Red. A. MORAWIŃSKA. Warszawa:
PWN, 1982, s. 7.

41 Ibidem, s. 13.



giczne, można je oglądać i odczytywać bez jakiegoś specjalnego przygotowania.
Jednakże obrazy mogą być różnie interpretowane w różnych wspólnotach języko-
wych42, dlatego problematyczna jest ich jednoznaczność w procesie nadawania im
znaczenia. A zatem aby odczytać przekaz wizualny głębiej lub stworzyć obraz
wyjątkowy, należy znać kod symboliczny.

Inny jest także sposób oddziaływania: obraz działa szybko i przenikliwie, a zapa-
dając w głąb świadomości, pozostawia trwałe i głębokie ślady. Natomiast słowo prze-
znaczone jest dla odbiorcy bardziej wprawnego, nawet wyrafinowanego. Obraz, dzię-
ki swej chwytliwości, jest środkiem bardziej uniwersalnym, szybszym w działaniu
i łatwiejszym do przyswojenia, jednakże brakuje mu właściwej tekstowi jednoznacz-
ności. Słowom odpowiadają określone znaczenia; denotacja i konotacja danego desy-
gnatu, o ile znamy dany kod językowy. Obraz nie komunikuje znaczenia w taki spo-
sób. Do właściwej interpretacji obrazu potrzebny jest znany odbiorcy kontekst. Ernst
Gombrich sformułował następujący wniosek: „Poprawne odczytanie znaku wizualne-
go zależy od trzech zmiennych: kodu, podpisu i kontekstu”43. Twórca obrazu pla-
stycznego musi poszukiwać sposobów, by uczynić ową realizację plastyczną — która
stanowi główne medium znaczenia — konwencjonalną na wzór struktur znakowych.
Może to prowadzić do zubożenia materii artystycznej (obraz musi być czytelny, nie-
raz uproszczony, niebudzący wątpliwości). Problemem twórców jest także to, że
tworzą obrazy, dla których nie ma denotacji, w znanej nam rzeczywistości (a ona sta-
nowi oczywisty kontekst dla odczytywania każdego rodzaju znaków wizualnych)
i nie istnieją desygnaty dla tych przedstawień. Niemożność wyrażania za pomocą ko-
dów wizualnych pojęć abstrakcyjnych stanowi argument przemawiający za koniecz-
nością kompensacji niektórych form wizualnych dodatkowo uzupełnionych przeka-
zem słownym czy symbolem. Dodatkowe niebezpieczeństwo dostrzega się także
w dialogowym charakterze przekazów wizualnych. Chociaż w opinii niektórych ba-
daczy taki przekaz nie jest nastawiony na dialog, ale na monolog, ponieważ działa
jednostronnie44.

Pomimo wszystkich uczynionych zastrzeżeń, istnienie wyraźnej korespondencji
między tymi alternatywnymi środkami wyrazu wydaje się pewne. Słowo można
oglądać, obraz można „czytać” — a znaczenia przenikają się.

Rozumiejąc swoiste zespolenie obrazu i słowa, jakie dokonuje się w przekazie li-
terackim dla dzieci, uznać należy — przy założeniu, iż ilustracja jest realizacją pla-
styczną — że winno się ją rozpatrywać także w specyficznej izolacji od samego
przekazu językowego. A zatem w prowadzonych eksploracjach podjęłam próbę hy-
brydycznego interpretowania obrazu, który z jednej strony — nadawczej — był ge-
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42 Kwestię odniesienia specyfiki odbioru znaku — w moim pojęciu obrazu — do przestrzeni geo-
graficzno-kulturowej sygnalizowałam już w rozdziale 1. niniejszego opracowania.

43 E. GOMBRICH: Obraz wizualny. W: Symbole i symbolika. Wybrał i wstępem opatrzył M. GŁOWIŃ-

SKI, przeł. G. BORKOWSKA. Warszawa: Czytelnik, 1990, s. 319.
44 H. MAMZER: Czy kod wizualny jest językiem? „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Ob-

razu” 2008, nr 2. Dostępne w Internecie: www.ikonosfera.umk.pl [data dostępu: 2.12.2010].



nerowany w odniesieniu do warstwy literackiej45, by w finale stać się przedmiotem
odrębnej — czysto wizualnej — analizy. I choć odbiorca wybierał obrazek do
wysłuchanego tekstu, istotą dociekań była tylko preferencja wizualna. Złożoność re-
lacji między słowem a obrazem mogłaby spowodować zaciemnienie analiz, które
z założenia miały kondensować się na formie obrazowej sensu stricte.
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45 Procedura powstawania narzędzia badawczego opisana jest szerzej w niniejszym opracowaniu
w rozdziale Model badania predylekcji w zakresie ilustracji książkowej u odbiorców w wieku przedczy-
telniczym — koncepcja teoretyczno-metodologiczna.



4. Ilustracja w książce literackiej
dla dziecięcego odbiorcy — konteksty teoretyczne

Ilustracja dla dzieci — tak samo jak literatura dla dzieci —
nie jest sztuką dla dorosłych, która zniża się do poziomu dzie-
ci, lecz jest odrębnym, społecznie doniosłym rodzajem sztuki.

S. Szuman: Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży

Zapewne to książka była pierwszym prawdziwym medium dla ilustratorów. A za-
częło się od iluminowanych manuskryptów powstałych pomiędzy VII a IX wiekiem
i trwało aż do wynalezienia druku w 1455 roku. Do chwili pojawienia się fotografii
ilustracja była jedyną formą, jaką mógł przybrać obraz w druku. Od czasu, gdy zdję-
cia stały się normą, popularność ilustracji spadła. W branży wydawniczej najbardziej
chłonnym dla ilustratorów rynkiem jest rynek książki dla dzieci, chociaż i w tym ob-
szarze graficy coraz częściej sięgają po fotografię.

Sztuka ilustracji — zwłaszcza ta dla dzieci — jest trudną formą twórczości pla-
stycznej. W literaturze dla dorosłego czytelnika oprawa graficzna jest tylko dopełnie-
niem, w książce dziecięcej pełni o wiele ważniejszą funkcję. Dobra ilustracja mówi
coś więcej niż zostało powiedziane w tekście. Wprawdzie wyrasta z tekstu, ale nieko-
niecznie wprost; omawia go, interpretuje, dopowiada i co również ważne powinna na
bieżąco nadążać za tekstem, bowiem dzieci denerwują się, gdy muszą odpowiedniego
obrazka poszukiwać wiele stron dalej. Ilustrator jest współtwórcą książki. Jego za-
danie jest tym trudniejsze, że musi pamiętać o czytelniku, jego wieku, percepcji,
a przy tym stworzyć autentyczny produkt sztuki, być pośrednikiem między od-
biorcą/dzieckiem a światem sztuki. Idealnym stanem — jak pisał Ignacy Witz — jest
osiągnięcie konsensusu między przetworzeniem rzeczywistości opartej na osiągnię-
ciach nowoczesnego malarstwa i grafiki, a niezapuszczaniem się w czysto formalne
abstrakcyjne poszukiwania, eksperymenty estetyczne i warsztatowe1. Na podstawie
analizy współczesnej grafiki ilustracyjnej można stwierdzić, iż podejście grafików do
ilustracji w książce dziecięcej przybiera bardzo różne formy. Niektóre najlepsze ze

1 I. WITZ: Grafika w książkach „Naszej Księgarni”. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1964, s. 7.



znanych prac odwołują się do prostych technik rysunkowych i uproszczeń, które
gwarantują właściwy przekaz treści za pomocą najprostszych środków wyrazu2, inne
nacechowane są różnorodnością sztuki współczesnej3 i dzięki oryginalnym techni-
kom oraz rozwiązaniom plastycznym przybliżają dzieci do sztuki, wzbogacają ich
wrażliwość, przygotowują do kontaktu z różnorodnymi zjawiskami z zakresu kultury
plastycznej. Przy całej różnorodności technik graficznych i możliwości ich zastoso-
wania na gruncie ilustracji książkowej, należy pamiętać, że w książce dla dziecka
ilustracja jako kompozycja graficzna, rysunkowa czy malarska, stanowiąca plastycz-
ne uzupełnienie i objaśnienie treści tekstu, staje się nieodłącznym jego elementem,
odgrywającym często rolę równorzędną z tekstem, a niekiedy nawet dominującą4.
Zdaniem znanej czołowej ilustratorki Sarry Fanelli, „jeśli tekst jest dobry, to lepiej
pozwolić mu mówić, a obrazem oddziaływać bezpośrednio na wyobraźnię czytelni-
ka, proponując zilustrowanie czegoś mniej istotnego lub dodać nieoczekiwany wi-
zualny komentarz do tekstu”5. Należy podkreślić, iż każdy wizualny komentarz
w książce dla dziecięcego odbiorcy powinien wyjaśniać i unaoczniać młodemu czy-
telnikowi zawarty materiał treściowy, a także ułatwiać jego percepcję i interpretację6.
Słowem: powinien współgrać z tekstem.

Stefan Szuman stwierdził, że obrazy i ilustracje oglądane w dzieciństwie utrwa-
lają się w pamięci, tworząc wzorce wyobrażeniowe. Jednak działanie współczesnej
ilustracji na odbiorcę nie ogranicza się jedynie do przekazywania owych wzorców,
stanowi impuls dla wyobraźni młodego czytelnika, kształtuje jego kreatywność,
a w procesie percepcji form plastycznych odwołuje się do czynności intelektualnych.
Zatem, szczególne znaczenie dla rozwoju intelektualnego dziecka/odbiorcy stanowią
te ilustracje, które nie dążą do dosłownego przedstawienia tekstu, a jedynie to-
warzyszą warstwie słownej w formie metafory, znaku graficznego, skrótu czy też de-
formacji. Ilustracje takie stają się sposobnością do ćwiczeń intelektualnych, gdyż
w procesie ich percepcji dziecko-odbiorca wykonuje szereg czynności umysłowych:
porównuje, analizuje, wnioskuje oraz uzupełnia spostrzeżenia. Jednak należy pamię-
tać, iż ilustracja w książce dla dzieci nie tylko kształtuje sferę intelektualną młodego
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2 Zob. ilustracje: Bohdana Butenki do książki To ja, Gapiszon; Gucio i Cezar; Janusza Stannego
do książki Baśnie o Królu Dardanelu.

3 Por. ilustracje autorstwa Ewy Kozyry-Pawlak do książek: Jedzie pociąg z daleka (Warszawa: Wy-
dawnictwo Muchomor, 2004); Zagadki od Sasa do lasa (Warszawa: Wydawnictwo Egmont, 2003); Za-
gadki i szmatki (Warszawa: Wydawnictwo Egmont, 2003); Szewc i krasnoluki (Seul: Wydawnictwo
Kyowon. Polskie wydanie — Poznań: Media Rodzina, 2009); Mój świat (Warszawa—Wrocław: WSiP,
2004); a także ilustracje Andrzeja Pilichowskiego-Ragno i Anity Andrzejewskiej do książki Alfabet z ob-
razkami M. Strzałkowskiej (Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2006).

4 Np. dla 4-latków ważniejsza jest ilustracja, to ona powinna dominować nad tekstem. W odniesie-
niu do tego wieku mówi się o zależności 2 : 1, czyli dwa razy więcej obrazu niż tekstu. W miarę upływu
czasu te proporcje się odwracają, co nie znaczy, że w którymś momencie ilustracje przestają w ogóle
być potrzebne.

5 L. ZEEGEN-CRUSH: Twórcze ilustrowanie. Tłum. J. HÜBNER-WOJCIECHOWSKA. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2008, s. 95.

6 E. SKIERKOWSKA: Współczesna ilustracja książki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1969.



odbiorcy, ale wnosi szereg innych wartości, tj.: kontakt ze sztuką, zaznajomienie
z artystami, z językiem współczesnego malarstwa i grafiki, a także wzbogaca świat
pojęć małego czytelnika.

Ilustracja polska w latach 60. i 70. minionego wieku miała niekwestionowaną ran-
gę na świecie7. Paradoksalnie przemiany ustrojowe jej nie posłużyły. Ostatnia dekada
XX wieku to dziesięciolecie zaniechań i błędów w dziedzinie książki dla najmłod-
szych. Oceny stanu polskiego rynku wydawnictw dla najmłodszych odbiorców doko-
nała Krystyna Lipka-Sztarbałło. Zdaniem ilustratorki, „Pierwsze 10 lat po roku 1989
źle zapisało się w historii polskiej ilustrowanej książki dla dzieci. Powstanie wolnego
rynku spowodowało wyparcie książki świadomie kreującej wartości artystyczne i edu-
kacyjne na rzecz książki dla dzieci, której jedynym zadaniem był sukces handlo-
wy [...], który miała zapewnić ilustracja o agresywnej, ponad miarę absorbującej uwa-
gę kolorystyce (wesoła), powtarzająca schematy stylistyczne (urocze) niezależnie od
tematu książki, nazwiska ilustratora i wieku czytelnika, zbliżona w swej estetyce do
disnejowskich filmów animowanych (śliczne)”8. Na szczęście wiele wskazuje na to, że
ta tendencja się odwraca. Po latach zastoju i — jak wspomniano — postdisneyowskiej
stylistyki obserwuje się od pewnego czasu ożywienie na rynku polskiej ilustracji
książkowej. Przegląd Współczesna Polska Sztuka Książki, konkurs Pro Bolonia
nawiązujący do targów książki dziecięcej w Bolonii a zainicjowany przez środowi-
sko ilustratorów ZPAP oraz projekt ASP w Katowicach „Książka dobrze zaprojekto-
wana” są tego przejawem. Dużo dobrego zdziałała również kampania „Cała Polska
czyta dzieciom”, wyłoniono „Kanon książek dla dzieci i młodzieży”9. Wzrastająca
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7 Świadectwem rozwoju tej dziedziny twórczości plastycznej w tym czasie są prace najwybitniej-
szych indywidualności polskiej ilustracji książkowej takich jak: Antoni Boratyński, Bohdan Butenko, Ja-
nusz Grabiański, Adam Kilian, Zbigniew Lengren, Anna Lipińska (Ha-Ga), Eryk Lipiński, Maria
Orłowska-Gabryś, Gabriel Rechowicz, Zbigniew Rychlicki, Marcin Szancer, Andrzej Strumiłło, Olga Sie-
maszko, Janusz Stanny, Bożena Truchanowska, Antoni Uniechowski, Józef Wilkoń, Zdzisław Witwicki.

8 K. LIPKA-SZTARBAŁŁO: Co za nami, co przed nami? Polska książka ilustrowana ostatniego piętna-
stolecia. „Guliwer” 2007, nr 1, s. 28.

9 Antologia — Lubię wiersze. T. 1: Wybór dla dzieci; T. 2: Wybór dla nastolatków; Antologia ba-
śni: T. 1: Polskie baśnie i legendy; T. 2: Baśnie z całego świata; Hans Christian Andersen: Baśnie; Jan
Brzechwa: Pan Kleks; Frances Eliza Burnett: Tajemniczy ogród; Alina i Czesław Centkiewiczowie: Tum-
bo z Przylądka Dobrej Nadziei; Carlo Collodi: Pinokio; Roald Dahl: Wielkomilud; Antoine de Saint-
-Exupéry: Mały Książę; Michel Déon: Thomas et l’infini (Francja, I wydanie); Michael Ende: Momo;
Jostein Gaarder: Przepowiednia Dżokera; Ofra Gelbart-Avni: Kirot szelo roim (Izrael, I wydanie); Rene
Goscinny, J.J. Sempé: Rekreacje Mikołajka; Jakob i Wilhelm Grimm: Baśnie; Virginia Hamilton: The
Girl who Spun Gold (USA, I wydanie); Janosch: Ach, jak cudowna jest Panama; Tove Jansson: W Doli-
nie Muminków (T. 1); Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy; Anna Kamieńska: Książka nad książkami; Lu-
dwik Jerzy Kern: Ferdynand Wspaniały; Rukhsana Khan: The Roses in my Carpets (Kanada, I wydanie);
Viliam Klimáeek, Dezider Tóth: Noha k nohe (Słowacja, I wydanie); Katarzyna Kotowska: Jeż; Joanna
Kulmowa: Wio, Leokadio; Clive Staples Lewis: Lew, czarownica i stara szafa; Astrid Lindgren: Dzieci
z Bullerbyn; Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz: Przygody Koziołka Matołka; Alan Alexander
Milne: Kubuś Puchatek; Chatka Puchatka; Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni; Lucy Maud Montgo-
mery: Ania z Zielonego Wzgórza; Małgorzata Musierowicz: Szósta klepka (tom I Jeżycjady); Zbigniew
Nienacki: Wyspa złoczyńców (tom I Pana Samochodzika); Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa;
Ewa Nowacka: Małgosia kontra Małgosia; Anna Onichimowska: Dobry potwór nie jest zły; Joanna Pa-



w ostatnich latach oferta pięknie ilustrowanej książki dla najmłodszych odbiorców
również jest zwiastunem zmian na lepsze w tej dziedzinie. Wydawnictwa takie jak:
Nasza Księgarnia, Muchomor, Prószyński i S-ka, Wydawnictwo Literatura, Skrzat,
Jedność, Znak, Zielona Sowa, Wilga, a także Ezop, Hokus-Pokus, Dwie Siostry czy
Wytwórnia, wydają dla najmłodszych czytelników z pietyzmem ilustrowane książki,
w świetnej oprawie edytorskiej, popularyzujące m.in. dzieła wybitnych artystów10.

4.1. Podstawowe jakości wizualne ilustracji

Dla mnie dobrą ilustracją jest ta, która żyje i żyć będzie także
poza książką. Odbierana jest po prostu jako dzieło plastyczne.

M. Murawski: Nie znoszę banału...

Różnego rodzaju obrazy mają istotny wpływ na życie człowieka. Są ważną czę-
ścią ludzkiej komunikacji. Człowiek często myśli, mówi i marzy, posługując się okre-
ślonymi obrazami. Wyraża siebie, swoje wewnętrzne przeżycia, zamieniając je na ob-
raz. Współczesne środki przekazu (telewizja, wideo, czasopisma, plakaty) w sposób
profesjonalny tę zdolność człowieka wykorzystują (także w znaczeniu negatywnym).
Co interesujące, można równolegle zauważyć swoisty „analfabetyzm obrazowy”. Po-
szczególne obrazy odbierane są przez wielu w sposób powierzchowny i płytki. Nie
ma przejścia od spostrzeżenia przez obserwację do myślenia. Cały odbiór sprowadza
się do szybkiego „przerzucania spojrzeń”. A zatem ważnym zadaniem współczesnej
pedagogiki staje się kształtowanie umiejętności czytania obrazów (reading images),
czyli alfabetyzacja wizualna (visual literacy), w zakres której wchodzą:
— kompetencje wizualne, kształtowane poprzez percepcję (oglądanie) asocjowaną

z innymi doznaniami pojawiającymi się w kontakcie z obrazem (lub konfiguracją
przedmiotów w przestrzeni);

— umiejętności odkodowania symbolu i nadania mu znaczeń metaforycznych oraz
komponowanie własnych znaków i przenośnych komunikatów wizualnych;
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6 — Upodobania...

puzińska: Wędrowcy; Otfried Preussler: Malutka czarownica; Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter
i kamień filozoficzny; Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy; Krystyna Siesicka: Chwileczkę, Wa-
lerio; Alfred Szklarski: Tomek w krainie kangurów; Dorota Terakowska: Córka czarownic; J.R.R.
Tolkien: Władca Pierścieni; Hobbit; Julian Tuwim: Lokomotywa i inne wiersze; Mark Twain: Przygody
Tomka Sawyera; Ian Whybrow: Księga straszliwej niegrzeczności; Piotr Wojciechowski: Poniedziałek,
którego nie było; Maciej Wojtyszko: Bromba i inni; Wiktor Woroszylski: Cyryl, gdzie jesteś. Por.
http://ksiazki.wp.pl/wiadomosci/wiadomosc.html?id=27132

10 Na temat szaty graficznej książki piszą również G. LESZCZYŃSKI: Magiczna biblioteka. Zbójeckie
księgi młodego wieku. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej, 2007, s. 148; IDEM:
Literatura i książka dziecięca. Słowo — obiegi — konteksty. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekar-
skiej, Informacyjnej, 2003, s. 79—83; M. ZAJĄC: Nurty i style w edytorstwie książki dziecięcej. W:
Książka dziecięca 1990—2005: konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej. Red. G. LESZCZYŃSKI,
D. ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK, M. ZAJĄC. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006, s. 163—175.



— intersemiotyczne przełożenie obrazu na komunikat werbalny i odwrotnie;
— a także odnajdywanie i waloryzowanie informacji wizualnej11.

Należy podkreślić, iż umiejętność odczytywania znaczeń pozwala na odbieranie
komunikatu zawartego w przekazie obrazowym, natomiast świadomość różnorodno-
ści środków wyrazowych umożliwia doznanie satysfakcji estetycznej w trakcie po-
strzegania obrazów wizualnych.

Jak już wskazywano na łamach niniejszego opracowania, obrazy plastyczne
w tym również ilustracje książkowe jako reprezentacje wizualne są znakami lub
tworzą zbiór różnych znaków, których specyficzne użycie nadaje im określone zna-
czenie kulturowe. Z tego względu w procesie kształtowania umiejętności czytania
zróżnicowanych relacji pomiędzy słowem a obrazem, między elementami tkwiącymi
w samym obrazie, a także w rozpoznawaniu znaczeń w obrazach i ich wartościowa-
niu, istotna staje się wiedza dotycząca jakości wizualnych obrazów plastycznych, uj-
mowanych jako język wizualny i podstawowe elementy składające się na wyraz pla-
styczny obrazu. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wychodząc
z założenia, że poznanie jakości wizualnych przez dziecko może zdecydowanie przy-
czynić się do rozwoju jego umiejętności postrzegania obrazu plastycznego, przedsta-
wiono w niniejszym podrozdziale podstawowe jakości wizualne obrazu/ilustracji
w kontekście ich wartości dla małego odbiorcy, podkreślając uzyskane dzięki nim
efekty wizualne i aspekt poznawczy.

Analizując zagadnienie jakości wizualnych ilustracji, skoncentrowano się na war-
stwie formalnej obrazu plastycznego — formie, która odnosi się zarówno do sposobu
kształtowania, jak i zestawiania postrzeganych obiektów, a budowana jest przy użyciu
podstawowych środków wyrazu plastycznego, tworzących takie kategorie jakości wi-
zualnych jak: barwa, przestrzeń, kształt i kompozycja12.

Trudno sobie dziś wyobrazić ilustrację w książce dziecięcej bez barw. Mimo iż
obrazy czarno-białe często uchodzą za bardziej artystyczne, to w większości ilustrato-
rzy książek dla dzieci nie zrezygnują z możliwości ilustrowania w kolorze. Stosowa-
nie barw w obrazie wizualnym wymaga jednak przestrzegania pewnych reguł, aby
mogła oddziaływać na odbiorcę w odpowiedni sposób lub mówiąc wprost — „podo-
bała się”. Jak wiadomo, wzrok jest dla człowieka najważniejszym ze zmysłów — dla-
tego też obraz wizualny ma tak wielką siłę oddziaływania. Z kolei najistotniejszym
z doznań wizualnych jest dla większości z nas kolor. Jest on ważnym nośnikiem in-
formacji, emocji, a także źródłem reakcji estetycznych. Mechanizmy tego oddzia-
ływania są skomplikowane i mocno indywidualne zarówno dla określonych grup lu-
dzi, jak i pojedynczych osób. Na szczęście pewne podstawowe reguły są na tyle
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11 Zob. R. PETTERSSON: Alfabetyzacja w nowym tysiącleciu. „Edukacja Medialna” 2000, nr 3, s. 26
i dalsze.

12 Por. H. KRAUZE-SIKORSKA: Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twór-
czości dziecka. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006, s. 164—188; Zob.
też B. MAZEPA-DOMAGAŁA: Dziecięce spotkania ze sztuką. Strategia projektowania spotkań ze sztuką
oparta na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przekazów wizualnych. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”,
2009, s. 38—43.



uniwersalne, że możemy mówić o istnieniu takiego zjawiska, jak psychologia percep-
cji koloru. Właśnie wykorzystanie tych prostych zasad umożliwia świadome percy-
powanie, a twórcy obrazu plastycznego — panowania nad barwą w tworzonej kom-
pozycji.

W języku polskim określenia barwa i kolor to synonimy, aczkolwiek spotykane
są czasami próby rozróżniania znaczenia tych dwu pojęć. W piśmiennictwie specjali-
stycznym oraz wydawnictwach leksykalnych częściej stosowane jest pojęcie barwy
(jako wyraz pochodzenia słowiańskiego) niż koloru (będącego zapożyczeniem łaciń-
skim). W literaturze poligraficznej zaznacza się tendencja do stosowania pojęcia
„barwa”, traktuje się je jako wielkość mierzalną o określonych danych liczbowych
w przestrzeniach barwnych. Dzięki temu barwa określa rzeczywistość obiektywną
w odróżnieniu od jej zindywidualizowanej, subiektywnej percepcji, a w konsekwencji
możliwa jest obiektywna kontrola barwy, tworzenie norm jakościowych druku wielo-
barwnego, zawieranie umów handlowych z uwzględnieniem warunków co do druku
barwy. Pojęcie „kolor” odnoszone jest do farb: farbą danego koloru można otrzymać
wydruk o różnej barwie (choćby drukowanie różną grubością farby). W tym miejscu
należy przypomnieć, iż barwa jest wrażeniem psychicznym wywoływanym w mózgu
człowieka, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła,
a mówiąc dokładniej: z widzialnej części fal świetlnych. Główny wpływ na to wraże-
nie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii
świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność
innych barw w polu widzenia obserwatora oraz jego cechy osobnicze, jak: zdrowie,
samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się własnym
organem wzroku. W szerszym znaczeniu barwa jest pojęciem dotyczącym odbioru
opisywanych wrażeń, w węższym zaś jest jakościowym określeniem odbieranego
światła zwanym walorem barwy i określanym przez takie parametry jak: nasycenie
(saturacja) rozumiana jako „czystość koloru”, czyli stopień, w jakim w czystej barwie
zawarto domieszki szarości oraz jasność (luminancja), która definiuje stopień
wytłumienia koloru. W miarę obniżania się tego parametru staje się on coraz ciem-
niejszy, aż do osiągnięcia stanu całkowitej czerni13.

Barwy można podzielić na: proste14, złożone, chromatyczne i achromatyczne,
a także barwy podstawowe (pierwszorzędowe) — barwy wtórne, wynikowe (drugo-,
trzecio-, czwartorzędowe itd.).

Barwy proste (monochromatyczne, widmowe) są to stopniowo zmieniające się
barwy od fioletu poprzez indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony
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13 A. ZAUSZNICA: Nauka o barwie. Warszawa: PWN, 1959; G. ZEUGNER: Barwa i człowiek. Tłum.
J. ROGACZEWSKI. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1965; R.A. SMITH: Tajemnice warsztatu artysty. War-
szawa: Muza S.A., 1994.

14 Barwa prosta to wrażenie wzrokowe wywołane falą elektromagnetyczną o konkretnej długości
z przedziału fal widzialnych, czyli ok. 380 nm—ok. 760 nm (podaje się tutaj różne podobne zakresy,
normy nigdy nie będzie, bo nie można sztywno określić granic fizjologicznych ludzkiego wzroku).
W rzeczywistości dobrze widzialne barwy to jeszcze węższy zakres (400—700 nm). W naturze barwy
proste są rzadkością.



aż do purpury. Otrzymujemy je z rozszczepienia światła białego. Same są nieroz-
szczepialne i stanowią w postaci mieszanin wszystkie pozostałe kolory widziane
przez człowieka. Te pozostałe barwy to barwy złożone, składające się z mieszaniny
barw prostych w dowolnych proporcjach, czyli z mieszaniny fal elektromagnetycz-
nych o różnych długościach z zakresu promieniowania widzialnego. Jest to, w odróż-
nieniu od barw prostych, pozostała, przeważająca większość istniejących kolorów.

Barwy chromatyczne (barwy kolorowe) tworzą wszystkie kolory, w których
można wyróżnić dominantę (choćby niewielką) jakiejś barwy, a więc są to wszystkie
kolory prócz czerni, bieli i wszystkich odcieni szarości.

Barwy achromatyczne (barwy niekolorowe) tworzone są przez wszystkie barwy
nieposiadające dominanty barwnej, a więc są to kolory: biały, czarny oraz wszystkie
odcienie szarości. Każda barwa achromatyczna to zrównoważona mieszanina widzial-
nych fal elektromagnetycznych, wywołująca u obserwatora, w bieżących warunkach
obserwacji, wrażenie psychiczne braku odcienia któregokolwiek z kolorów. Natomiast
barwy podstawowe, zwane też barwami pierwszorzędowymi — to te, z których
połączenia otrzymujemy barwy pochodne. Należy zaznaczyć, iż barwy podstawowe
są charakterystyczne dla danej konkretnej metody tworzenia barw pochodnych. Każdą
barwę możemy potraktować jako barwę podstawową, jeśli założymy, że stanowi dla
nas składnik do tworzenia innych barw. Najczęściej jednak barwami podstawowymi
są barwy skrajne, czyli barwy, których nie możemy daną metodą uzyskać z łączenia
innych barw. Jako barwy podstawowe wykorzystuje się barwy proste lub barwy czy-
ste. Najpopularniejsze barwy podstawowe to: żółty, czerwony, niebieski oraz czerń
i biel.

W wyniku najprostszego i najstarszego podziału barw wyróżniamy: barwy ciepłe
(czerwienie, żółcie, purpury) i zimne (błękity, zielenie, turkusy). Ciepłe kolory
wzmagają na ilustracji wrażenie ruchu i przyciągają uwagę, mają tendencję do oży-
wiania obrazu wizualnego, nadawania jej większej dynamiki, podczas gdy zimne
uspokajają realizację plastyczną i zamrażają ruch. Tę zasadę artyści graficy wykorzy-
stują w sytuacji, gdy zależy im na nadaniu ilustracji odpowiedniego nastroju: akcji
i dynamiki lub wręcz przeciwnie — spokoju, ciszy i melancholii. Należy zaznaczyć,
iż powiązanie barw z określeniami dźwiękowymi ma swoje uzasadnienie. Żywe,
ciepłe i jaskrawe kolory są bowiem często nazywane „głośnymi” lub „krzykliwymi”,
podczas gdy zimne są postrzegane jako „ciche”. Nieco inną kwestią jest obecność na
ilustracji elementów odmiennych pod względem temperatury kolorystyki od reszty
kompozycji. Detale takie stanowią naturalny kontrast w stosunku do reszty realizacji
plastycznej i umiejętnie wykorzystane mogą ją bardzo ożywić. W tego typu zestawie-
niu kolory ciepłe zawsze będą przejawiały tendencję do dominowania i wypierania
z obrazu zimnych. Z tego powodu kombinacja niewielkiego elementu o ciepłej bar-
wie na chłodniejszym tle będzie interesująca z punktu widzenia odbiorcy, natomiast
w sytuacji odwrotnej niewielki, chłodny detal najczęściej pozostanie niezauważony na
cieplejszym i jaskrawym tle. W otaczającej nas rzeczywistości barwy często są jak
hałas — otaczają nas ze wszystkich stron, czy tego chcemy czy nie. Nasz umysł, któ-
ry potrafi izolować z otoczenia ważne dla niego bodźce, „wyłuskuje” dla nas również
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barwy. Jednak w przypadku ilustracji jest inaczej, to artysta grafik musi zadbać
o właściwą kolorystykę obrazu i porządek barwny kompozycji, bowiem plamy barw-
ne zastosowane w realizacji plastycznej mają tendencję do odwracania uwagi odbior-
cy od właściwego motywu — jeżeli więc gdzieś w obrazie znajdzie się jakaś nie-
pożądana plama barwna, która nie jest istotna dla kompozycji lub treści ilustracji, to
zapewne wpłynie ona negatywnie na jakość wizualną i proces postrzegania realizacji
plastycznej.

To, jakie kolory możemy ze sobą łączyć, zależy w dużym stopniu od charakteru
projektowanej ilustracji. Istnieje bowiem kilka typów pasujących do siebie kombinacji
barwnych i nie wszystkie one pasują do każdego zastosowania. Dobrze wykorzystane
nadadzą ilustracji właściwego wyrazu, złe — stworzą mieszaninę przywodzącą na
myśl odpustowy jarmark. Stosunkowo najbezpieczniejsza kombinacja barwna powsta-
je, gdy łączymy ze sobą kolory niezbyt mocno nasycone, czyli pastele. W takiej sy-
tuacji wybaczone zostaną nawet dosyć zaskakujące kombinacje. Jednak pastelowa to-
nacja nie należy do zbyt żywych. Silne kompozycje powstają poprzez połączenie ze
sobą barw podstawowych. Wśród układów barwnych tworzonych przez kolory istnieje
kilka szczególnie silnie oddziaływujących na człowieka. Są to przede wszystkim
kombinacje kolorów niebieskiego i żółtego oraz zielonego i czerwonego. Bardzo in-
trygujące są też połączenia nasyconych kolorów z czernią lub bielą — jedną z naj-
mocniejszych jest mieszanka czerni i żółci. Wrażliwość na barwy dana jest — choć
w różnym stopniu — wszystkim dzieciom. Z badań wynika, iż każdy kolor zamknię-
ty w czytelnych konturach, wywołujący odpowiednie skojarzenia, uznawany jest
przez dzieci za ciekawy15. Należy jednak pamiętać, iż asocjacje barwne pozostają
w ścisłym związku z indywidualnymi doświadczeniami i przeżyciami. Dziecko/od-
biorca realizacji plastycznej w pewnym stopniu obojętny na jej barwy zapewne pre-
zentuje postawę obojętności uczuciowej wobec otoczenia społecznego. Dziecko inten-
sywnie reagujące na barwy otoczenia równie intensywnie może wiązać się uczuciowo
z tymże otoczeniem16.

Konkludując, wprowadzenie dziecka w świat barw powinno stać się istotnym ce-
lem w procesie odczytywania, interpretowania i przetwarzania rzeczywistości wizual-
nej. Mimo iż kontakt dziecka ze światem barw nie wymaga znaczącej aktywności po-
znawczej, bowiem sama barwa jest dostatecznie aktywna, by wywołać skojarzenia
i wprowadzić dziecko w świat symboli, może przyczynić się do wzbogacenia ekspre-
sji kolorystycznej w wytworach, pomóc dziecku konstruować rzeczywistość barwną
we własnych realizacjach plastycznych, a także ułatwić mu postrzeganie relacji za-
chodzących między innymi elementami kompozycji plastycznej.

Podstawową cechą charakteryzującą każdą jakość plastyczną jest kształt. I choć
uważa się go czasem za jakość samodzielną, to z punktu widzenia ilustracji jako ob-
razu plastycznego kształty stanowią wartość pomagającą dokładniej charakteryzować
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formę wizualną17. Z uwagi na fakt, iż kształt dzieli swoje funkcje wyrazowe z walo-
rem i barwą, charakteryzowanie go z plastycznego punktu widzenia jako cechy zja-
wiska wizualnego może nastręczać trudności. Jednak gdy założymy, iż kształty za-
warte w realizacji plastycznej tworzymy przy użyciu linii i plamy, możemy je
charakteryzować, posiłkując się terminologią stosowaną do wartościowania owych
środków wyrazu plastycznego. Analiza procesu spostrzegania kształtów pozwala za-
uważyć, że każdy z nich stanowi pewną całość złożoną z elementów formalnych,
które można oglądać synkretycznie — jako ogół, i analitycznie — dzieląc kształt na
część w sposób zgodny z naturalnym jego podziałem. W tym miejscu należy przypo-
mnieć, iż na postrzeganie kształtów ma wpływ wcześniejsze doświadczenie odbiorcy,
wcześniej zaobserwowane przez niego obrazy. Istotny jest również aspekt abstrakcyj-
ności formy wizualnej. Kształt, który nie budzi żadnych skojarzeń, nawiązań do ob-
razów wcześniej widzianych, może być trudniej postrzegany, natomiast przedmiot,
który stanowi dla odbiorcy większą doniosłość biologiczną, dostrzegany będzie
łatwiej i chętniej18. Zatem ważne jest, aby ilustracje książkowe przeznaczone dla
dziecięcego odbiorcy zawierały elementy plastyczne, których spostrzeganie i odczu-
wanie zachęca dziecko do ich porównywania i nazywania, pozwala dostrzec walory
owej formy plastycznej zamkniętej w znakach plastycznych, a z uwagi na fakt, iż
w trakcie eksploracji kształtu dziecko uczy się specyficznych sposobów pobierania
informacji z otoczenia, powinny ukierunkowywać proces spostrzegania.

Ujęcie przestrzeni w wytworach plastycznych odwołuje się do zależności między
odległością a wielkością i wyglądem przedmiotów, a więc wrażenia głębi i stanowi
całokształt obiektywnych relacji wyróżniających koordynację współistniejących
obiektów pod względem ich wzajemnego rozmieszczenia (odległości, rozmiary,
kształty)19. Przestrzeń na ilustracji — płaszczyźnie obrazu, może być sugerowana po-
przez pokrycie jej figurami, liniami, jak również ukazaną linię horyzontu, zastosowa-
ne układy linii odśrodkowych i dośrodkowych, zgrubienia linii, perspektywę zbieżną,
a także poprzez zagęszczenie i rozproszenie punktów, zależności walorów, rozrzedze-
nie konturu oraz fakturę intencjonalną. Ów sposób budowania przestrzeni — roz-
mieszczenie elementów obrazu, projektowanie relacji między różnymi obiektami
i planami obrazu, w dużej mierze stanowi o jakości percypowanej formy wizualnej
i nie powinno być przypadkowe. Bowiem ma za zadanie pobudzić do wyobrażenia
niewidzialnej przestrzeni, umiejętnie podkreślać, że świat przedstawiony jest w rze-
czywistości jeszcze większy i pełniejszy, intrygować małego czytelnika, być dla nie-
go twórczą zagadką. Należy zaznaczyć, iż dzięki przestrzeni w obrazie plastycznym
odbiorca dziecko jest w stanie skierować swoją uwagę na zawartość realizacji pla-
stycznej, uchwycić zmianę proporcji jej obiektów, spostrzec siłę oddziaływania po-
szczególnych planów, a także układ linii. Postrzeganie przestrzeni i odległości ele-
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mentów w obrazach plastycznych jest uwarunkowane względną ostrością kontrastów,
wyrazistością szczegółów oraz względnymi rozmiarami danych obiektów.
W kształtowaniu doznań głębi ważnym elementem są zilustrowane na obrazie cienie
obiektów — oko obserwatora jest na nie niezwykle czułe. Wprowadzenie dziecka
w świat przestrzeni poprzez obraz plastyczny (w tym ilustrację) może stworzyć sy-
tuację zachęcającą je do wyrażania tych doświadczeń we własnych wytworach pla-
stycznych20.

Dobra ilustracja przyciąga czytelnika swoją odrębnością i wyrazistością. Małego
odbiorcę może zaintrygować pojedynczy element kompozycji, a także ogólny jej
wygląd, na który składają się poszczególne elementy obrazu. Jednak dziecko nie jest
w stanie przetworzyć niezliczonej liczby elementów kompozycji i traci pewność przy
nadmiernie rozbudowanym projekcie, gdyż nie potrafi odnaleźć do niego klucza. Dla-
tego doświadczeni graficy, projektując ilustracje — wiedząc, że zaprojektowane
realizacje plastyczne nie są celem samym w sobie, ale jedynie środkiem wspoma-
gającym przekaz, a dziecko potrzebuje przewodnika po materiale wizualnym — sto-
sują zabieg przyciągania uwagi i ukierunkowania spostrzegania. I tak, na przykład
twórcy wskazują na płaszczyźnie tak zwane mocne punkty obrazu, czyli miejsca, któ-
re odruchowo przyciągają wzrok odbiorcy, chociaż nie jest pewne, czy widz czyni to
z przyzwyczajenia, czy też tkwi w tym jakaś pierwotna siła. Tak czy inaczej, umiesz-
czenie w okolicy mocnych punków ważnego dla nas elementu pozwala żywić nadzie-
ję, że i odbiorca obrazu wizualnego uzna ów element za ważny. Oczywisty i wyrazi-
sty motyw, gwarantuje zrozumienie i właściwe, jednoznaczne odczytanie znaku
obrazowego21.

Rozpatrując problematykę jakości wizualnych, należy uwzględnić zasady łączenia
elementów określane jako zasady kompozycyjne. Ich stosowanie powoduje, że obraz
wizualny odbierany jest nie jako przypadkowy zestaw elementów, lecz jako skoordy-
nowana całość, jednolita w różnorodności, posiadająca określone założenia artystycz-
ne. A zatem każdy element formy plastycznej, jej symetria, antysymetria, barwne
kontrasty czy implikacje w wewnętrznych układach kształtów, składają się na kompo-
zycję obrazu. Owa kompozycja definiowana jest jako wzajemne zestawienie — jedne-
go elementu w przestrzeni lub wielu elementów zarówno w przestrzeni, jak i rela-
cjach wzajemnych (barw, tonów, linii, kształtów plam). Na podstawie układu
elementów obrazu wyróżnia się kompozycję: statyczną, dynamiczną, symetryczną,
asymetryczną, otwartą, a także zamkniętą.

Kompozycja statyczna jest plastycznie zrównoważona. Opiera się na liniach
i formach poziomych oraz pionowych. Cechuje ją brak ekspresji i wrażenie bezruchu.
W realizacjach plastycznych może sugerować spokój, trwałość i niezmienność.
W kompozycji dynamicznej linie i formy zdają się poruszać, ślizgać, przewracać,
przepełniać obraz. Wyrażają ruch, pęd, wzlot, spadanie, wszelką chwilowość sytuacji.
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Formy sprawiają dynamiczne wrażenie, jeśli są pochylone, znajdują się na płaszczyź-
nie ukośnej albo też są zygzakowate czy nieregularne. Także często stosowane „prze-
rysowania” — skróty perspektywiczne, powodują wrażenie dynamiki.

Kompozycja symetryczna wydaje się spokojna i harmonijna, prawie wyrafinowa-
na, a odbiorca z łatwością odczytuje przekaz złożony z elementów uszeregowanych
wzdłuż centralnej osi obrazu. Symetria pasuje do treści charakteryzującej się powagą,
ale czasami sprawia, że kompozycja staje się zbyt statyczna, szczególnie jeżeli przed-
stawiamy dynamiczny temat.

Kompozycja asymetryczna wprowadza dynamizm i napięcie. Oś zostaje usunię-
ta, a jej miejsce zajmuje interakcja kontrastujących wzorów, barw i obszarów.

Kompozycja otwarta inicjuje wyobraźnię dla zbudowania szerszego obrazu, su-
geruje coś, co swoją przestrzenią wykracza poza faktyczne ramy dzieła22, natomiast
w kompozycji zamkniętej wszystkie elementy świata przedstawionego tworzą jasny,
przejrzysty, skończony i logiczny układ.

Należy podkreślić, iż wprowadzenie dziecka w świat tych układów, otwarcie drogi
do obszaru formy plastycznej to nic innego, jak odwołanie się do jego własnych do-
świadczeń — tego, co spostrzegało i przeżyło w określonych sytuacjach23.

Przedstawione jakości wizualne obrazu graficznego składają się na filary klasycz-
nych zasad projektowania uwzględniających kontrast rozmiaru, wyrazistości kształtu
i koloru, równowagę i rytm. Kontrast tworzy dynamiczną, interesującą formę i wpro-
wadza do treści wizualnej. Równowaga pozwala zachować właściwe proporcje po-
między tekstem i obrazem, a rytm stymuluje wyobraźnię odbiorcy, prowadzi go za
pomocą urozmaiceń ku frapującym przeskokom, akcentując na przemian mocniejsze
i lżejsze elementy kompozycji wizualnej.

Analizując problematykę jakości wizualnej ilustracji, nie sposób nie wspomnieć
o języku owego obrazu wizualnego ujmowanego za M. Gołaszewską jako „mniej lub
bardziej złożone elementy powtarzalne, [...] środki plastyczne ujęte w takim aspekcie,
w jakim dane są odbiorcy, w gotowym dziele, nieodłączne od treści ogólnych oraz
tworzywa materialnego”24.

Mówiąc o języku ilustracji, mamy na myśli artystyczne nadanie, iluzyjność i jego
emotywność oraz rytmizację. Artystyczne nadanie tworzone jest dzięki umiejętnemu
operowaniu technicznymi środkami wyrazu. Ma za zadanie możliwie najbardziej eks-
presywne, sugestywne ukazanie wartości estetycznych, a wyraża się w sposobie i sile
oddziaływania estetycznego na otoczenie. Iluzyjność obrazu daje złudzenie realnej
rzeczywistości. Emotywność języka ilustracji odnosi się do wywoływania poprzez
obraz głębszych uczuć i silniejszych emocji u potencjalnych odbiorców. Rytmizacja
języka obrazu wizualnego łączy się z wielokrotnym powtarzaniem jednego elementu
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22 O. HANSEN: Towards open form = Ku formie otwartej. Red. J. GOLA, transl. M. WAWRZYŃCZAK,
W. NIESŁUCHOWSKI. Warszawa: Fundacja Galerii Foksal, Muzeum ASP, 2005.

23 H. KRAUZE-SIKORSKA: Edukacja przez sztukę..., s. 185.
24 M. GOŁASZEWSKA: Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w este-

tyce. Warszawa: PWN, 1970, s. 407.



— kierunku kreski, układu barw w celu uzyskania efektu tzw. rytmu (równomierne-
go następstwa)25.

Konkludując, dobra ilustracja w książce dziecięcej powinna charakteryzować się
odpowiednią dozą oczywistości i przejrzyści, uzasadniać zastosowanie poszczegól-
nych elementów, posiadać wartość artystyczną i estetyczną26. Powinna wprowadzać
dziecko w świat jakości plastycznych, kierować jego zaciekawienie w stronę zjawisk
wizualnych, pobudzać i wzbogacać jego wrażliwość oraz stwarzać możliwości twór-
czego wykorzystania doświadczeń zdobytych na drodze percepcji plastycznej.

4.2. Kilka słów o funkcjach i zadaniach ilustracji
w książkach dla odbiorcy w wieku przedczytelniczym27

Ilustracja książek dla dzieci to trudne zadanie. Plastyk powi-
nien dostarczyć autentyczne dzieło sztuki, a także dawać wie-
dzę o świecie i uczyć wrażliwości. Jest jeszcze jedna trudność:
zderzenie wyobraźni dorosłego plastyka z chłonną, świeżą,
wyobraźnią.

A. Boratyński: Książka i wyobraźnia dziecka

Współcześnie wiele mówi się na temat wpływu kultury wizualnej na wszystkie
dziedziny życia społeczno-kulturalnego, tym samym na widzenie, przeżywanie
i utrwalanie rzeczywistości. Badacze współczesnej kultury wizualnej coraz częściej
zajmują się refleksją nad zagadnieniem oddziaływania obrazu wizualnego na poten-
cjalnego odbiorcę i granic obrazowego przedstawiania świata. Ilustracja jako obraz
wizualny stanowi medium, które poprzez znak graficzny, kolor, formę plastyczną
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25 Ibidem, s. 443—444.
26 Kategorię „wartość artystyczna” sprecyzował Roman Ingarden. Zdaniem autora, jest to pewna

właściwość artefaktu, będąca fundamentem rzeczowym, wymiernym, realnym, który umożliwia, pociąga
za sobą konstytuowanie się wartości estetycznej. Wartość artystyczna leży w zakresie procesu twórczego
artysty i stanowi ogół bezpośrednich środków sprawczych, wykonawczych, warsztatowych uruchamia-
nych przy powstawaniu realizacji plastycznej. Środki bezpośrednie, leżące w zasięgu działań artystycz-
nych, to na przykład kompozycja (celowy układ elementów składowych dzieła), barwa, faktura obrazu.
Wartość estetyczna ujmowana jest najczęściej jako: to, co cenne; adekwatna odpowiedź na potrzebę oraz
piękno, to co się podoba. System wartości estetycznych obrazu wizualnego zakłada: wartości słabe takie
jak: ładność, wdzięk, szpetność, groza, zabawność, patos, przeciętność, wirtuozeria, banalność, baśnio-
wość, oszczędność, świeżość, tajemniczość; wartości mocne: piękno, brzydota, tragiczność, komizm,
wzniosłość, pospolitość, naiwność, wyrafinowanie, prozaiczność, fantastyczność, oryginalność, głębia
oraz wartości inwersyjne takie jak obrzydliwość czy rozpacz. Por. M. GOŁASZEWSKA: Estetyka współczes-
ności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.

27 W tym podrozdziale przywołuję wybrane ustalenia, które pierwotnie zawarłam w tekście: O ilu-
stracji w książce literackiej dla dzieci, zamieszczonym w: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980).
Red. K. HESKA-KWAŚNIEWICZ. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, s. 327—343.



może silnie oddziaływać na wyobraźnię, emocje i rozwój intelektualny najmłodszego
odbiorcy. Biorąc pod uwagę fakt, iż młoda wyobraźnia jest niezwykle chłonna,
a spostrzeganie, myślenie, sfera uczuć nie są jeszcze tak doskonałe jak u dorosłego
odbiorcy oraz zakładając, że ilustracja książkowa jest jednym z terenów pierwszego
zetknięcia się dziecka ze sztuką, obrazem i obrazowaniem czy też w ogóle ze świa-
tem, rola ilustracji, z którą dziecko styka się najczęściej i która dostarcza najwięcej
podniet, nabiera szczególnego znaczenia28. Istotną kwestię dla podejmowanej proble-
matyki stanowi również aktualna oferta wizualna kierowana do rozwijającego się od-
biorcy poprzez tzw. produkt globalny29, która jawi nam się jako propozycja graficzna
oskarżana o tandetność30, nacechowana — w polskim wydaniu — wzorcami wyobra-
żeniowymi i komunikatami, o których jakości decyduje wolny rynek i sąd estetyczny
mas31. W tym miejscu należy zdecydowanie zaznaczyć, iż współcześnie wizualną ja-
kość ilustracji książkowej — przyjmując optykę Małgorzaty Cackowskiej — charak-
teryzuje żywioł płytkiej wytwórczości, zalewającej wyobraźnię najmłodszych szablo-
nami komputerowymi, wypełnionymi eksplozją jaskrawych barw i swego rodzaju
formalnym śmietniskiem32. Zatem przyjmując powyższą wykładnię, przejdźmy do
analiz szczegółowych w obszarze funkcji i zadań ilustracji w książce dziecięcej.

Ilustracja książkowa, a ściślej: ilustracja książek dla dzieci, jest dziedziną sztuki,
zobowiązującą artystę grafika do łączenia w procesie tworzenia obrazu plastycznego
wymogów artystycznych z zasadami jego funkcjonalności. Wymaga od artysty, który
pragnie trafić ze swoją sztuką do dziecka, zdolności odtwarzania w sobie — w pew-
nym stopniu — stanów emocjonalnych, które w procesie percepcji obrazu przeżywa
młody odbiorca. Dziecko jest odbiorcą wrażliwym, chłonącym i interpretującym
dzieło plastyczne na swój sposób. I — jak podkreśla Stefan Szuman — nie zna się na
grafice i nie posiada zdolności oceny i hierarchizacji zjawisk wspartej wiedzą o róż-
nych możliwościach wyrazu artystycznego, widzi wszystko własnymi oczyma, a nie
tylko tak, jak mu je na rysunku przedstawiono33. To uwarunkowanie powoduje, iż ilu-
stracja w książkach dla dzieci nie powinna być formą, w której estetyka lub styl za-
czynają żyć dla siebie, powinna być pełnowartościowa artystycznie, a ze względu na
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28 M. CACKOWSKA: Książka obrazkowa dla dzieci. W: Pedagogika wczesnoszkolna — dyskursy, pro-
blemy, rozwiązania. Red. D. KLUS-STAŃSKA, M. SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA. Warszawa: Wydawnictwo Aka-
demickie i Profesjonalne, 2009, s. 315.

29 Pojęcie „produkt globalny” powstało na gruncie rozważań o aspektach funkcjonowania publikacji
dziecięcych w kulturze masowej i oznacza komunikat symboliczny kultury dla dzieci, którego postacie
medialne tworzą rozbudowany system przekazów mogący pojawić się w każdym z kontaktów odbiorcy
z kulturą jako taką, cechami tego zjawiska są globalność, wysoki stopień standaryzacji, intermedialność,
istnienie wizualnej wersji produktu, decentralizacja jego dystrybucji oraz przekraczanie granic kultury
symbolicznej na rzecz elementów kultury bezpośredniej. Zob. M. ZAJĄC: Promocja książki dziecięcej.
Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2000, s. 163—165.

30 Ibidem, s. 159.
31 Ibidem, s. 330.
32 M. CACKOWSKA: Książka obrazkowa dla dzieci..., s. 314.
33 S. SZUMAN: Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Zagadnienia estetyczne i wychowawcze.

Kraków: Wiedza — Zawód — Kultura. T. Zapiór, 1951.



treści obrazowe wartościowa wychowawczo i społecznie. Słowem: ilustracja dla
dzieci, jak każda realizacja plastyczna dla nich przeznaczona, powinna być formą
splatającą postulaty estetyki, psychologii i pedagogiki. Owe postulaty stanowią
o istocie ilustracji w książkach dla dzieci, na którą składają się: dostosowanie treści
i formy ilustracji do psychicznych cech odbiorcy w różnych okresach rozwoju, trafny
stosunek ilustracji do tekstu literackiego oraz możliwie wysoka wartość artystyczna.

Biorąc pod uwagę istotę ilustracji w książkach dla dzieci, możliwe jest wyróżnie-
nie i określenie podstawowych jej funkcji, rozumianych jako rezultaty, efekty i wyni-
ki oddziaływania. Wyodrębnione funkcje to: funkcja estetyczna, przejawiająca się
w dostarczaniu wielu doznań i trwałych przeżyć estetycznych, a sprowadzająca się do
wzbudzania poczucia piękna, kształtowania gustu estetycznego, wrażliwości na bar-
wy, kształty, harmonię, rytm, uczucia i uczenia tzw. kultury plastycznej. W tym miej-
scu warto zaznaczyć, iż wrażliwość estetyczna jest to zdolność dostrzegania w świe-
cie wartości estetycznych i ich przeżywanie. Jednakże dziecko — jak wcześniej
zasygnalizowano — nie potrafi w pełny sposób dostrzec i ocenić walorów percypo-
wanego obrazu. W swojej ocenie kieruje się raczej upodobaniami, opartymi na indy-
widualnych odczuciach, w mniejszym stopniu — ocenia jakość obrazu. Jednakże po-
przez proces percepcji ilustracji pozbawionej cech przerafinowania, posiadającej
wartość dzieła sztuki, możliwe staje się kształtowanie tej cechy osobowości młodego
odbiorcy; funkcja interpretacyjna, której istotą staje się poszukiwanie sposobu wi-
zualnej interpretacji utworu literackiego. Ilustracja spełniająca ową funkcję uwypukla,
poszerza i rozbudowuje poszczególne obrazy, nadaje im wyrazisty sens, a komentarz
tworzony przez nią ułatwia proces poznawczy, gdyż zachowuje ona wierność wobec
realiów sugerowanych przez tekst, stanowiąc w ten sposób źródło wiedzy o świecie;
funkcja inspiracyjna, polegająca na rozwijaniu — aktywizowaniu, wzbogacaniu
przeżyć i doświadczeń estetycznych odbiorcy, kształtowaniu umiejętności posługiwa-
nia się artystycznymi środkami wyrazu, uwrażliwianiu na piękno dzieł sztuki i pięk-
no natury, stwarzaniu sytuacji do bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Nie bez znacze-
nia pozostaje w tym kontekście także odwoływanie się do ekspresyjnych potrzeb
i naturalnej aktywności dziecka — poprzez stwarzanie specyficznego klimatu do
uzewnętrznienia tego, co dziecko pragnie wyrazić; funkcja kreacyjna ukazująca
wartość twórczego rozwoju, jaki dokonuje się w dywergencyjnie aranżowanej sytuacji
kontaktu z dziełem plastycznym. Wiąże się ona z procesem inspirowania wyobraźni,
intuicji, wrażliwości, rozwijania zasobu doświadczeń oraz możliwością wpływania na
efekt działań plastycznych34.

Ilustracja dla dzieci, będąc bodźcem wyzwalającym różnorodne procesy psychicz-
ne i stanowiąca źródło intensywnych przeżyć, spełnia ważne dla rozwoju dziecka za-
dania. Choć krzyżują się one ze sobą, można je wyodrębnić. Do zadań tych zalicza
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34 Por. I. WITZ: O ilustracji i ilustratorach dla dzieci. W: Mały słownik literatury dla dzieci i mło-
dzieży. Red. K. KULICZKOWSKI, I. SŁOŃSKA. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964, s. 367; T. ŻEBROWSKA:
Inspiracyjna i kreacyjna rola sztuki w spotkaniach i dialogach edukacyjnych. W: Edukacja, szkoła, na-
uczyciel. Promowanie rozwoju dziecka. Red. J. KUŹMA, J. MORBITZER. Kraków: Wydawnictwo Naukowe
Akademii Pedagogicznej, 2005.



się: wpływanie na rozwój procesów i dyspozycji psychicznych, w tym kształtowanie
umiejętności spostrzegania, tworzenie wyobrażeń i ich utrwalanie, wzmacnianie prze-
życia dzieła literackiego, dzięki plastycznej interpretacji jego treści, rozszerzanie
wiedzy, budzenie zainteresowań, kształtowanie nastawienia twórczego, dostarczanie
przyjemności i odprężenia, a także wprowadzanie dziecka w świat sztuki35. Należy
zaznaczyć, iż wymienione zadania, w zależności od przeznaczenia książki i wieku
dziecka, realizowane są w różnych proporcjach.

Ilustracja w książce dla dzieci to intencjonalnie stworzony obiekt, którego celem
jest przenoszenie znaczeń, zatem może być ujmowana jako przekaz wizualny — ko-
munikat. Grafika ilustracyjna analizowana w aspekcie komunikatu wizualnego może
pełnić zaproponowane przez Romana Jakobsona funkcje charakterystyczne dla każde-
go przekazu wizualnego. Wyodrębnione przez badacza a przyjęte w niniejszych ana-
lizach funkcje przekazu wizualnego to: funkcja przedstawieniowa (poznawcza,
oznaczająca, denotatywna), przejawiająca się w dostarczaniu informacji; funkcja
emotywna — ekspresywna, obejmująca sposób prezentacji treści przekazu; funkcja
apelu, ilustrująca cel, jakiemu służy przekaz wizualny; funkcja poetycka, sprowa-
dzająca się do oceny poziomu estetycznego przekazu wizualnego.

Mimo iż książki literackie dla dzieci nie są podręcznikami, a ilustracje w nich za-
warte nie stanowią pomocy naukowej, to pośrednio dzięki nim dziecko-odbiorca po-
szerza swoją wiedzę o życiu i świecie. Przedstawiony za pomocą plastycznych środ-
ków wyrazu świat przyrody, obyczaje, technika, architektura itp. poprzez ilustracje
przybliża się do dzieci, a obraz graficzny staje się informatorem w zakresie różnych
dziedzin wiedzy i inspiracją dziecięcych zainteresowań. Zatem w pewnym sensie
można ilustrację ujmować jako medium edukacyjne pełniące funkcje zarezerwowane
dotychczas dla stosowanych w procesie edukacji środków dydaktycznych. Z tej per-
spektywy grafika ilustracyjna w książce dziecięcej może pełnić funkcję poznawczą,
aktywizującą, motywującą i wychowawczą. Pierwsza z nich polega na przekazywa-
niu za pomocą znaków ikonicznych informacji o świecie i człowieku.

Aktywizująca funkcja ilustracji polega na wywoływaniu ciekawości i zaintereso-
wania treścią oraz strukturą formalną obiektu wizualnego, a także rozwijaniu spo-
strzegawczości, wyzwalaniu i kształtowaniu procesów myślowych.

Istotą funkcji motywującej staje się wywoływanie i podtrzymanie chęci oraz goto-
wości do percypowania obrazów plastycznych, a także budzenie zainteresowania
książką literacką. Dobra ilustracja jest w stanie przyciągnąć uwagę czytelnika, absor-
buje i fascynuje tak samo jak konkretna rzeczywistość. W ten sposób kształtują się
u odbiorcy pozytywne motywy i zaciekawienie oraz chęć i gotowość do własnych
poszukiwań i refleksji.

Natomiast funkcja wychowawcza ilustracji realizowana jest poprzez treść obrazu
plastycznego, która oddziałuje na ideową i moralną świadomość odbiorcy i tym sa-
mym wpływa na kształtowanie się jego poglądu na świat i postawy wobec różnych
zagadnień etycznych i społecznych. Wartości wychowawcze treści obrazu wizualnego
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35 I. SŁOŃSKA: Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci. Warszawa: PWN, 1977, s. 11.



mogą zatem rozwijać i umacniać osobiste przekonania, korygować postępowanie
i pogłębiać właściwe poglądy.

Warto w tym miejscu zatrzymać się jeszcze na jednej kwestii. Otóż, ilustracje
w książce dla dzieci nacechowane w dużej mierze emocjami, mogą i powinny
kształtować u dziecięcego odbiorcy wrażliwość społeczno-moralną. Kreowanie owej
wrażliwości polega na ukierunkowaniu dziecka na odwieczne i uniwersalne wartości,
które mogą ułatwić mu rozumienie otaczającej je rzeczywistości, a jednocześnie wy-
robić w nim krytyczny stosunek wobec wartości destrukcyjnych moralnie, które przez
obraz/ilustrację mogą być szczególnie wzmocnione. Dzieci bardzo silnie reagują na
obrazy zawierające uczuciowe treści, wzruszają się, przeżywają je, uświadamiają so-
bie pojęcia dobra i zła, a zatem obrazy/ilustracje o emocjonalnym charakterze będą
miały wpływ na kształtowanie wrażliwości społeczno-moralnej dziecka36.

W świetle powyższych ustaleń zagadnienie funkcji ilustracji jawi się nam jako ob-
szar analiz prowadzonych ze względu na kryterium pojęciowe ujmujące ilustrację
jako przekaz wizualny, medium edukacyjne oraz bodziec procesów poznawczych i in-
terpretacyjnych (mentalnych) (zestawienie 1).

Zestawienie 1
Uproszczona klasyfikacja funkcji ilustracji w książce dziecięcej

Kryterium analizy Funkcje ilustracji

Ilustracja jako przekaz wizualny/komunikat przedstawieniowa
emotywna-ekspresywna
apelu
poetycka

Ilustracja jako medium edukacyjne poznawcza
aktywizująca
motywująca
wychowawcza

Ilustracja jako bodziec procesów poznawczych interpretacyjna
inspiracyjna
kreacyjna
estetyczna

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona perspektywa pojmowania funkcji ilustracji w książce dziecięcej po-
kazuje, iż mimo przyjętego zróżnicowania wyodrębnione grupy funkcji posiadają
wspólne obszary i tym samym nie odpowiadają rygorystycznym wymaganiom roz-
łączności. I tak, na przykład funkcja poznawcza odpowiada funkcji przedstawienio-
wej. Podobnie funkcja poetycka wiąże się z funkcją estetyczną, a funkcja aktywi-
zująca łączy się zarówno z funkcją inspiracyjną, jak i funkcją kreacyjną.
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36 Por. B. MAZEPA-DOMAGAŁA: Z zagadnień recepcji sztuki przez dziecko. Próba określenia kompe-
tencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy. W: Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja —
samorealizacja — wsparcie. Red. K. KRASOŃ, B. MAZEPA-DOMAGAŁA. Mysłowice—Katowice: GWSP im.
kard. Augusta Hlonda; Librus, 2005, s. 36—42.



Próbując teoretycznie ogarnąć przedstawioną problematykę funkcji ilustracji
w książce dziecięcej jako relacji między obrazem plastycznym a jego odbiorcą,
możemy stwierdzić, iż dzięki dobrze zaprojektowanej ilustracji dziecko jako odbiorca
uczy się rozpoznawać zarówno elementy składające się na realizację plastyczną, jak
i sposoby ich zestawiania. W procesie percepcji ilustracji dokonuje własnej interpre-
tacji dzieła, określa je, wypełnia indywidualnymi skojarzeniami, które w zestawieniu
z kompozycją graficzną tworzą podstawę jego kultury plastycznej. Słowem: nabywa
umiejętność skupienia, wyostrza spostrzeżenia, rozwija wyobraźnię i własną kreatyw-
ność, a przede wszystkim stara się odkrywać sens zawarty w obrazie. Dlatego tak
ważne jest, aby otaczający dziecko świat obrazów dostarczał nowych form percepcji,
uczył wrażliwości, wizualnego postrzegania zdarzeń, zjawisk, sytuacji społecznych,
a „ilustracja zawierała elementy, które decydują zarówno o wartości artystycznej ry-
sunków czy grafik ilustracyjnych, jak też komunikatywności [...] i zmuszają do emo-
cjonalnej i intelektualnej aktywności [...]”37. Z tych względów przedstawione funkcje
ilustracji w książce dla dzieci i wynikające z nich zadania powinny stanowić impera-
tywy procesu tworzenia ilustracji w książkach dla dzieci.

4.3. Dziecięce upodobania obrazowe w zakresie ilustracji książkowej
w świetle dotychczasowych badań i analiz

Ładność (w dobrym tego słowa znaczeniu) jest efektem osta-
tecznym nawet tych prac, które powstały w myśl całkiem od-
miennych intencji.

S. Stopczyk: Komentarz do plastyki J. Srokowskiego

Zagadnienie predylekcji do przekazów wizualnych, w tym ilustracji w książce dla
dziecka, stanowi współcześnie obszar mało zbadany. Wprawdzie w literaturze nauko-
wej38 odnajdujemy postulaty stanowiące o istocie owych przekazów, na którą składają
się: dostosowanie treści i formy obrazu/ilustracji do psychicznych cech odbiorcy
w różnych okresach rozwoju, trafny stosunek przekazu wizualnego do tekstu literac-
kiego oraz możliwie wysoka wartość artystyczna39, jednak współcześnie w obrębie
pedagogiki brakuje znaczących badań i interesującej analizy preferencji percepcyj-
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37 E. KOBIELA: O wartościach ilustracji w lekturach klas niższych i możliwościach percepcyjnych
dzieci. „Życie Szkoły” 1987, nr 4, s. 215.

38 Por. E. SKIERKOWSKA: Współczesna ilustracja książki..., s. 165—170; I. WITZ: O ilustracji i ilustra-
torach dla dzieci..., s. 369. Zob. I. SŁOŃSKA: Funkcje sztuki plastycznej na przykładzie grafiki ilustracyjnej
w wychowaniu przedszkolnym. W: Kultura literacka w przedszkolu. Red. S. FRYCIE, I. KANIOWSKA-
-LEWAŃSKA. Cz. 1. Warszawa: WSiP, 1982, s. 256—289. Por. I. SŁOŃSKA: Psychologiczne problemy ilu-
stracji dla dzieci..., s. 168—169.

39 Zob. J. POLAKOWSKI: Badania odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym. Kraków: Wy-
dawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1980.



nych i motywów wyborów obrazów plastycznych będących w relacji z tekstem do-
konywanych przez dzieci i dorosłych pośredników na rzecz dzieci40. Natomiast bar-
dzo liczne są prace na temat literatury dla dzieci i czytelnictwa dzieci, oparte na
obserwacjach, ankietach, wywiadach; opracowania dotyczące plastycznej twórczości
samych dzieci oraz publikacje poświęcone wyłącznie zagadnieniom ilustracji dla
dzieci, zawierające jednak rozważania o charakterze teoretycznym41.

Należy zaznaczyć, iż obecnie przedstawiany w literaturze przedmiotowej obraz
dziecięcych preferencji obrazowych w zakresie ilustracji książkowej opiera się na wy-
nikach eksploracji prowadzonych w latach 60. i 70. XX wieku w stosunkowo nielicz-
nej grupie najmłodszych odbiorców, bo liczącej łącznie 40 dzieci w wieku przedczy-
telniczym (tj. po 20 osób zarówno w grupie dzieci 5-letnich, jak i 6-letnich), co
w zestawieniu z optyką teoretyków zajmujących się semiotyką i gramatyką wizualną,
przede wszystkim Gunthera R. Kressa i Theo van Leeuwena, zakładającą, że komuni-
kacja i język są społecznie konstruowane i determinowane kulturowo42, w dobie
współczesnej może być postrzegane jako pewnego rodzaju anachronizm. Niemniej
warto przytoczyć wyniki diagnoz prowadzonych w owym czasie, a więc w okresie,
w którym literatura dla dzieci była postrzegana, zdaniem M. Cackowskiej, jako elitar-
na, o emancypacyjnym charakterze, ale powszechnie dostępna cenzura nie przepusz-
czała do obiegu czytelniczego skomercjalizowanej już od dawna na Zachodzie
książki obrazkowej, zwłaszcza tej o disnejowskim rodowodzie, a grafikę i obraz
w książce dziecięcej tworzyli artyści z tzw. Polskiej Szkoły Ilustracji43.

Charakteryzując zjawisko dziecięcych preferencji obrazowych w obszarze ilustra-
cji książkowej, trzeba przyjąć przynajmniej dwa założenia, które określają płaszczy-
zny ich opisu, a dotyczące: postrzegania ilustracji niezależnie od tekstu (np. w chwili
kupowania lub otrzymania nowej książki zapoznanie z nią następuje poprzez ogląda-
nie obrazków), a obejmujące te cechy ilustracji, które czynią ją atrakcyjną dla dziecka
oraz percypowania obrazu w powiązaniu z tekstem.

Pokrótce postaram się omówić zakresy analiz i ich wyniki, ważne dla eksploracji
dokonanych w tym opracowaniu, nie pretendując do przedstawienia rzeczywistego
oblicza dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej, gdyż, kierując się
stanowiskiem Kressa i van Leeuwena, obecnie nie jest ono określone.
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40 Niewielką reprezentację takich badań nad preferencjami nauczycieli studiujących i kandydatów
do zawodu stanowi próba J. USZYŃSKIEJ-JARMOC: Walory edukacyjne książek dla dzieci w wieku przed-
szkolnym. W: Walory edukacyjne literatury dziecięcej. Red. M. MAJEWSKA. Warszawa: CUKB, 2000,
s. 34—61.

41 W tym miejscu należy przywołać publikacje A. Banacha, J. Dunina, M. Bylina, E. Skierkowskiej,
Z. Rychlickiego, S.Szumana, J. Wiercińskiej, I. Witza, S. Wysłouch, T. Kłosińskiej, E. Rutkiewicz,
E. Szefler, A. Spudowskiej, D. Wróblewskiej. Pełne zestawienie najważniejszych opracowań zamieszczo-
no w aneksie, załącznik 12.

42 Por. M. CACKOWSKA: Książka obrazkowa dla dzieci..., s. 330.
43 Mowa o najwybitniejszych indywidualnościach polskiej ilustracji książkowej takich jak: Jan

Marcin Szancer, Józef Wilkoń, Zdzisław Witwicki, Zbigniew Rychlicki, Antoni Boratyński, Andrzej
Strumiłło, Bożena Truchanowska, Olga Siemaszko czy też Gabriel Rechowicz, Adam Kilian, Jerzy Sro-
kowski, Bohdan Butenko, Janusz Stanny.



Postrzeganie ilustracji niezależnie od tekstu. Najlepszą i jedyną obecnie egzem-
plifikacją tego problemu stanowią badania Ireny Słońskiej, prowadzone w latach
1965—1968 wśród dzieci w przedziale wiekowym pomiędzy 5. a 14. rokiem życia.

Autorka w prowadzonych eksploracjach analizowała szereg zagadnień składa-
jących się, jej zdaniem, na proces dziecięcej percepcji ilustracji. I tak, diagnoza doko-
nana w obszarze różnic indywidualnych w percepcji ilustracji przez dziecięcego od-
biorcę przed poznaniem tekstu, potwierdziła tezę o istnieniu różnic między dziećmi,
w obszarze inteligencji, zasobu wiadomości, kultury umysłowej, umiejętności spo-
strzegania oraz wrażliwości. Wskazała również, iż dziecko nie musi rozumieć od razu
wszystkiego na ilustracji dla niego przeznaczonej. Ilustracja, w której dziecko nie
wszystko rozumie, jeśli tylko wzbudza zainteresowanie, porusza fantazję i zachęca do
poszukiwań, jest ilustracją dla niego odpowiednią. Nieodpowiednie dla dziecka są
tylko takie ilustracje, które zawierają tak wiele trudności, że stają się całkowicie dla
niego niezrozumiałe, nie budząc przy tym zaciekawienia i nie pobudzając do myśle-
nia oraz obrazy o treści i formie zbyt ubogiej, nieciekawym temacie i pozbawione
wartości uczuciowych — uniemożliwiające doznanie przyjemności estetycznej44.

Przeprowadzone próby w zakresie spostrzegania ilustracji przez dzieci pokazały,
jakiego rodzaju ilustracje mogą sprawić dziecku trudności w procesie ich percypowa-
nia, jak trudno dziecku opanować język graficzny i pozwoliły na stwierdzenie, iż tyl-
ko rozwiązania plastyczne odznaczające się wyraźnością mogą liczyć na powodzenie
u dziecięcego odbiorcy (przy czym wyraźność nie jest równoznaczna z ubóstwem
treści plastycznej), natomiast ilustracje zawiłe hamują dziecięcą wyobraźnię i nie po-
zwalają na rozwinięcie się przeżyć uczuciowych, nie dostarczają także przyjemności
estetycznej, gdyż cały wysiłek poznawczy dziecka koncentruje się na zidentyfikowa-
niu przedstawionych przedmiotów — rozpoznaniu, nazwaniu i wyliczeniu.

Irena Słońska diagnozowała także zagadnienie rozumienia i interpretowania ilu-
stracji. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż dzieci myślą intensywniej przy
oglądaniu ilustracji, które charakteryzują się czytelnością, barwnością, ciekawymi sy-
tuacjami, operują aluzją, analogią, symbolem, jak i deformacją45. Badaczka wyprowa-
dziła również wniosek, iż niewątpliwie takie ilustracje wpływają zarówno na tworze-
nie się wyobrażeń wzrokowych i plastykę myślenia obrazowego, jak i na sprawność
myślenia abstrakcyjnego46. Analizując zagadnienie przeżyć uczuciowych związanych
z percepcją ilustracji, ustaliła, że dzieci żywo reagują na ilustracje nacechowane ko-
mizmem i to zarówno sytuacyjnym, jak i komizmem postaci. Uśmiech u dzieci
wywołują zarówno dysproporcje i deformacje, jak i sytuacje niedorzeczne pojawia-
jące się w realizacji plastycznej. Wskazała również, iż realizacje plastyczne zawie-
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44 I. SŁOŃSKA: Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci..., s. 36—48.
45 W ilustracjach dla dzieci można spotkać deformacje różnego typu. Ze względu na funkcje psy-

chologiczne można wyróżnić deformacje: stosowane dla ułatwienia spostrzegania, wówczas formy pla-
styczne są proste i czytelne; wprowadzone dla osiągnięcia siły wyrazu (ekspresyjne); o charakterze
dekoracyjnym oraz wyrażające treści apelujące do czynności o charakterze intelektualnym (skrót, sym-
bol, schemat). Por. I. SŁOŃSKA: Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci..., s. 140.

46 Ibidem, s. 69—70.



rające wyrazistą i właściwą charakterystykę psychologiczną postaci książkowych,
sprzyjają pogłębieniu zainteresowania przeżyciami, charakterem i cechami innych lu-
dzi, a ilustrowanie zbyt drastycznych scen, unaocznianie bolesnych przeżyć może
wywołać u dziecka wrażenie niemieszczące się w granicach jego wrażliwości uczu-
ciowej, przy czym posiłkując się stwierdzeniem P. Malrieu, zastrzegła, iż nie należy
zamykać dziecka w sztucznym klimacie bezpieczeństwa, ukrywając przed nim trud-
ności i niebezpieczeństwa, „bowiem emocje uważane często za negatywne same
w sobie są w istocie warunkiem wytworzenia się osobistego stosunku do problemu
bytu ludzkiego, są źródłem uczuć, a przede wszystkim — sympatii. Trzeba jednak
zdawać sobie sprawę z faktu, iż ilustracja może współdziałać w wytwarzaniu niebez-
piecznych nastawień”47. Badaczka zwróciła również uwagę na fakt, iż pozbawienie
postaci wymowy psychologicznej, traktowanie ich wyłącznie jako elementu kompo-
zycji nie pozwala rozwinąć się odczuwanym przez dzieci potrzebom nawiązywania
kontaktu z otoczeniem i innymi ludźmi48.

Badając zagadnienie realizmu ilustracji książkowej, ujmowanej jako zgodność ob-
razu z realiami świata przedstawionego, szczególnie gdy ilustracja towarzyszy teksto-
wi o charakterze realistycznym, Słońska wykazała, że wraz z rozwojem dziecka,
w procesie percepcji plastycznej zaczyna pojawiać się realistyczne nastawienie do
unaocznienia graficznego, obejmujące zarówno formę, jak i kolor — dzieci 5-letnie,
wybierając najładniejszą ilustrację, nie kierują się realizmem obrazu, natomiast
6-latki dokonują wyboru, odwołując się do rzeczywistości. Diagnozując natomiast
stosunek dziecka do podstawowych wartości plastycznych, jakimi są linia i barwa —
stwierdziła, że upodobania dzieci w zakresie chromatyczności obrazu obejmują bar-
wy czyste, nasycone, działające na dziecko pozytywnie, wywołujące pogodny nastrój.
Ponadto dzieci bardziej cenią wyrazistość obrazu — czytelność, precyzyjność opraco-
wania szczegółów niż kolor. W zakresie kolorystyki nie akceptują obrazów o barwach
zimnych szarości, zgaszonych brązów, mało zróżnicowanych kolorystycznie. Zdecy-
dowanie nie akceptują obrazów niewyraźnych i zlewających się. Dzieciom, oprócz
wyraźnych form plastycznych, bardziej odpowiadają ilustracje o gładkiej płaszczyź-
nie, wypełnione równo położonym kolorem, niż obrazy, w których efekty kolory-
styczne uzyskano za pomocą zestawień drobnych plam, przejść, półtonów, bogatego
różnicowania barwnego.

Przeprowadzone przez Irenę Słońską diagnozy w zakresie percepcji ilustracji
książkowej przez dziecięcego odbiorcę pozwoliły jej na wyróżnienie kilku czynników
— bodźców warunkujących ów proces. Biorąc pod uwagę ogólne prawidłowości
w zakresie percepcji ilustracji dotyczące wszystkich dzieci, czynniki wpływające na
stosunek dziecięcego odbiorcy do dzieła plastycznego, opisała w kategoriach: temat
— związany z zainteresowaniami i dostosowany do możliwości intelektualnych oraz
zasobu wiedzy odbiorcy, zgodny niejako z indywidualnym „horyzontem oczekiwań”;

4.3. Dziecięce upodobania obrazowe... 97

47 Cyt. za: P. MALRIEU, I. SŁOŃSKA: Życie uczuciowe dziecka. W: Psychologia dziecka od urodzenia
do wieku młodzieńczego. Red. M. DEBESSE. Warszawa: PZWS, 1963, s. 109.

48 I. SŁOŃSKA: Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci..., s. 102.
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wartości uczuciowe zawarte w obrazie, głównie te, które określają pozytywny stosu-
nek do rzeczywistości, kolor — im dziecko młodsze, tym znaczenie koloru jest
większe, a punktem wyjścia w projektowanej ilustracji powinny być barwy podsta-
wowe, stopniowo rozszerzane na barwy zgaszone, przełamane oraz wyrazistość ob-
razu — przejawiająca się w wyraźnie odgraniczonych formach49. Na bazie wymie-
nionych bodźców autorka wyprowadziła ogólny pogląd, iż dla dzieci w wieku
przedczytelniczym50 (5- i 6-letnich) atrakcyjne ilustracje to realizacje plastyczne
barwne, o wyraźnie ograniczonych formach, o tematyce bliskiej dziecku, realistycz-
ne, przejawiające się w zestawieniu obrazu z rzeczywistością i żądaniu zgodności
z nią, rzetelnie informujące o otaczającej dziecko rzeczywistości, które nie powinny
jednak być wizualnym szablonem, wyrabiającym tzw. automatyzm myślowy, posta-
wę bierności i niechęci do działania i pozbawiającym zdolności obserwowania, tak
bardzo potrzebnej zarówno w życiu, jak i w procesie percepcji dzieła plastycznego.

Percypowanie obrazu w powiązaniu z tekstem. Tekst i ilustracje to elementy
książki ściśle ze sobą powiązane. Zasadniczo, jak podkreślają badacze literatury, to
tekst decyduje o atrakcyjności, wartości wychowawczej i kształcącej książki51. Dobry
tekst ma wielką siłę. Może pogłębić przeżywanie ilustracji, wrażliwość estetyczną
dziecka, a także ułatwić dziecięcemu odbiorcy oswajanie się z nowymi rozwiązania-
mi plastycznymi. Wartościowy tekst nie tylko pobudza wyobraźnię, ale i zwiększa
szanse przetrwania dzieła w pamięci dziecka, które w kontakcie z książką pragnie
ciekawej akcji, nowych przeżyć i pożywki dla swej wyobraźni52. Na bazie przeprowa-
dzonych eksploracji o charakterze rekonesansu badawczego I. Słońska ustaliła, iż ilu-
stracje książkowe mogą być oglądane niezależnie od tekstu, ale pozostawiony przez
nie ślad pamięciowy jest krótkotrwały, nie wystarcza dzieciom na dłużej. Realizacje
plastyczne, które na trwałe zapadają dzieciom w pamięci, to obrazy doskonale
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49 Zob. ibidem, s. 165; E. SKIERKOWSKA: Współczesna ilustracja książki..., s. 165—170; I. WITZ:
O ilustracji i ilustratorach dla dzieci..., s. 369; I. SŁOŃSKA: Funkcje sztuki plastycznej..., s. 256—289.

50 Wiek „przedczytelniczy” to okres w życiu dziecka, w którym kontakt z dziełem jest określony
dychotomicznym ujęciem równoprawności słowa i obrazu, wymaga pośrednika dorosłego w kontakcie
z lekturą lub zakłada konieczność opanowywania techniki czytania przez dziecko.

51 Warto w tym miejscu przytoczyć opracowania: A. BALUCH: Ceremonie literackie a więc obrazy
zabawy i wzorce w utworach dla dzieci. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 1998, s. 81; A. BODE: Ilu-
stracja w polskich książkach dla dzieci. W: Almanach zur Polnischen Kinderkultur = Almanach polskiej
kultury dziecięcej. Red. G. GORSCHENEK [et al.]. Hamburg: Katholische Akademie, 1995; J. CIEŚLIKOW-

SKI: Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975, s. 152;
G. LEWANDOWICZ: W bibliotece dla dzieci. Warszawa: Fundacja „Książka dla Dziecka”, 1994, s. 44—46;
M. JAZOWSKA-GUMOWSKA: Elementy folkloru w ilustracji książki dziecięcej na przykładzie sztuki ilustra-
torskiej Zofii Stryjeńskiej. W: Sezamie otwórz się! Z nowych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży
w Polsce i za granicą. Red. A. BALUCH, K. GAJDA. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedago-
gicznej, 2001; J. WIERCIŃSKA: Sztuka i książka. Warszawa: PWN, 1986; Kultura literacka w przedszkolu.
Red. S. FRYCIE, I. KANIOWSKA-LEWAŃSKA. Warszawa: WSiP, 1982; M. CHROBAK: Książka czy zabawka.
Czyli o nowym rozdziale literatury dla dzieci. W: Sezamie otwórz się!..., s. 42—47.

52 Na temat realizacji potrzeb i funkcji rozwoju w kontakcie z książką wiele cennych informacji
znajdziemy w publikacji: J. PAPUZIŃSKA: Inicjacje literackie, problemy pierwszych kontaktów dziecka
z książką. Warszawa: WSiP, 1988.



związane z interesującym dla dziecka tekstem — zgodne z tematem książki, wy-
wołujące żywe skojarzenia, nasycone treściami emocjonalnymi, odznaczające się
czytelnością, przejrzystością, barwnością, pełne ekspresji, na bieżąco odzwiercie-
dlające akcję. Ilustracje takie podobają się dzieciom od pierwszego razu — budzą
bezpośredni zachwyt, a oglądane wielokrotnie zachwycają coraz bardziej, podobnie
jak tekst, który w miarę bliższego poznania odkrywa nowe, głębsze warstwy myśli
i wzruszeń. W świetle badań okazało się również, że w sytuacji, w której tekst jest
dla dziecka zrozumiały i interesujący, ilustracja może być trudniejsza w odbiorze,
a względy formalne, które w oderwaniu od interesującego tekstu spotykały się z po-
wszechną dziecięca krytyką — zamazane formy, ograniczony koloryt, stają się dla
młodego odbiorcy mniej ważne.

Podobne stwierdzenia pojawiają się w publikacjach: Elżbiety Szefler53, która po-
rusza zagadnienie recepcji obrazu w powiązaniu z tekstem, analizuje zagadnienie
książki literackiej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Seweryny Wysłouch do-
tyczących literatury i sztuki wizualnej54, Danuty Karny55 opisującej wartości literatu-
ry dla najmłodszych w kontekście ilustracji książkowej, a także Tatiany Kłosińskiej56,
podejmującej w swoich publikacjach problematykę motywacji czytelniczych, oraz
Ewy Rutkiewicz57, przedstawiającej założenia struktury formalnej ilustracji w książce
dla dzieci. W nieco innym kontekście zagadnienie ilustracji w książce dziecięcej
przedstawiają Ignacy Witz i Danuta Wróblewska. Publikacje tych autorów zawierają
rozważania teoretyczne w zakresie kształtowania ilustracji książkowej i analizy twór-
czości poszczególnych plastyków ilustratorów58. D. Wróblewska zamieszczała syste-
matycznie artykuły na ten temat w periodyku artystycznym „Projekt”. Należy jednak
zaznaczyć, iż artykuły tych autorów ukazywały się w latach 60. i 70. XX wieku. We
wspomnianym okresie problematyką ilustracji interesowali się również Andrzej
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53 E. SZEFLER: Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej: próba oceny i propozycje
wykorzystania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1998; EADEM: Rola ilustracji w poznawaniu
lektury szkolnej. „Guliwer” 1993, nr 2, s. 44—47; EADEM: W jaki sposób obrazki opowiadają baśń?:
o informacyjności przekazu obrazowego w książkach dla dzieci. „Kultura i Edukacja” 1999, nr 2/3,
s. 149—166.

54 S. WYSŁOUCH: Literatura a sztuki wizualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
55 D. KARNY: Ilustracja książkowa a wartość literatury dla najmłodszych. „Test” 1995, nr 1,

s. 91—94; EADEM: Kilka uwag o ilustracjach w książkach dla dzieci. „Plastyka w Szkole” 1984, nr 3,
s. 135—137.

56 T. KŁOSIŃSKA: Ilustracje a motywacje czytelnicze. W: „Zeszyty Naukowe WSP Opole”, Pedagogi-
ka. T. 27. Opole 1993, s. 129—13; EADEM: Wpływ ilustracji na wybór literatury przez dziecko. „Kwartal-
nik Nauczyciela Opolskiego” 1986, nr 3/4, s. 74—79.

57 E. RUTKIEWICZ: Ilustracja w książkach dla dzieci. „Poradnik Bibliotekarza” 2001, nr 4, s. 3—6;
EADEM: O ilustracjach baśni kaszubskich. „Guliwer” 1997, nr 3, s. 20—22; EADEM: O ilustracji
w książce. „W Kręgu Książki” 1986, T. 6, s. 22—32; EADEM: Polska książka dziecięca XIX wieku.
„W Kręgu Książki” 1986, T. 5, s. 22—48; EADEM: Tekst a ilustracja w baśni „O krasnoludkach i sierot-
ce Marysi”. „W Kręgu Książki” 1990, T. 15, s. 21—23.

58 I. WITZ: Grafika w książkach „Naszej Księgarni”...; D. WRÓBLEWSKA: Książki i ilustracje. „Pro-
jekt” 1962, nr 3; EADEM: Polska książka dla dzieci. „Nowe Książki” 1969, nr 23; EADEM: Przymierze
grafiki z książką. „Projekt” 1973, nr 1; EADEM: Rzeczywistość polskiej ilustracji. „Projekt” 1968, nr 11.



Banach, Stefan Szuman, Elżbieta Skierkowska oraz Janina Wiercińska. W pracach
wymienionych teoretyków odnajdujemy wymiar historyczny rozwoju i przemian ilu-
stracji książkowej, a także kwestie dotyczące struktury formalnej ilustracji59.
Współcześnie problematyka ilustracji pojawia się w publikacjach naukowych takich
autorów jak: Janusz Dunin, Małgorzata Cackowska, Anna Boguszewska, Janina
Uszyńska-Jarmoc, wspomniana wcześniej Elżbieta Szefler czy Michał Zając60, jed-
nakże żaden z wymienionych uczonych nie podejmuje zagadnienia dziecięcej percep-
cji ilustracji na podstawie aktualnych badań. Zatem w świetle zaprezentowanych ana-
liz istnieje niezbywalna i pilna potrzeba uaktualnienia wiedzy na temat predylekcji
do ilustracji współczesnego dziecka i przeprowadzenia eksploracji w tym zakresie,
co stało się podstawą badań niniejszej rozprawy.
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59 A. BANACH: O ilustracji. Kraków: Wydawnictwo M. Kot, 1950; IDEM: Polska książka ilustrowana
1800—1900. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1959; E. SKIERKOWSKA: Współczesna ilustracja książki...;
S. SZUMAN: Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży...; J. WIERCIŃSKA: Sztuka i książka...

60 J. DUNIN: Moja Łódź pełna książek: o kulturze książki ze źródeł i wspomnień. Łódź: Wydawnic-
two WSHE w Łodzi, 2002; IDEM: Pismo zmienia świat. Czytanie, lektura, czytelnictwo. Warszawa:
PWN, 1998; IDEM: Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla
najmłodszych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991; J. USZYŃSKA-JARMOC: Walory eduka-
cyjne książek..., s. 34—61; M. CACKOWSKA: Pozycja dorosłych pośredników w konstruowaniu estetyki tre-
ści i formy ilustrowanej książki dla dzieci. W: Dziecko — teksty — znaczenia. Konteksty edukacyjne
i rozwojowe. Red. A. WASILEWSKA. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 135—151;
M. CACKOWSKA: Książka obrazkowa dla dzieci...; A. BOGUSZEWSKA: Zdzisław Witwicki — artysta ilustra-
tor — dzieciom. Znaczenie ilustracji w lekturze dziecięcej w poglądach badaczy. W: Oblicza sztuki
dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji. Red. K. KRASOŃ, B. MAZEPA-DOMAGAŁA. Mysłowice—Katowi-
ce: GWSP im. kard. Augusta Hlonda, 2007; A. BOGUSZEWSKA: Ilustracje do literatury dziecięcej
Ewy Szelburg-Zarębiny w Wydawnictwie Lubelskim. W: Lublin a książka. Red. A. KRAWCZYK,
E. JÓZEFOWICZ-WISIŃSKA. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2004, s. 643—652; M. ZAJĄC,
R. MISZCZUK: Sztuka książki dziecięcej w Polsce. „Polonistyka” 1990, nr 10, s. 571—573; M. ZAJĄC: Ra-
port o książce dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2006; IDEM: O koncepcji produktu
totalnego. W: IDEM: Promocja książki dziecięcej. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo SBP,
2000, s. 163.



5. Model badania predylekcji
odbiorców w wieku przedczytelniczym
w zakresie ilustracji książkowej —
koncepcja teoretyczno-metodologiczna1

Wydaje się czasem, że nauce łatwiej będzie znaleźć klucz do
wszechświata niż klucz do człowieka. Toteż od wieków tak się
dzieje, że na to, na co nie może jeszcze odpowiedzieć nauka,
usiłuje odpowiedzieć sztuka. Może zresztą takie jest jej naj-
głębsze przeznaczenie?

M. Żuławski: Pisane nocą

5.1. Założenia ogólne — wymogi teoretyczno-badawcze

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w sferze szeroko rozumianej kultury,
w tym również w sytuacji kulturowej polskiego dziecka. W ostatnich latach ową rze-
czywistość cechuje przewaga wizualności nad słowem, przejawiająca się na naszym
gruncie m.in. w ekspansji przekazów obrazowych, wizualnej reklamy zewnętrznej,
książki obrazkowej, komiksu, w upowszechnieniu się mediów audiowizualnych —
elektronicznych źródeł doświadczeń, a także inwazji jednorodnej (często tandetnej)
kultury masowej oraz dominacji kultury dorosłych nad kulturą adresowaną do dziec-
ka zarówno w sferze oferty, jak i odbioru. Kulturę postrzega się jako obszar bizne-
sowego przedsięwzięcia. Wydarzenia kulturalne obudowane są intensywnymi dzia-
łaniami marketingowymi przebiegającymi pod hasłem „sprzedaży wiązanej”, czego
dowodem mogą być na przykład premiery filmów, którym towarzyszy masowa oferta

1 Pilotażowo o koncepcji badań dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej pisałam
wspólnie z K. KRASOŃ w: Ilustracja w książce dla dzieci — studium pilotażowo-projektowe. W: Edu-
kacja w społeczeństwie wiedzy. Wieloznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej. Red.
S. JUSZCZYK, A. WATOŁA, M. MUSIOŁ. Katowice: Agencja Artystyczna PARA 2007, s. 403—409.



książkowa, sprzedaż zabawek, artykułów szkolnych, a wszystko to sygnowane ikona-
mi filmowymi. Wyraźnie zauważalny stał się wpływ reguł ekonomicznych na sferę
kultury, co przejawia się w preferowaniu form najtańszych, bowiem dobra kultury
stały się w ostatnich latach drogie i to na nich w pierwszej kolejności oszczędzają
polskie rodziny2. Szczególnie niepokojący jest wzrost cen książek i zauważalny spa-
dek ich rangi. Maleją nakłady jednostkowe publikacji dla odbiorcy dziecięcego3,
rzadko pojawiają się debiuty, a współcześni ilustratorzy muszą toczyć ciągłe batalie
— z reguły przegrane — z tzw. szmirą postdisnejowską. Na półkach księgarskich
w działach książki dziecięcej dominuje kicz. Niewiele jest polskich publikacji literac-
kich dla dzieci, które aspirują do miana artystycznych czy bodaj profesjonalnych pod
względem oferowanej estetyki4. Przeważają spolszczenia wydawnictw obcojęzycz-
nych. Rodzimi edytorzy boją się ponosić finansowe ryzyko związane z ambitną
książką dla najmłodszych, która stała się kłopotliwym i trudno zbywalnym towarem.
Równocześnie wielka obfitość pstrokatej produkcji „książkopodobnej”, adresowanej
do dzieci, stwarza wrażenie bogatej oferty, która w rzeczywistości mimo wielości
propozycji jest anachroniczna i zdominowana przez najgorszy komercyjny ersatz.
W tej sytuacji i wobec zwiększającej się obrazowości naszego otoczenia, w której
dominują rozmaite formy wizualnego przekazu, coraz istotniejsza wydaje się kwestia
odpowiedzialnej dystrybucji nie tylko treści, ale także i jakości przekazów, w tym
komunikatów obrazowych kierowanych do dziecka, które, będąc źródłem doświad-
czeń i przeżyć, warunkują jakość dziecięcych inicjacji kulturowych, a poprzez per-
cepcję (oglądanie) asocjowaną z innymi doznaniami pojawiającymi się w kontakcie
z obrazem (lub konfiguracją przedmiotów w przestrzeni) kształtują kompetencje wi-
zualne, a także umiejętność odnajdywania i waloryzowania informacji wizualnej5.
Pojawia się również potrzeba prowadzenia systematycznych analiz dotyczących róż-
nych problemów związanych z odbiorem wizualnym i jego oddziaływaniem na
małego odbiorcę.
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2 Por. P. KOSSOWSKI: Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
1999, s. 12—14.

3 Zob. www.rynek-ksiażki.pl; www.biblioteka-analiz.pl.
4 Por. Z. OŻÓG-WINIARSKA: IBBY. Nagrody za twórczość dla dzieci i młodzieży. W: Literatura dla

dzieci i młodzieży (po 1980 roku). Red. K. HESKA-KWAŚNIEWICZ. T. 2. Katowice: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, 2009; W ostatniej dekadzie za Najpiękniejsze Książki Roku uznano: Grażyny Ru-
szewskiej Leon i kotka, czyli jak rozumieć mowę zegara. Ilustr. P. FĄFROWICZ, oprac. graficzne Grażyna
Lange (Wydawnictwo Fro9, 2003); Beaty Biały Wierszyki wyssane z palca. Ilustr. E. OLEJNIK (Wydaw-
nictwo Kowalska/Stiasny, 2004); Grażyny Ruszewskiej Wielkie zmiany w dużym lesie. Ilustr. P. FĄFRO-

WICZ, projekt i oprac. graficzne G. LANGE (Wydawnictwo Fro9, 2005); Bohdana Butenki Nocna
wyprawa. Oprac. graficzne B. BUTENKO (Wydawnictwo „Świat Książki” 2006); Marii Ekier Kocur mru-
ży ślepia. Oprac. typograficzne R. BAGIŃSKI, ilustr. Maria Ekier (Wydawnictwo Hokus-Pokus); Marcina
Brykczyńskiego The Mouse. Ukształtowanie edytorsko-graficzne Z. JANUSZEWSKI, ilustr. Marie Vesela
(Wydawnictwo Prolibris, 2007); Juliana Tuwima Pan Maluśkiewicz i wieloryb. Ilustr. B. BUTENKO (Wy-
dawnictwo „Dwie Siostry”, 2008); należy zaznaczyć iż w latach 1993—2002 nie przyznano miana naj-
piękniejszej żadnej z pojawiających się na rynku literatury dziecięcej książce.

5 Zob. R. PETTERSSON: Alfabetyzacja w nowym tysiącleciu. „Edukacja Medialna” 2000, nr 3, s. 26
i dalsze.



Zagadnienie specyfiki przekazów wizualnych w książce literackiej dla dziecka
stanowi obszar mało zbadany. Wprawdzie w literaturze przedmiotowej6 odnajdujemy
postulaty stanowiące o istocie owych przekazów, na którą składają się: dostosowanie
treści i formy obrazu/ilustracji do psychicznych cech odbiorcy w różnych okresach
rozwoju, trafny stosunek przekazu wizualnego do tekstu literackiego oraz możliwie
wysoka wartość artystyczna, a także informacje dotyczące psychologicznych proble-
mów ilustracji dla dzieci, jednak brakuje opracowań, które w dobie rewolucji obrazo-
wej w sposób wyczerpujący wprowadzałyby współczesnych ilustratorów w zagadnie-
nie realizowania ilustracji w książce literackiej dla najmłodszego odbiorcy i stanowiły
zarówno bogate źródło informacji na temat dziecięcych potrzeb i upodobań, jak
i omawiały podstawy komponowania obrazu z tekstem, przedstawiały założenia ope-
rowania obrazem i kolorem, a także precyzowały kwestię ilustracji jako głównego
źródła przekazu, uzupełnienia czy ozdobnika.

W celu ukazania specyfiki ilustracji w książce dziecięcej uznano, iż przekaz wi-
zualny w postaci ilustracji kierowanej do dziecka powinien być podporządkowany
preferencjom percepcyjnym i upodobaniom małego odbiorcy. Do zajęcia się bliżej
zagadnieniem predylekcji — upodobań7 w zakresie ilustracji książkowej u dzieci
w wieku przedczytelniczym, a w konsekwencji specyfiką ilustracji w książce literac-
kiej dla dziecięcych odbiorców, skłoniły mnie również osobiste doświadczenia
związane z wartościowaniem ilustracji w książce dla najmłodszych odbiorców oraz
rozterki, które mieli zaprzyjaźnieni graficy i ilustratorzy podczas procesu projektowa-
nia ilustracji książkowych. Twórcom bowiem zależało, by ilustracje książkowe sta-
nowiły wyraz wizji, ale także spełniały potrzeby potencjalnych odbiorców oraz — co
równie ważne — oczekiwania wydawców.

Z uwagi na fakt, iż w ostatnich latach, na skutek komercjalizacji kultury —
o czym już wspominano — kontakty z przekazem wizualnym napotykają na szereg
ograniczeń i zakłóceń oraz ze względu na brak przygotowania najmłodszych odbior-
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6 Zob. M.E. ANDRYSZCZAK: Artyści ilustracji. „Sztuka dla Dziecka” 1990, nr 1—2; B. DYDUCH:
O potrzebie kształcenia umiejętności czytania obrazu. „Ojczyzna-Polszczyzna” 1994, nr 4; E. GUTTMEJER:
Rozumienie treści symbolicznych przez dzieci z klas III—V. Czytanie ze zrozumieniem. Warszawa: PWN,
1982; A. JAKUBOWICZ, K. LENARTOWSKA: Zainteresowanie ilustracją do wybranej lektury u uczniów klasy II
szkoły podstawowej. W: Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej. Red. J. KIDA. Rze-
szów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997; A. KSIĄŻEK-SZCZEPANIAKOWA: Zauważmy
komiks. „Polonistyka” 1994, nr 3; I. SŁOŃSKA: Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci. Cz. 1. War-
szawa: PWN, 1977; EADEM: Funkcja sztuki plastycznej na przykładzie grafiki ilustracyjnej w wychowaniu
przedszkolnym. W: Kultura literacka w przedszkolu. Red. S. FRYCIE, I. KANIOWSKA-LEWAŃSKA. Cz. 1. War-
szawa: WSiP, 1988; I. SŁOŃSKA: Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci. W: Kultura literacka
w przedszkolu...; D. WRÓBLEWSKA: Książki i ilustracje. „Projekt” 1962, nr 3; EADEM: Rzeczywistość pol-
skiej ilustracji. „Projekt” 1968, nr 11; EADEM: Polska książka dla dzieci. „Nowe Książki” 1969, nr 23;
EADEM: Słowo i obraz. „Projekt” 1972, nr 6; EADEM: Przymierze grafiki z książką. „Projekt” 1973, nr 1;
S. WYSŁOUCH: Ilustracja a interpretacja. „Polonistyka” 1993, nr 3.

7 Upodobania — taki stopień zainteresowań jakimś przedmiotem, dziełem, zjawiskiem, że w pozna-
niu i zgłębieniu jego istoty, w odczuwaniu jego bliskości znajdujemy znaczną przyjemność, że ten przed-
miot się lubi, że staje się on potrzebny w codziennym życiu, że potrafimy go przeżywać w: I. RŻEWSKA:
O kształtowaniu upodobań artystycznych młodzieży. Warszawa: WSiP, 1968, s. 6.



ców do kontaktów z owym przekazem, podjęłam działania badawcze skoncentrowa-
ne na analizie obrazu, jakim jest ilustracja w książce kierowanej do młodego odbior-
cy, tym samym poszukując ustaleń w materiale empirycznym dostarczającym wiedzy
o szeroko pojętej sztuce wizualnej. Dobrze zaprojektowane dzieło plastyczne/ilustra-
cja, kształtujące(a) umiejętność twórczej percepcji i ekspresji, a także gust estetycz-
ny, wrażliwość społeczno-moralną, estetyczną, postawę szacunku do piękna i sztuki,
słowem: kompozycja plastyczna realizująca jakościowe kompetencje w zakresie per-
cepcji materiału wizualnego nacechowanego artystycznie — to zagadnienie kluczowe
i jednocześnie przedmiot badań nad ilustracją w książce literackiej dla dziecka
w wieku przedczytelniczym. Tak więc można skonstatować, iż z tego, co swoiście
poboczne w socjologicznym namyśle nad sztuką, stało się dla niniejszych rozważań
punktem wyjścia.

Nakreślona specyfika dociekań empirycznych wymagała poszukiwania i opraco-
wania wszystkich członów badania naukowego, tj. podstaw teoretycznych, programu
badawczego, metod badawczych, jak i weryfikacji przyjętych założeń, i tym samym
nakładała obowiązek specjalnego zakomponowania materiału empirycznego oraz
stworzenia narzędzi i sposobów gromadzenia danych. To wszystko sprawiało, że po-
znanie dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej jawiło się jako nader
trudne, żeby nie powiedzieć — niemożliwe do całościowego poznania. Dla pedagoga
było to zadanie tym bardziej niełatwe, gdyż należało pokonać rozbieżności między
ogólnością twierdzeń estetycznych, kulturowych w obszarze socjologii sztuki a wy-
mogami badań empirycznych.

Determinantami wyjściowymi dla całości opracowania metodologicznego stały się
idee, zarysowane w części teoretycznej, które tu ujęto w formie skondensowanego
wykazu. Założono bowiem, iż:
1. Kulturę cechuje kumulatywność, zatem eksploracja czyniona na próbie badawczej

ma swoje odniesienie na gruncie polskim.
2. Badając zjawiska kulturowe, możemy wprowadzić do procedury badawczej for-

mułę specyficznej waloryzacji, czyli ocen wartościujących, które jednakowoż trak-
tujemy, z jednej strony, elastycznie, budując kontinuum wartościowania, z drugiej
jednak — dokonujemy kategoryzacji ocen.

3. Odbiór potoczny stanowi odrębny i specyficzny sposób podejścia do sztuki, w tym
przekazu artystycznego, jakim jest ilustracja książkowa8.

4. Reakcje odbiorcy na dzieło artystyczne nie są ani wrodzone, ani uniwersalne,
a każdy ma pewne doświadczenia i uwarunkowania, które rzutują na jego reakcje,
żyje bowiem w jakieś kulturze, która wymusza swoiste dla niej upodobania, rozu-
mienie, wartościowania i wszelkie inne reakcje towarzyszące odbiorowi9.
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8 A. MATUCHNIAK-KRASUSKA: O recepcji malarstwa. Dylematy socjologa sztuki. W: Społeczeństwo,
kultura, osobowość. Red. Z. BOKSZAŃSKI, B. SUŁKOWSKI, A. TYSZKA. Warszawa—Łódź: PWN, 1990,
s. 287.

9 M. GOLKA: Socjologia sztuki. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2008, s. 172—173.



5. Istotna w wymiarze eksploracji jest konkretyzacja wieku odbiorcy realizacji pla-
stycznej/ilustracji, bowiem publiczność — używając tego określenia za M. Golką
— cechuje postrzegane obiekty własnymi strategiami recepcji10.
Przesłanki/założenia powyższe wpłynęły na kształt strategii empirycznego po-

znania.
Poznanie dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej u progu XXI

wieku ze względu na złożoność i wieloaspektowość problematyki, której dotyczy,
oraz eksploracyjny charakter badań, wymagało podjęcia badań interdyscyplinarnych.
Uważano, iż tego typu podejście przyczyni się do holistycznego ujęcia problemu,
„warunku wstępnego” konstruktywnego rozpoznania badanego zjawiska. Ponadto
przyjęcie takiej perspektywy badawczej wynikało bezpośrednio z coraz wyraźniej
krystalizującego się w ostatnich latach nurtu teoretyczno-metodologicznego, w któ-
rym odchodzi się od jednowymiarowych modeli opisu i analizy zjawisk (nazywa-
nych „teoriami krótkiego zasięgu”) na rzecz podejścia systemowego — ujęcia
całościowego. Uwzględnia ono wielowymiarowość przestrzeni eksploracji oraz dąży
do zintegrowania ustaleń różnorodnych koncepcji i teorii opisujących badane zja-
wisko.

A zatem w opracowanej koncepcji metodologiczno-teoretycznej, dotyczącej dzie-
cięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej, uwzględniono następujące za-
łożenia:
— możliwość analizy wyników na różnych poziomach, począwszy od makrostruktu-

ralnych (analizy w obszarach realizacji obrazu) po analizę mikropoziomu obej-
mującego dominanty sposobu obrazowania w odniesieniu do planu obrazu);

— uchwycenie wszechstronnych powiązań;
— przeprowadzenie wielostronnych analiz statystycznych i jakościowych studiów

w zakresie badanego problemu, mających za zadanie określenie i sprawdzenie
głównych czynników kontekstu badań w ich wzajemnym oddziaływaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, założono, iż eksploracje winny mieć charakter hy-

brydyczny, łączący optykę plastyków, teoretyków wychowania, pedagogów, a tym sa-
mym winny stanowić podstawę do dalszego badania stycznych obszarów oddziaływa-
nia sztuki na dziecko i poszukiwań strategii optymalnego rozwoju dziecięcego
potencjału odbiorczego i kreacyjnego.

Zarysowana perspektywa badawcza określiła udział i zakres poszczególnych dys-
cyplin badawczych w prowadzonych eksploracjach11. Obok wymienionych, sięgnięto
do ustaleń literaturoznawczych, ograniczając je jednak do niezbędnych analiz tekstu
z punktu widzenia stosowności ich użycia w pracy z dzieckiem w wieku przedczytel-
niczym. Założono, iż utwór powinien być nieznany, aby postrzeganie nie zostało za-
burzone wcześniejszymi, znanymi dziecku, rozwiązaniami plastycznymi i ma mieć
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jedynie wymiar inspirujący, nie zaś decydujący o złożonej systematyce obrazu (zob.
schemat 4)12.

Schemat 4
Struktura doboru tekstów ilustrowanych na potrzeby badań

Źródło: Opracowanie własne.

Zakres badań pedagogicznych obejmował:
— sporządzenie autorskiego narzędzia stanowiącego drogę badania recepcji ilustracji

w kontakcie z tekstem w książce dziecięcej;
— organizację fazy diagnostycznej (z wykorzystaniem placówek oświatowych środo-

wiska miejskiego);
— systematyzację i opracowanie materiału empirycznego;
— sformułowanie wniosków i określenie prawidłowości wynikłych z eksploracji.

Zakres działań artystycznych polegał na:
— opracowaniu materiału ikonograficznego, egzemplifikującego diagnozowane ele-

menty przekazu wizualnego — ilustracji13.
Należy zaznaczyć, iż nakreślona specyfika dociekań empirycznych ze względu na

fakt, że nie ma określonych rozstrzygnięć metodologicznych w zakresie badań prefe-
rencji percepcyjnych przekazów wizualnych, uwzględniała wykorzystanie w prowa-
dzonych eksploracjach metodologii nauk społecznych, pedagogicznych oraz badań
psychologicznych, zaadaptowanych na potrzeby podjętych eksploracji naukowych
i charakteryzowała się nachyleniem diagnostycznym — ukierunkowanym na określe-
nie pożądanej specyfiki ilustracji w książce dla dzieci.

106 5. Model badania predylekcji...

12 Wiąże się to ze specyfiką postrzegania synkretycznego i męczliwością systemu nerwowego, a za-
tem i recepcyjnego dziecka, por. M. PRZETACZNIK-GIEROWSKA, G. MAKIEŁŁO-JARŻA: Psychologia rozwojo-
wa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSiP, 1985, s. 112.

13 Ta część eksploracji realizowana była przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
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5.2. Założenia metodologiczne badań własnych
oraz przyjęta procedura eksploracji

Nie ma nauki realnej, która by się bez stwierdzenia faktów
obyć mogła, ale nie ma też takiej, która by się na nim koń-
czyła.

W. Tatarkiewicz

Nie trzeba oczekiwać od uczonego genialnych pomysłów, ale
można i trzeba oczekiwać i domagać się ładu. Ładu w myśle-
niu i pisaniu. Ładu i jasności [...] ład jest obowiązkiem uczo-
nego.

W. Tatarkiewicz: O doskonałości

Konkretyzację aspektów poznania dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji
książkowej rozpoczniemy od wstępnego określenia podmiotu badań, który umownie
nazwano odbiorcą w wieku przedczytelniczym. Owa kategoria zakłada ograniczenie
rozumienia okresu przedczytelniczego do faz, w których kontakt z dziełem jest okre-
ślony dychotomicznym ujęciem równoprawności słowa i obrazu. Wymaga jedno-
cześnie pośrednika dorosłego w kontakcie z lekturą lub zakłada konieczność opano-
wywania techniki czytania przez dziecko. W tym kontekście za odbiorcę w wieku
przedczytelniczym uznano dzieci w przedziale wiekowym od 5.—6. roku życia, sta-
nowiących — w socjologicznym ujęciu Tomasza Goban-Klasa — publiczność, a więc
zbiorowość uformowaną z audytoriów, skupioną wokół określonej dziedziny sztuki,
artysty czy jakiejś konfiguracji dzieł, których ona wspólnie i w miarę stale podobnie
doświadcza14. Należy zaznaczyć, iż w tym rozumieniu „publiczność jest swoistą
całością społeczną, nader zróżnicowaną, składającą się z różnych mniejszych grup
z właściwym jej podziałem ról komunikacyjnych, z obiegiem informacji zarówno
wewnątrz jej grup składowych, jak i między nimi. Tym, co łączy publiczność, jest
posiadanie przynajmniej częściowo wspólnej kultury, czyli podobnej wiedzy, po-
dobnych kryteriów selekcji i wyboru form kontaktu, podobnych umiejętności rozu-
mienia i podobnych kryteriów wartościowania, wreszcie podobnych mechanizmów
doznań”15.

Zakres przedmiotowy prezentowanych badań określony został przez obszary reali-
zacji obrazu ilustracyjnego, plastyczne jakości przekazów wizualnych ujmowane jako
dominanty obrazowania występujące w warstwach realizacji wizualnej. A zatem obej-
mował:
1. Trzy obszary realizacji obrazu, wyróżnione ze względu na formę ekspresji pla-

stycznej, a mianowicie:
— rysunek: kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanosze-

niu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi.
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14 T. GOBAN-KLAS: Audytorium a publiczność. Analiza wzajemnych relacji. „Studia Socjologiczne”
1968, nr 2, s. 167—168.

15 M. GOLKA: Socjologia sztuki..., s. 178.



Podstawowym środkiem wyrazu jest punkt i kreska. Narzędziami rysunko-
wymi może być wszystko, co pozostawia ślad na płaszczyźnie. Do najbardziej
popularnych należą: ołówek, węgiel, tusz rozprowadzany za pomocą pędzla
lub patyka, sangwina, mazak, pastel, kreda, piórko;

— malarstwo oparte jest na środkach plastycznego wyrazu: barwnej plamie i linii,
umieszczonych na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur). Realizacje
plastyczne zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami prze-
strzennymi i dzielą się na przedstawiające i nieprzedstawiające (abstrakcyjne).
Stosowana paleta barw obejmuje: barwy monochromatyczne i polichroma-
tyczne;

— grafika ma dwie formy: użytkową lub stosowaną. Związana jest z rynkiem
wydawniczym i reklamą. Realizację plastyczną stanowi element graficzny do-
dany do napisanego, często — choć nie zawsze — wydrukowanego tekstu,
mający za zadanie go uzupełniać, objaśniać albo zdobić. Ilustrowanie odbywa
się dowolnymi środkami ekspresji plastycznej.

2. Pięć cech plastycznych przekazów wizualnych w obszarach realizacji obrazu trak-
towanych jako dominanty sposobu obrazowania, tj.:
— abstrakcyjność: przekaz wizualny/realizacja plastyczna pozbawiony(a) wszel-

kich cech ilustracyjności, „coś przedstawiający(a)”, niefiguratywny(a);
— barwność: realizacja plastyczna odznaczająca się intensywnością i rozmaito-

ścią kolorów;
— szczegółowość: dokładność, skrupulatność, realizacja plastyczna zawierająca

szczegóły;
— wyrazistość: realizacja plastyczna sugestywna, składająca się z elementów

ostro zarysowanych, zdecydowanie odcinający się od tła, łatwych do rozróżnie-
nia;

— dynamika: realizacja plastyczna stwarzająca wrażenie ruchu dzięki asyme-
trycznym układom elementów pozbawionych zdecydowanej podstawy optycz-
nej.

3. Pięć stref występowania dominanty sposobu obrazowania, wyróżnionych w opar-
ciu o plan i warstwy obrazu, a mianowicie:
— dominanta występująca w całym obrazie;
— dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie (znajdująca się

w przestrzeni, która usytuowana jest bezpośrednio przed odbiorcą, za którą wi-
doczne są dalsze plany, to na tę część oglądający zwraca najpierw uwagę);

— dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie (umiejscowiona za pla-
nem pierwszym, łącznie z tłem);

— dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie;
— brak dominanty.

Cele i problematyka badań. Przyjęta koncepcja badania, a także interpretacja
rezultatów sformułowana została w pedagogice empirycznej, wymagającej precyzyj-
nej i wszechstronnej eksploracji podjętych zagadnień, m.in. w celu skonstruowania
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modelu badania dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej. A zatem,
podejmując badania zmierzające do wyznaczenia upodobań percepcyjnych ilustracji
książkowej przez dzieci w wieku przedczytelniczym, kierowano się celami teoretycz-
no-poznawczymi i praktyczno-społecznymi. I tak, założono, iż głównym celem eks-
ploracji będzie zebranie danych ilościowo-jakościowych pozwalających na możliwie
pełny opis dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej, zatem otrzymane
wyniki miały pozwolić na ustalenie i dokonanie oceny upodobań percepcyjnych
współczesnego dziecka oraz posłużyć za podstawę określenia wyznaczników
współczesnej sztuki ilustratorskiej.

Biorąc pod uwagę tak sformułowane podstawowe cele teoretyczno-poznawcze,
założono, iż głównym celem praktyczno-społecznym przeprowadzonych eksploracji
winno być sformułowanie propozycji wskazań, które w świetle konfrontacji wyników
badań z założeniami procesu komunikacji wizualnej, psycho-pedagogicznymi uwa-
runkowaniami i potrzebami rynku wydawniczego w obszarze literatury dziecięcej,
uznane zostaną za wskazane i konieczne, a które pozwoliłyby ilustratorom, wydaw-
com oraz dorosłym odbiorcom wartościować materiał obrazowy pod kątem intere-
sującej i dobrze zaprojektowanej dla dziecka realizacji plastycznej.

Realizacja powyższych celów przejawia się w generowaniu nowych idei i przy-
puszczeń, wzbogacaniu wyjaśnień teoretycznych oraz w próbie łączenia badanych
kwestii z ogólnymi założeniami16. A zatem kolejny cel interpretacyjno-wyjaśniający
został odzwierciedlony w następujących działaniach:
— przeprowadzonej charakterystyce predylekcji w zakresie ilustracji książkowej

u dziecka w wieku przedczytelniczym;
— określeniu kształtu ilustracji z uwzględnieniem dziecięcych predylekcji oraz reali-

zacji głównych funkcji i zadań przekazów wizualnych kierowanych do dziecka
jako odbiorcy.
W zależności od stopnia osiągnięcia dwóch pierwszych celów, podjętym bada-

niom postawiono kolejne założenie, stanowiące dezyderat, wyrażający się w postaci:
— przedstawienia propozycji zmierzających do określenia struktury dobrze zaprojek-

towanej ilustracji;
— sformułowanie pragmatycznych odniesień dla praktyki ilustratorskiej.

Ujmując rzecz najogólniej, celem prowadzonych eksploracji było wzbogacenie
wiedzy na temat ilustracji w książce literackiej dla dzieci, grafiki książkowej oraz do-
starczenie informacji na temat dziecięcych upodobań percepcyjnych przekazów wi-
zualnych tak ważnych dla prawidłowego przebiegu procesu komunikacji wizualnej.

Analiza przedmiotu badań oraz osiągnięcie założonych celów eksploracji wyma-
gały sprecyzowania i uściślenia problematyki badawczej. Ze względu na diagnostycz-
ny charakter prowadzonych badań oraz z uwagi na fakt, iż analizowane zagadnienia
specyfiki ilustracji w książce dla dzieci są nową, dotąd niepodejmowaną w pedago-
gicznych eksploracjach naukowych tematyką, w polu dociekań empirycznych ograni-
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czono się do określenia głównych pytań badawczych odzwierciedlających problem
ogólny, sformułowany następująco: Jaka jest charakterystyka postrzegania przekazów
wizualnych w obrębie ilustracji książkowej przez odbiorców w wieku przedczytelni-
czym (PO)?

Wprowadzony element badań weryfikacyjnych ograniczał się do określenia
w polu problemowym dodatkowych zmiennych, jakimi są płeć i wiek potencjalnego
odbiorcy ilustracji, a więc w odniesieniu do każdego pytania przeanalizowano sposób
postrzegania ilustracji z uwzględnieniem podziału na: dziewczęta i chłopców i dwie
grupy wiekowe — dzieci 5- i 6-letnie, dokonując próby określenia dominujących
i różnicujących tendencji w obrębie wskazanych zmiennych.

Opracowany model badań uwzględniał prowadzenie eksploracji w kilku zakre-
sach, a mianowicie: w kontekście obszarów realizacji obrazu charakterystycznych dla
ilustracji książkowej, dominanty sposobu obrazowania/cech plastycznych przekazów
wizualnych/ilustracji, obszaru występowania dominanty w odniesieniu do planu obra-
zu, wartości wizualnych ilustracji.

Postawiono zatem w układzie piramidalnym (zob. schemat 5) następujące główne
problemy badawcze:

Schemat 5
Piramida problemowa — ujęcie graficzne
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Źródło: Opracowanie własne.
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Problemy szczegó³owe (PS)

Szczegó³owe pytania badawcze (SPB)



Problem badawczy PG1
Jaka jest specyfika predylekcji w zakresie ilustracji książkowej u dzieci w wieku
przedczytelniczym w podstawowych dla tego typu przekazu obszarach realizacji ob-
razu?

Problem badawczy PG2
Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej/przeka-
zów wizualnych w kontekście dominanty sposobu obrazowania — cech plastycznych
ilustracji/przekazów wizualnych w podstawowych obszarach realizacji obrazu?

Problem badawczy PG3
Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w obszarze dominanty sposo-
bu obrazowania — cech plastycznych przekazów wizualnych w odniesieniu do planu
obrazu?

Problem badawczy PG4
Jaki jest typ waloryzacji wizualnego przekazu i jakie elementy mają istotne dla niej
znaczenie w optyce badanych dzieci?

Problem badawczy PG5
W jaki sposób i w jakim stopniu w wieku przedczytelniczym wiek i płeć warunkuje
odbiór poszczególnych obszarów realizacji obrazu oraz elementów realizacji obrazu
ilustracyjnego?

Szczegółowe problemy prowadzonych eksploracji. W wyniku operacjonalizacji
głównych problemów badawczych wyłoniono kilka bardziej szczegółowych zagad-
nień, będących zarazem bliższym oświetleniem treściowym przedmiotu badań.

Pytania badawcze przedstawione zostają w następującym porządku:

Problemy badawcze dotyczące predylekcji w kontekście obszarów realizacji
obrazów (PSPG1)17

1. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do rysunkowych przekazów wizual-
nych — ilustracji?

2. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do graficznych przekazów wizualnych
— ilustracji?

3. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do malarskich przekazów wizualnych
— ilustracji?

Problemy badawcze dotyczące predylekcji w kontekście dominanty sposobu
obrazowania (PSPG2)18

1. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę jej abs-
trakcyjny charakter — dominanta obrazowania?

2. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę szcze-
gółowość obrazu — dominanta obrazowania?

5.2. Założenia metodologiczne... 111

17 Graficzne ujęcie podstawowych ustaleń metodologicznych przedstawiono na schemacie 1, por.
aneks: załącznik 1.

18 Podstawowe ustalenia metodologiczne pomieszczono na schemacie 2. Zob. aneks: załącznik 1.



3. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę wyrazi-
stość obrazu — dominanta obrazowania?

4. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę jej
barwność — dominanta obrazowania?

5. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę dyna-
mikę obrazu — dominanta obrazowania?

Problemy badawcze dotyczące predylekcji w kontekście dominanty sposobu
obrazowania w odniesieniu do planu obrazu? (PSPG3)19

1. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekś-
cie dominanty obrazowania — cech plastycznych występujących w całym obrazie?

2. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekś-
cie dominanty obrazowania — cech plastycznych dominujących tylko w pierw-
szym planie?

3. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekś-
cie dominanty obrazowania — cech plastycznych wyraźnie dominujących w dal-
szym planie?

4. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekś-
cie dominanty obrazowania — cech plastycznych minimalnie zauważalnych
w całym obrazie?

5. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekś-
cie braku dominanty obrazowania w całym obrazie?

Problemy badawcze dotyczące waloryzacji wizualnego przekazu (PSPG4)20

1. W jaki sposób dziecięcy odbiorca waloryzuje ilustracyjne obrazy wizualne (ilu-
stracje książkowe)?

2. Jakie kryteria przyjmują odbiorcy w wieku przedczytelniczym, waloryzując percy-
powane ilustracje?

Wymienione problemy szczegółowe ograniczają się do najbardziej istotnych kwe-
stii, ukazujących w miarę obiektywny obraz badanego problemu.

Tak sformułowane problemy szczegółowe w wyniku dalszej eksploracji doprowa-
dziły do postawienia szeregu kolejnych pytań:

SPBPG1/1
21

— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę ich
abstrakcyjny charakter i plan obrazu, tzn. strefę występowania (cecha dominująca
w całym obrazie, cecha dominująca tylko w pierwszym planie, cecha wyraźnie
dominująca w dalszym planie, cecha minimalnie zauważalna w całym obrazie,
brak cechy)?
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— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę
szczegółowość przekazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę wyra-
zistość przekazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę ich
barwność i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę dyna-
mikę obrazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

SPBPG1/2
— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę ich

abstrakcyjny charakter i plan obrazu, tzn. strefę występowania (cecha dominująca
w całym obrazie, cecha dominująca tylko w pierwszym planie, cecha wyraźnie
dominująca w dalszym planie, cecha minimalnie zauważalna w całym obrazie,
brak cechy)?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę ich
barwność i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę szcze-
gółowość przekazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę wyra-
zistość przekazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę ich dy-
namikę obrazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

SPBPG1/3
— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę ich abs-

trakcyjny charakter i plan obrazu, tzn. strefę występowania (cecha dominująca
w całym obrazie, cecha dominująca tylko w pierwszym planie, cecha wyraźnie
dominująca w dalszym planie, cecha minimalnie zauważalna w całym obrazie,
brak cechy)?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę ich
barwność i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę wyrazi-
stość przekazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę szcze-
gółowość przekazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę dyna-
mikę obrazu i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

SPBPG2/1
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jego abstrakcyjny charakter?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze

relizacji obrazu, biorąc pod uwagę jego abstrakcyjny charakter?
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— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze
realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jego abstrakcyjny charakter?

SPBPG2/2
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę szczegółowość obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej szczegółowość obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę szczegółowość obrazu?

SPBPG2/3
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość?

SPBPG2/4
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę barwność obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę barwność obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę barwność obrazu?

SPBPG2/5
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze

realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu?

SPBPG3/1
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-

nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność
dominującą w całym obrazie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-
nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej barwność do-
minującą w całym obrazie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-
nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej szczegółowość
dominującą w całym obrazie?
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— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-
nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość do-
minującą w całym obrazie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-
nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu
w całym obrazie?

SPBPG3/2
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-

nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność
dominującą tylko w pierwszym planie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-
nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej barwność do-
minującą tylko w pierwszym planie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-
nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej szczegółowość
obrazu dominującą tylko w pierwszym planie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-
nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość ob-
razu dominującą tylko w pierwszym planie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-
nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu
występującą tylko w pierwszym planie?

SPBPG3/3
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-

nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność,
barwność, szczegółowość, wyrazistość, dynamikę obrazu wyraźnie występujące
w dalszym planie?

SPBPG3/4
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-

nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność,
barwność, szczegółowość, wyrazistość, dynamikę obrazu minimalnie zauważalne
w całym obrazie?

SPBPG3/5
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficz-

nym i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność,
barwność, szczegółowość, wyrazistość, dynamikę obrazu jako niezauważalne
w całym obrazie?

SPBPG4/1
— W jaki sposób dziecięcy odbiorca waloryzuje ilustracyjne obrazy wizualne w ob-

rębie poszczególnych obszarów realizacji obrazu?
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— Jaki charakter przyjmuje werbalna waloryzacja przekazu wizualnego w postaci
ilustracji?

Operacjonalizacja zmiennych. Biorąc pod uwagę fakt, iż prowadzone eksplora-
cje mają charakter ilościowo-jakościowy i kierując się założeniem, że „teorie empi-
ryczne i wydedukowane hipotezy są tymczasowymi objaśnieniami, opisującymi »na
próbę« relacje pomiędzy faktami ujętymi pojęciowo lub zmiennymi a teoretyczne
założenia dotyczące cech obiektów i relacji pomiędzy nimi można sprawdzić empi-
rycznie, tylko jeśli pojęcia są zdefiniowane operacyjnie, a wynikające z nich operacje
pomiarowe są ustalone”22, ustanowiono i zoperacjonalizowano zmienne (cechy) okre-
ślające dziecięce predylekcje w zakresie ilustracji książkowej.

I tak, zmienną zależną w postaci specyfiki dziecięcych predylekcji w zakresie ilu-
stracji książkowej zoperacjonalizowano poprzez:
— upodobania obrazowe odniesione do sposobu realizacji plastycznej ilustracji tzn.:

malarskich, graficznych, rysunkowych iluminacji;
— upodobania obrazowe odniesione do dominanty obrazowania tzn.: abstrakcyjnych,

barwnych, szczegółowych, wyrazistych i dynamicznych obrazów ilustracyjnych;
— upodobania obrazowe odniesione do planu kompozycji w kontekście dominanty

sposobu obrazowania;
— werbalne motywacje waloryzacji przekazu wizualnego/ilustracji książkowej.

Zmienną niezależną w postaci ilustracji książkowej zooperacjonalizowano poprzez
wyróżniki struktury plastycznej ilustracji książkowej kontekstu: realizacji obrazu i do-
minanty obrazowania oraz dominanty obrazowania i planu obrazu a także cech pod-
miotowych — dymorficznych.

Wyróżniki struktury plastycznej ilustracji kontekstu realizacji obrazu i domi-
nanty obrazowania:
— abstrakcyjność malarskich kompozycji ilustracyjnych;
— abstrakcyjność rysunkowych kompozycji ilustracyjnych;
— abstrakcyjność graficznych kompozycji ilustracyjnych;
— barwność malarskich kompozycji ilustracyjnych;
— barwność rysunkowych kompozycji ilustracyjnych;
— barwność graficznych kompozycji ilustracyjnych;
— szczegółowość malarskich kompozycji ilustracyjnych;
— szczegółowość rysunkowych kompozycji ilustracyjnych;
— szczegółowość graficznych kompozycji ilustracyjnych;
— wyrazistość malarskich kompozycji ilustracyjnych;
— wyrazistość rysunkowych kompozycji ilustracyjnych;
— wyrazistość graficznych kompozycji ilustracyjnych;
— dynamiczność malarskich kompozycji ilustracyjnych;
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— dynamiczność rysunkowych kompozycji ilustracyjnych;
— dynamiczność graficznych kompozycji ilustracyjnych.

Wyróżniki struktury plastycznej ilustracji kontekstu dominanty obrazowania
i planu obrazu:
— abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie;
— barwność jako dominanta występująca w całym obrazie;
— szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie;
— wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie;
— dynamiczność jako dominanta występująca w całym obrazie;
— abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie;
— barwność jako dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie;
— szczegółowość jako dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie;
— wyrazistość jako dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie;
— dynamiczność jako dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie;
— abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie;
— barwność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie;
— szczegółowość jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie;
— wyrazistość jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie;
— dynamiczność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie;
— abstrakcyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie;
— barwność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie;
— szczegółowość jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie;
— wyrazistość jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie;
— dynamiczność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie;
— brak dominanty.

Cechy podmiotowe-dymorficzne:
— wiek: dzieci w wieku przedczytelniczym, czyli 5- i 6-letnie;
— płeć: dziewczynki i chłopcy.

Pomiar zmiennych zależnych. Dziecięce upodobania obrazowe odniesione za-
równo do sposobu realizacji plastycznej/ilustracji (malarskich, graficznych, rysunko-
wych iluminacji), jak i dominanty obrazowania (abstrakcyjnych, barwnych, szcze-
gółowych, wyrazistych i dynamicznych obrazów ilustracyjnych), a także odniesione
do planu kompozycji, badano za pomocą obrazkowego kwestionariusza wywiadu. Za-
tem pomiaru zmiennej zależnej dokonano, przyjmując założenie badawcze, że ilość
wskazań, jakie uzyskują poszczególne ilustracje, określa preferencje obrazowe bada-
nych w przyjętych kategoriach oraz ilustruje rozkład procentowy ich wyborów przez
odbiorców dziecięcych z badanej próby, a stanowi je suma akceptujących wskazań:
„TAK — ta ilustracja jest najładniejsza”.

Charakterystyka motywacji waloryzacji przekazu wizualnego/ilustracji książkowej
przez dziecięcego odbiorcę dokonana została na podstawie zwerbalizowanych dzie-
cięcych stwierdzeń o charakterze akceptującym poczyniony wybór i miała charakter
badań jakościowych, czyli nie narzucono danemu zakresowi przedmiotowemu żadnych
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z góry sformułowanych koncepcji, lecz poszukiwano uogólnień w celu stworzenia
modelu z możliwie najbardziej niezafałszowanego doświadczenia na danym polu23.

Pomiar zmiennych niezależnych. W celu zidentyfikowania w badanej populacji
preferencji obrazowych odniesionych do struktury ilustracji książkowej posłużono się
jej wyróżnikami ujętymi na skalach realizacji obrazu SRO i podlegającymi punktacji
(aneks, załącznik 4). W ramach skali SRO ocenie były poddane 3 obszary realizacji
obrazu, 5 dominant obrazowania i 5 stref ich występowania w kompozycji plastycznej.
Zakres punktów przypisanych najładniejszej ilustracji w skali SRO wynosi 0—1, przy
czym:
— 0 pkt dla kategorii pozbawionych wskazań,
— 1 pkt za wybór sytuujący daną ilustrację w kręgu najładniejszych.

W kontekście powyższych ustaleń uznano, iż korelatami dziecięcych predylekcji
obrazowych stają się wskaźniki sumaryczne punktów dla poszczególnych kategorii,
ujęte oddzielnie jako wartości liczbowe i w rozkładzie procentowym: dla poszczegól-
nych grup wiekowych, dla badanych grup wiekowych zróżnicowanych pod względem
płci oraz dla ogółu badanych, czyli dla odbiorców w wieku przedczytelniczym.

Model metodologiczny badań własnych. Schemat 6 obrazuje przyjętą w heure-
zie własnej podstawę metodologiczną badań eksploracyjno-repetycyjnych24. W sche-
macie 6 uwzględniono konteksty prowadzonych badań, ukazano poziomy i płaszczy-
zny analizy dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej.

Metody, techniki i narzędzia badawcze. Ze względu na specyfikę dociekań em-
pirycznych zdecydowano się w procedurze badawczej wykorzystać metody i techniki
badawcze uznawane za naturalne, proste i jednoznaczne sposoby poszukiwania odpo-
wiedzi na postawione przed badaniami pytania. I tak, dla osiągnięcia celów warstwy
deskryptywnej i eksploracyjnej posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, która
jest „sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych
oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach, poglądach wybranych zbiorowości, na-
silaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach
instytucjonalnie niezlokalizowanych — w oparciu o specjalnie dobraną grupę repre-
zentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje”25. Za wpro-
wadzeniem do badań metody sondażu przemawiał ponadto fakt, że „w sondażu
stwierdzone prawidłowości mają najwyższy stopień prawdopodobieństwa w ramach
ograniczonych doborem próby. Poza tymi ramami dostrzeżone prawidłowości przy-
bierają charakter tym większego prawdopodobieństwa, im bardziej analizowaną po-
pulację możemy odnieść do podobnej całości”26.
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23 Ibidem, s. 18.
24 Określenie „eksploracyjno-repetycyjny” modelu badań przyjęto ze względu na powtórzeniowy

układ prowadzonych eksploracji.
25 Por. T. PILCH: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1995, s. 51.
26 A. KAMIŃSKI: Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. W: Metodologia

pedagogiki społecznej. Red. R. WROCZYŃSKI, T. PILCH. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich—
Wydawnictwo PAN, 1974, s. 72.



Schemat 6
Płaszczyzny i poziomy analizy dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej
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Eksploracja kluczowa i repetycyjna

Źródło: Opracowanie własne.
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Sondaż diagnostyczny skierowany był do grupy dziecięcych respondentów i reali-
zowany techniką naprowadzanego wywiadu27 na podstawie materiału obrazowego pre-
zentowanego po przeczytaniu tekstu, traktowanego jako bodziec indukcyjny. W tego
rodzaju wywiadzie wykorzystuje się obrazy, aby wywołać komentarze28. Dodatkową
korzyścią tego typu wywiadu jest to, iż obecność materiału obrazowego, o którym
można mówić, zmniejsza nieco dyskomfort bycia wyłącznym przedmiotem uwagi ba-
dacza, towarzyszącym niekiedy badanym w sytuacji wywiadu. Ponadto badacz i bada-
ny nie muszą utrzymywać bezpośredniego kontaktu wzrokowego, lecz mogą koncen-
trować się na obrazach, stanowiących rodzaj neutralnej przestrzeni, a pojawiające się
czasami momenty milczenia stają się usprawiedliwione, kiedy oboje przyglądają się
obiektom wizualnym. W sytuacji, w której występuje duża różnica statusu pomiędzy
badaczem a badanym, np. układ dorosły — dziecko (jak w niniejszym przypadku) lub
kiedy badany czuje, że bierze udział w teście, materiał wizualny zawsze stanowi do-
bry pretekst rozmowy29. W związku z tym uznano, iż jest to najodpowiedniejszy spo-
sób poznania dziecięcych opinii i ocen w zakresie badanego problemu.

Wywiad na podstawie materiału obrazowego prowadzony był indywidualnie
w bezpośrednim kontakcie badacza z osobą badaną i dopuszczał możliwość modyfi-
kowania komunikatów werbalnych, przez osoby prowadzące badanie oraz uwzględ-
niał możliwość elastycznego reagowania na dziecięce wypowiedzi, włącznie ze
zmianą kolejności omawianych obszarów.

Wywiad skierowany był do dzieci w wieku przedczytelniczym 5- i 6-letnich, które
znały cel badań, a zrealizowany został przy użyciu autorskiego narzędzia badawczego,
skonstruowanego odpowiednio do potrzeb, zamierzeń badawczych i rodzaju badanej
zbiorowości. Zaprojektowane narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza obrazko-
wego posłużyło do badania preferencji percepcyjnych ilustracji książkowej w sposób
wychodzący poza werbalne deklaracje na temat postrzeganych obrazów i tym samym
umożliwiło bezpośrednie ustalenie owych predylekcji (aneks: załącznik 3).

Materiał obrazkowy zawarty w kwestionariuszu wywiadu ilustrował utwory li-
ryczne (wiersze) do tej pory niepublikowane, autorstwa Macieja Tokarskiego Dwa
misie i Zabawa balonem (aneks: załącznik 2). Z uwagi na fakt, iż obrazy narzędzia
badawczego odzwierciedlają teksty literackie, w niniejszym opracowaniu będą okre-
ślane jako ilustracje.

Do każdego tekstu zrealizowano zestaw ilustracji30. Każdą ilustrację w zestawie
zaprojektowano i następnie rozpatrywano pod trzema aspektami, tj.: obszar realizacji
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27 W. ZACZYŃSKI: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: WSiP, 1995, s. 146—157.
28 Por. M. BANKS: Materiał wizualny w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN,

2009, s. 116.
29 J. i M. COLLIER: Visual Anthropology: Photography as a Research Method. Albuquerque: Univer-

sity of New Mexico Press, 1986, s. 105—107, przytaczam za: M. BANKS: Materiał wizualny..., s. 116.
30 W sprawie projektów ilustracji zwrócono się do pracowników i studentów Wydziału Grafiki Aka-

demii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studenci II roku pod kierunkiem dr. Mariana Słowickiego, kierow-
nika Pracowni Książki i Typografii, zaprojektowali obwarowane licznymi wymogami dwa zestawy
ilustracji, stanowiące podstawowe narzędzie badawcze w prowadzonych eksploracjach.



obrazu, cechy plastyczne obrazu wizualnego tzw. dominanty sposobu obrazowania
oraz strefę występowania owej dominanty w kompozycji obrazu. Tak więc stworzo-
no ilustracje w trzech obszarach realizacji obrazu tzn. rysunku, grafice, malarstwie.
Każdy z tych obszarów reprezentowany był przez zestaw ilustracji podstawowych,
tworzonych ze względu na ściśle określone dominanty — cechy obrazu wizualnego,
tj. abstrakcyjność, barwność, szczegółowość, wyrazistość, dynamika, oraz ilustracje
stanowiące ich modyfikację, dokonaną na podstawie przyjętej strefy występowania
owej cechy/dominanty w kompozycji obrazu tzn. ze względu na: występowanie owej
cechy jako dominującej w całym obrazie, wyraźnie dominującej tylko w pierwszym
planie, wyraźnie dominującej w dalszym planie, minimalnie zauważalnej w całym
obrazie, niezauważalne w obrazie. Należy zaznaczyć, iż wszystkie przyjęte kategorie
analizy są dla odbiorcy/dziecka niezwykle istotne, bowiem powiązanie mieszczących
się w nich informacji obrazowych z przekazem słownym decyduje o sposobie
pełnego odbioru treści tekstu. Pełne narzędzie badawcze składało się ze 150 ilustracji
(każda zaprojektowana w formacie A4), obrazujących — jak wspomniano — dwa
teksty literackie, tj.: po 75 ilustracji do każdego z tekstów, pogrupowanych w trzech
zestawach — po 25 kompozycji plastycznych dla każdego z przyjętych obszarów ob-
razowania (malarstwo, grafika, rysunek). W poszczególnych zestawach ilustracje
uszeregowano według dominanty obrazowania i planu obrazu/strefy występowania (5
dominant obrazowania i 5 stref występowania). W poszczególnych zestawach, w ob-
rębie każdej dominanty obrazowania, respondent musiał wybrać jedną z pięciu pre-
zentowanych ilustracji, którą uznał w subiektywnej ocenie za najładniejszą. Opraco-
wany zestaw ilustracji umożliwiał odbiorcy/dziecku decyzję i w efekcie wybór
ilustracji jako tej najbardziej dla niego interesującej.

Wyniki badania preferencji percepcyjnych w postaci wyborów „najładniejszej”
ilustracji oraz ich argumentacja były notowane na opracowanych skalach realizacji
obrazu, łączone w pewne całości, co pozwoliło na ukazanie zarówno ilościowego, jak
i jakościowego aspektu uzyskanych rezultatów (aneks: załącznik 4, schemat 1).

Dobór próby badawczej. Dociekania empiryczne postanowiono skoncentrować
na jednym konkretnym środowisku, by możliwie dokładnie określić dziecięce predy-
lekcje percepcyjne w zakresie ilustracji książkowej. Kierując się przekonaniem, że to
kultura wielkiego miasta zawiera w największym stopniu wszelkie właściwości cha-
rakteryzujące kulturę współczesną — kulturę początku XXI wieku wraz z towa-
rzyszącymi jej problemami — oraz biorąc pod uwagę fakt, iż wielkie miasta stanowią
środowisko, w którym na styku procesów cywilizacyjnych najintensywniej występują
wszelkie zjawiska charakterystyczne dla szeroko rozumianej kultury masowej, uzna-
no, iż badania realizowane będą w środowisku wielkomiejskim.

O wyborze miasta jako środowiska badań zdecydowano, kierując się przeświad-
czeniem, iż owo środowisko cechuje m.in. relatywnie wysoki status materialny rodzi-
ny, który przyczynić się może do zwiększenia dużych już w środowisku miejskim
możliwości związanych z dostępnością do środków przekazu w tym książek i czaso-
pism. W środowisku miejskim odbiorca treści kultury ma szansę zetknąć się z naj-
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większą liczbą propozycji przekazywanych przez środki masowego przekazu, a zja-
wiska składające się na sytuację kulturalną polskiego dziecka i charakterystyczne dla
miasta są dzisiaj w dużym stopniu charakterystyczne także dla małego miasta i wsi31.
Ponadto uznano, iż skoncentrowanie się na jednym środowisku daje możliwości uka-
zania badanego problemu w możliwie wielu aspektach i poznanie pewnych subtelno-
ści związanych z odbiorem przekazów wizualnych przez dziecko.

Przy doborze próby badawczej wykorzystano metodę badań reprezentacyjnych.
Należy zaznaczyć, że badania ową metodą obejmują zbiorowości ludzkie i mają na
celu dostarczenie porównywalnych danych w sytuacji, w której nie mamy realnych
możliwości przebadania wszystkich osób interesującej nas populacji, co miało miej-
sce w niniejszym przypadku. Ze względu na wielkość zbiorowości i z uwagi na moż-
liwość zebrania aktualnych danych w stosunkowo krótkim czasie oraz możliwość uza-
sadnienia twierdzeń populacji z określonym prawdopodobieństwem i w ramach
określonego przedziału ufności, próbkę reprezentacyjną ustalono w oparciu o dobór
celowy, a liczebność badanej zbiorowości wyznaczono w sposób proporcjonalny,
przyjmując za jednostkę podstawową populację dzieci w wieku przedszkolnym
5- i 6-letnich w województwie śląskim w roku 200732.

Najogólniej biorąc, podstawą obliczenia wielkości próbki reprezentacyjnej był ra-
chunek statystyczny według schematu losowania nieograniczonego, indywidualnego,
opartego na losowaniu zależnym (bezzwrotnym)33 przy założonym 10-procentowym
błędzie34.

Na mocy dokonanych oszacowań próbę badawczą stanowiła losowo wybrana
z populacji grupa 218 dzieci w wieku przedszkolnym w okresie przedczytelniczym,
a więc zakres wieku badanej populacji mieścił się w przedziale 5.—6. rok życia
respondenta, w tym 109 badanych stanowiło grupę dzieci 5-letnich i tyleż samo (109
osób) grupę dzieci 6-letnich. Wśród badanych, w grupie 5-latków chłopcy stanowili
48,6% (53 osoby), a dziewczęta 51,4% (56 osób); w grupie 6-latków rozkład był
identyczny. Teren badań stanowiły losowo wybrane placówki przedszkolne
mieszczące się w miejskich ośrodkach województwa śląskiego — w obrębie miast:
Katowice, Chorzów, Lędziny. Były to typowe placówki oświatowe, których pod-
opieczni pochodzą ze zróżnicowanych środowisk społecznych. Badania prowadzono
w roku szkolnym 2008/2009, systemem indywidualnym.
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31 Por. badania poświęcone sytuacji kulturalnej polskiego dziecka prowadzone w Pracowni Teorii
Upowszechniania Kultury Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 roku pod kie-
runkiem A. Przecławskiej, które potwierdzają, że charakter kontaktów kulturalnych dzieci miejskich jest
bardzo zbliżony do tego, który cechuje mieszkańców dużego miasta.

32 Zob. GUS: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008. Dostępne w Internecie:
www.men.gov.pl, tabela 3(26). Dane za rok 2007. Dostępne w Internecie: www.stst.gov.pl, tabela 9(43).

33 J. BRZEZIŃSKI: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN, 2003, s. 246—247;
J. GREŃ: Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa: PWN, 1975, s. 245.

34 Obliczenia w zakresie wyznaczania niezbędnej wielkości próby znajdują się w aneksie, w za-
łączniku 4 i dokonane zostały samodzielnie przeze mnie.



Strategia organizacyjna badań. Jak już wzmiankowano, prezentowane podejście
badawcze jest autorskim ujęciem zagadnienia rozpoznawania preferencji percepcyj-
nych ilustracji przez dzieci w wieku przedczytelniczym.

Badania nad dziecięcymi preferencjami wizualnymi prowadzono za pomocą opi-
sanego uprzednio autorskiego narzędzia metodą sondażu diagnostycznego. Do badań
opracowano odpowiednią procedurę badawczą w postaci eksploracji kluczowej i repe-
tycyjnej, ukazując zarówno aspekt ilościowego, jak i jakościowego oglądu uzyskanych
rezultatów.

Należy zaznaczyć, iż eksploracja repetycyjna nie miała na celu badania swoistości
predylekcji czy pomiaru dynamiki waloryzacji. Zastosowano ją jedynie w celu zbudo-
wania podwojonego materiału empirycznego, które umożliwiło klasyfikację danych
zebranych w wyniku dokonywania wyborów. Dzięki czemu można było wyeliminować
przypadkowość odczytań lub wnioskowanie oparte jedynie na jednostkowych wskaza-
niach. Badania polegały na dwukrotnym badaniu danym narzędziem tej samej grupy
dzieci w określonym interwale czasowym, który w niniejszej procedurze badawczej
stanowił odstęp czasowy określający przerwę między eksploracją kluczową a repety-
cyjną i był to czas potrzebny dzieciom na zapoznanie się z tekstem literackim i utrwa-
lenie jego treści. W prezentowanych badaniach repetycja następowała po upływie 2 ty-
godni. Repetycyjność badań dokonana na podstawie tego samego gatunkowo tekstu —
dowiodła trafności ustaleń, ponieważ dostarczyła materiału porównawczego i umożli-
wiającego ostateczną i skategoryzowaną analizę predylekcji obrazowych.

Badania zarówno na etapie eksploracji kluczowej, jak i repetycyjnej trwały od 10
do 15 min., a ze względu na czas trwania badania oraz trzy obszary realizacji obrazu,
a także w celu wyeliminowania uczucia zmęczenia u badanego dziecka, prowadzone
były w ciągu trzech kolejnych dni. Należy podkreślić, iż realizacja planu badań była
możliwa dzięki pomocy studentek, które w ramach działalności przygotowawczej —
zbierania materiału empirycznego do prac dyplomowych — chętnie podjęły się prze-
prowadzenia części badań.

Procedura badawcza eksploracji kluczowej i repetycyjnej zakładała wcześniejsze
przedstawienie dzieciom tekstu wiersza oraz badanie systemem indywidualnym przy
użyciu zestawu ilustracji do wyboru.

Po przeczytaniu wiersza i dokonaniu wspólnie z dzieckiem werbalnej analizy prezen-
towanego tekstu, służącej jego zrozumieniu, badacz prezentował przed dzieckiem ilustra-
cje w analizowanym obszarze realizacji obrazu (rysunek, malarstwo, grafika), opracowa-
ne ze względu na dominanty sposobu obrazowania w odniesieniu do planu obrazu.
W obrębie każdej dominanty badacz przedstawiał 5 obrazów/ilustracji i zadawał nastę-
pujące pytania: „Która ilustracja według ciebie pasuje do wiersza?”, „Która ilustracja
najbardziej ci się podoba?”, „Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?”

Uzyskane wybory oraz ich uzasadnienie rejestrowano na skalach realizacji obrazu
(por. schemat 6).

Wyniki uzyskane w eksploracjach wpisano w tabele. Każda osoba badana doko-
nywała w sumie 30 wyborów świadczących o jego predylekcjach w zakresie ilustracji
książkowej. Analizy wyników badań prowadzono w obrębie całej grupy — ujęcie
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uogólnione i z podziałem na wiek rozwojowy i płeć zarówno dla eksploracji kluczo-
wej, jak i repetycyjnej. A zatem analiza uogólniona prowadzona była w oparciu
o 6540 wyborów (3270 wyborów uzyskanych w eksploracji kluczowej i tyleż samo
w repetycji).

Szczegółowy opis analizy statystycznej zamieszczono w części Typy i sposoby
analiz statystycznych pomiaru danych/oraz kontrola innych zmiennych.

Typy i sposoby analiz statystycznych35. Wstępnego przygotowania danych i anali-
zy dokonano za pomocą statystycznych programów: Statistica, Środowisko Matlab 2008.

W pierwszym kroku dokonano podstawowej charakterystyki uzyskanych wyników.
Dotyczyła ona zarówno całej badanej grupy, jak i poszczególnych podgrup, wyodręb-
nionych ze względu na kategorie opisu dymorficznego — płeć oraz wiek, a także po-
szczególnych poziomów badań i płaszczyzn badawczych. Na tym etapie analiz wyko-
rzystano proste obliczenia statystyczne.

Na poziomie danych kategoryzowanych dokonano najpierw opisu i ilościowego
ukształtowania wskazań respondentów. W rezultacie za pomocą testu χ2 dokonano
zróżnicowanego opisu dziecięcych predylekcji do ilustracji książkowej. Statystyczne
analizy korelacyjne pokazały zależności w wyróżnionych obszarach według sfor-
mułowanych hipotez.

W celu zbadania, czy dany czynnik ma wpływ na zmienną zależną, zastosowano
test nieparametryczny chi-kwadrat (χ2) na niezależność przy hipotezie zerowej w po-
staci: H0: pij = pi. p.j, która głosi, że zmienne x i y są niezależne i hipotezie alterna-
tywnej w postaci: H1: pij � pi. p.j, czyli że obie cechy są zależne. Zastosowanie wyżej
wymienionego testu wymagało zbudowania tzw. tablicy dwudzielnej o r-wierszach
i s-kolumnach, gdzie r stanowi liczbę wariantów cechy x, a s — liczbę wariantów ce-
chy y36.

Tablica niezależności (dwudzielna)

y1 y2 ... yr �

x1 n11 n12 ... n1s n1.

x2 n21 n22 ... n2s n2.

... ... .. ... ... ...

xr nr1 nr2 ... nrs nr.

� n.1 n.2 ... n.s n

124 5. Model badania predylekcji...

35 Opracowanie statystyczne badań powstało dzięki konsultacjom i przy wydatnej pomocy dr. Mi-
rosława Wójciaka z Katedry Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

36 Zob. Test nieparametryczny chi-kwadrat (χ2) na niezależność w: G.A. FERGUSON, Y. TAKANE: Anali-
za statystyczna w psychologii i pedagogice. Przeł. M. ZAGRODZKI. Warszawa: PWN, 1997 s. 240 i dalsze.



Sprawdzianem hipotezy zerowej stała się statystyka:
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gdzie nij to obserwowane liczebności, a nij
’ to liczebności teoretyczne wyliczone ze

wzoru:
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n n
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i j’ . .
� , (2)

gdzie ni. i n.j są to odpowiednie liczebności brzegowe.
Należy zaznaczyć, iż w przypadku prawdziwości hipotezy zerowej sprawdzana

statystyka przyjmuje rozkład χ2 o k = (r – 1)(s – 1) stopniach swobody. Duże wartości
empiryczne badanej statystyki χ2 oznaczają, że liczebności empiryczne i teoretyczne
znacznie różnią się między sobą, co określa zależność obu badanych cech. W przy-
padku, gdy χ2 � χ2* (z krytyczne odczytane z tablic chi-kwadrat na poziomie
α = 0,05 i (r – 1)(s – 1) stopni swobody), zależność obu cech jest statystycznie istotna
(p < 0,05). Natomiast gdy liczebności nij w poszczególnych komórkach tablicy dwu-
dzielnej były mniejsze od 5, zastosowano poprawkę na ciągłość Yatesa37. W tym
miejscu należy podkreślić, iż poprawkę tę można stosować tylko i wyłącznie dla ta-
bel o wymiarach 2 × 2, postaci:

y1 y2 �

x1 n11 n12 n1.

x2 n21 n22 n2.

� n.1 n.2 n

Statystykę χ2 liczono wówczas ze wzoru:
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Reasumując, jeśli liczebności w poszczególnych komórkach tabeli 2 × 2 są większe
od 5, to liczono „zwykły” χ2, a jeśli mniejsze od 5, to liczono χ2 z poprawką Yatesa.

W celu zbadania czy w poszczególnych obszarach realizacji obrazu: rysunek, gra-
fika, malarstwo respondenci tak samo oceniali zmienne, zastosowano test na różnice
w proporcjach dla małych prób, wykorzystując w tym celu test na istotność różnicy
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37 Ibidem, s. 247 i dalsze.



wskaźnika struktury, w którym hipoteza zerowa w postaci: H0: p1 = p2, oznacza, że
nie ma różnic w strukturze obu grup, a hipoteza alternatywna: H1: p1 � p2, oznacza,
że występują różnice w strukturze. Ponieważ obie grupy badanych nie mają wystar-
czającej liczebności (n1, n2 > 100), nie można było zastosować standardowego testu
na różnice we wskaźnikach struktury38.

A zatem sprawdzana statystyka U przyjęła postać:

U arc
m
n

arc
m
n

n n
n n
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2 21

1

2

2

1 2

1 2

sin sin (4)

gdzie m1 i m2 to liczba osób z dwóch prób z wyróżnioną cechą, a n1 i n2 to odpo-
wiednio liczebności obu grup badanych.

Statystyka ta, przy założeniu prawdziwości hipotezy H0, ma w przybliżeniu
rozkład normalny o parametrach N(0, 1). Jeżeli z porównania obliczonej wartości U
z wartością krytyczną Uα otrzymano nierówność |u| � uα, to hipotezę H0 o równości
średnich pomiędzy grupami badanych osób odrzucano (różnica w średnich jest staty-
stycznie istotna), jeśli otrzymano nierówność |u| < uα, nie było podstaw do odrzucenia
hipotezy H0, co oznacza, że wyniki z obu badanych populacji generalnych były iden-
tyczne i można twierdzić, że nie ma istotnych różnic pomiędzy średnimi. Wartość
krytyczna testu dla α = 0,05 i przy założeniu testu dwustronnego — ma postać hipo-
tezy alternatywnej i wynosi 1,959964.

Do zbadania zależności zachodzących na poziomie połączonych płaszczyzn anali-
zy — według płci i obszarów realizacji obrazu, zastosowano test χ2 Mantela—Haen-
szela39.

Należy również zaznaczyć, iż w praktyce w przypadku wszystkich testów korzy-
stano nie z wartości krytycznych, lecz z prawdopodobieństwa obserwowanego p.
Prawdopodobieństwo obserwowane jest to prawdopodobieństwo, w wypadku którego
zakłada się, że wartość statystyki nie wpadnie do obszaru krytycznego, a więc nie ma
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. W praktyce, jeśli to prawdopodobieństwo
będzie niższe od założonego poziomu istotności α np. α = 0,05, to hipotezę zerową
odrzucamy na rzecz hipotezy alternatywnej.

Werbalną waloryzację ilustracji ustalono na podstawie analizy jakościowej spo-
rządzonego indeksu uzasadnień. Zmiennymi niezależnymi poddawanymi kontroli
były wiek dziecka i płeć. Kontrola tych zmiennych polegała na podzieleniu badanej
próby na grupy według poszczególnych poziomów kontrolowanej zmiennej i wykona-
niu właściwych prostych statystycznych obliczeń, dotyczących zróżnicowań wyodręb-
nionych podgrup.
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38 Zob. Test na różnice w proporcjach dla małych prób w: C. DOMAŃSKI: Testy statystyczne. Warsza-
wa: PWE, 1990, s. 122.

39 Por. A. AGRESTI: Categorical Data Analysis. New York: John Wiley & Sons, Wiley-Interscience,
2002, s. 230.



6. Dziecięce predylekcje w zakresie ilustracji
w książce literackiej
dla odbiorców w wieku przedczytelniczym
w kontekście płaszczyzn badawczych —
próba charakterystyki
na podstawie eksploracji kluczowej i repetycyjnej

Walory ilustracji z punktu widzenia plastycznego powinny być
uniwersalne, poruszające wrażliwość czy wyobraźnię zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Oryginalność odgrywa zasadniczą rolę.
Od dzieciństwa kształci postawy zwrócone przeciw stereoty-
pom, uczy różnorodności świata, uwrażliwia na nastroje.

M. Murawski: Rysować bez pudru

Sztuka ilustracji, w tym: obrazowania dla najmłodszych czytelników, przeszła
ogromne zmiany w ostatnich kilku dekadach. Współcześnie projektowanie graficzne
dla dziecięcego odbiorcy, by utrzymać status „sztuki”, nie tracąc przy tym swojej od-
rębności i indywidualnego charakteru, coraz częściej musi konfrontować własne ce-
chy z bogatym kulturowym kontekstem. Fakt ten zmusza do stawania wobec nowych
wyznaczników, jak np. wcześniejsze dorastanie potencjalnych odbiorców, ich potrze-
by emocjonalne czy zainteresowanie nowymi zjawiskami społecznymi. W trakcie
owych konfrontacji przesunięciom ulegają granice owej sztuki i szczególnego znacze-
nia nabiera odpowiedź na pytanie, czy uwarunkowania społeczno-kulturowe tego, co
widzimy i możemy widzieć, są w stanie kształtować dziecięce predylekcje w zakresie
ilustracji książkowej, czy też upodobania dzieci są bardziej stałe niż dorosłych, bo
bardziej zależne od stadium ich rozwoju niż od kontaktu ze sztuką danego okresu.
W tym miejscu należy podkreślić, iż świadomość wyznaczników oraz statusu litera-
tury dla dzieci może pomóc nie tylko w tworzeniu „dobrej” ilustracji, ale przede
wszystkim w selekcji realizacji artystycznych, wartościowych, ciekawych, estetycz-
nych, rozwijających czy po prostu pięknych.



Badacze problematyki dowodzą, iż ilustracja książkowa — jako realizacja pla-
styczna i obiekt wizualny, ma moc utrwalania osobowości i punktu widzenia. Podkre-
ślają fakt, iż może ona oddawać nastrój, zatrzymać w kadrze chwilę, nadać głębię
i znaczenie, w pewnym stopniu podpowiadać odbiorcy wygląd literackich światów,
które do tej pory mógł sobie jedynie imaginować. Twierdzą również, iż fascynacja
obrazem wizualnym powoduje, że potencjalny odbiorca wraca do niego wielokrotnie,
by go oglądać, kontemplować odkryte wartości czy też odnajdywać nowe. Jednak bez
względu na to, jaką siłę oddziaływania ma ilustracja jako realizacja plastyczna i for-
ma przekazu, przede wszystkim musi być dla dziecka atrakcyjna, człowiek posiada
bowiem głęboko zakorzenione sekretne pragnienia dotyczące wyglądu rzeczy i chce
czuć się szczęśliwy, gdy artysta stawia przed nim przedmioty, które są zgodne z jego
pragnieniami1.

Mając zatem na uwadze, iż dzisiejsze pokolenie funkcjonuje w zgoła odmiennej
ikonosferze niż pokolenie ich dziadków i rodziców, a hegemonia Cartoon Network
i dominacja medium ruchomych obrazów (telewizja, wideo, gry komputerowe, DVD),
świat disnejowski, świat Barbi, japońska manga, pokemony i Witch mają wpływ na
granice dziecięcej wyobraźni plastycznej, zdecydowano poddać weryfikacji dotych-
czasowe ustalenie w kwestii dziecięcych upodobań w zakresie ilustracji książkowej
i ponownie określić predylekcje najmłodszych czytelników w zakresie obrazów ilu-
stracyjnych służących konkretyzowaniu wyobrażenia, którego opis słowny zawiera się
w czytanym tekście.

Tak więc przedmiotem analizy stały się dziecięce upodobania do ilustracji
książkowej, które opisano w oparciu o przyjęte poziomy i płaszczyzny eksploracji, tj.
obszary realizacji obrazu wizualnego, jakości plastyczne ujmowane jako dominanty
obrazowania oraz plan obrazu (por. rozdz. 5).

W rezultacie przyjęto, iż predylekcje dzieci w wieku przedczytelniczym w zakre-
sie ilustracji książkowej określone zostaną poprzez: rysunkowe, malarskie — a ze
względu na fakt, iż polskie ilustracje przełomu tysiącleci znów charakteryzuje różno-
rodność, wielość stosowanych stylistyk, nieskrępowana inwencja, a także odwaga
w korzystaniu z coraz to innych technik — również graficzne formy ilustracyjne,
dopełnione przez jakości plastyczne obrazu takie, jak: abstrakcyjność, barwność,
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1 Warto w tym miejscu przytoczyć opracowania: G. LESZCZYŃSKI: Literatura i książka dziecięca.
Słowa — obiegi — konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyj-
nej i Dokumentacyjnej, 2003, s. 71; Z. RYCHLICKI: O niektórych problemach polskiej ilustracji
w książkach dla dzieci i młodzieży. W: Sztuka i dziecko. Materiały I Biennale Sztuki dla Dziecka. Po-
znań: Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1973, s. 118—126; IDEM: O sztuce ilustrowania
książek. „Sztuka dla Dziecka” 1987, nr 1/2, s. 8—11; I. SŁOŃSKA: Funkcje sztuki plastycznej na
przykładzie grafiki ilustracyjnej w wychowaniu przedszkolnym. W: Kultura literacka w przedszkolu. Red.
S. FRYCIE, I. KANIOWSKA-LEWAŃSKA. Cz. 1. Warszawa: WSiP, 1988, s. 256—289; I. SŁOŃSKA: Psycholo-
giczne problemy ilustracji dla dzieci. Warszawa: PWN, 1977; Sztuka dla najmłodszych. Teoria — recep-
cja — oddziaływanie. Red. M. TYSZKOWA. Warszawa—Poznań: PWN, 1977; J. WIERCIŃSKA: Książka
obrazkowa dziecka — tradycja i współczesność. W: Sztuka dla najmłodszych...; S. WYSŁOUCH: Literatura
a sztuki wizualne. Warszawa: PWN, 1994, s. 99—138.



szczegółowość, wyrazistość, dynamika, występujące w kolejnych planach i war-
stwach obrazu wizualnego.

Należy zaznaczyć, iż wszystkie przyjęte kategorie analizy są dla dziecięcego od-
biorcy niezwykle istotne; powiązanie mieszczących się w nich informacji obrazowych
z przekazem słownym decyduje bowiem o sposobie pełnego odbioru treści tekstu li-
terackiego. Ponadto wymienione kryteria są pewnymi cechami struktury ilustracji,
które twórca obrazu wizualnego może uzyskać, a co sprawia, że mogą być one
swoistymi sensami odkrywanymi w przyjętych eksploracjach.

6.1. Upodobania dziecięcego odbiorcy do ilustracji książkowej
ze względu na obszary realizacji obrazu
i dominanty obrazowania odniesione do planu obrazu

Ilustracja, która nie zaciekawia — nie jest w swoim wyrazie
plastycznym ilustracją atrakcyjną.

Z. Rychlicki: O sztuce ilustrowania książki

W dobie kultury wizualnej ilustrator — nieograniczony ścisłymi ramami dyscy-
pliny — ma swobodę zgłębiania różnych mediów i eksperymentowania z nimi, two-
rzenia obrazów ze wszystkiego, co wyda się mu odpowiednie. Rysunek — główne
narzędzie ilustratora, pozwalające rozpoznać indywidualny charakter, ma konkurencję
w postaci szeregu innych możliwości kreowania obrazu. Nie jest rzadkością obcowa-
nie z wizualną mieszaniną metod analogowych, cyfrowych, fotografii, jak również ry-
sowanych i malowanych znaków. Ilustratorzy łączą różne media, dostosowując je do
potrzeb projektu, który w przypadku ilustracji książkowej nie powtarza mechanicznie
dosłownych literackich opisów sytuacyjnych, jest wprawdzie inspirowany przez utwór
literacki, jednak komentuje tekst na swój sposób, często go parafrazując2.

Uwzględniając zatem bogactwo rozwiązań warsztatowych i rozmaitość technik
ilustracyjnych: od tradycyjnie związanych ze sztuką książki po nowatorskie koncepcje
i techniki własne, starano się zgromadzić niezbędne informacje w kwestii postrzega-
nia rysunkowych, malarskich i graficznych ilustracji książkowych oraz określić dzie-
cięce upodobania obrazowe odniesione do tychże form realizacji obrazu.

Materiałem empirycznym ilustrującym to zagadnienie są subiektywne dziecięce
wybory najładniejszej spośród przedstawionych ilustracji, projektowanych w podsta-
wowych dla tego typu przekazu obszarach realizacji obrazu w kontekście założonych
jakości plastycznych obrazu, uzupełnione o werbalne motywacje owych wskazań.

Dla pełnego obrazu dziecięcych predylekcji obrazowych podjęto pogłębioną anali-
zę zgromadzonego materiału empirycznego. Analiza ta sprowadzała się do ustalenia
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2 Z. RYCHLICKI: O niektórych problemach polskiej ilustracji..., s. 121.
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zróżnicowania upodobań wizualnych ze względu na płeć i wiek dziecięcego odbior-
cy. Uwzględniając ten kierunek inferencji, rozpoznano:
1. Predylekcje w zakresie ilustracji książkowej zróżnicowane ze względu na płeć

w grupie dzieci 5-letnich w rysunkowych, graficznych i malarskich obszarach
realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dominanty sposobu obrazowania i strefy ich
występowania na etapie eksploracji kluczowej i repetycyjnej.

2. Predylekcje w zakresie ilustracji książkowej zróżnicowane ze względu na płeć
w grupie dzieci 6-letnich w rysunkowych, graficznych i malarskich obszarach
realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dominanty sposobu obrazowania i strefy ich
występowania na etapie eksploracji kluczowej i repetycyjnej.

3. Upodobania w zakresie ilustracji książkowej zróżnicowane ze względu na płeć
w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w rysunkowych, graficznych i malar-
skich obszarach realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dominanty sposobu obrazo-
wania i strefy ich występowania na etapie eksploracji repetycyjnej.
Analiza uzyskanych wyników badań ma charakter jakościowo-ilościowy, przy

czym jakościowe ujęcie wyników określa specyfikę dziecięcych predylekcji w zakre-
sie rysunkowych, graficznych i malarskich ilustracji książkowych, natomiast ilościowa
analiza ujmuje prawidłowości ogólne i istotność statystyczną.

6.1.1. Specyfika predylekcji w zakresie malarskich obrazów
ilustracyjnych w grupie dzieci 5- i 6-letnich

Analizy dokonane w tej części pracy dotyczą obszaru badawczego obejmującego
dziecięce upodobania w zakresie malarskich ilustracji książkowych. Pole badawcze
obejmuje identyfikację upodobań dzieci w wieku przedczytelniczym odniesione do
ilustracji projektowanych na podstawie podstawowych cech obrazowania, tj. abstrak-
cyjności, barwności, szczegółowości, wyrazistości i dynamiki obrazu plastycznego.
Prowadzone analizy uwzględniały perspektywę subiektywną (indywidualne postrze-
ganie ilustracji) i miały charakter jakościowo-ilościowy.

Postrzeganie abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych
w zakresie malarskich iluminacji
Podstawę analizy dziecięcych predylekcji w zakresie malarskich abstrakcyjnych

obrazów ilustracyjnych3 stanowi zbiorczy materiał empiryczny w postaci rozkładu
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3 Należy zaznaczyć, iż kreowanie ilustracji o cechach obrazu abstrakcyjnego polega na sprowadze-
niu form zaczerpniętych z natury do znaku i stworzenia dla nich czysto plastycznego ekwiwalentu lub
opiera się na pełnej autonomii obrazu, wykorzystując czyste formy: linie, plamy barwne, bryły. Najczę-
ściej przywoływany w literaturze przedmiotu podział polega na wyodrębnieniu abstrakcji ekspresyjnej,
nazwanej gorącą oraz abstrakcji zimnej — geometrycznej, por. Encyklopedia sztuki polskiej. Słowo
wstępne J.K. OSTROWSKI. Kraków: Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2002, s. 13.



procentowego uzyskanych wyborów najładniejszej ilustracji w ramach prowadzonych
eksploracji w obrębie poszczególnych grup wiekowych, w formie uogólnionej oraz
w postaci zróżnicowania wyznaczonego zmienną płci.

Zebrany materiał ukazuje, iż w większości przypadków dzieci 5-letnie spośród
prezentowanych malarskich obrazów o charakterze abstrakcyjnym wybierają głównie
realizacje plastyczne pozbawione owego charakteru (zob. aneks: załącznik 10, ilustra-
cja 1) oraz skłaniają się ku projektom, w których abstrakcyjny charakter struktury ob-
razu zauważalny jest w dalszym planie (aneks: załącznik 10, ilustracja 2), tym sa-
mym preferują projekty malarskie o cechach ilustracyjności, wierne realiom zarówno
w formie, jak i treści (tabela 1, wykres 1).
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Tabela 1. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie malarskich abstrakcyjnych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [5m] 8 98 7,5 5 107 4,5 13 205 6,0
a/d1p [5m] 7 99 6,6 5 107 4,5 12 206 5,5
a/ddp [5m] 34 72 32,1 44 68 39,3 12 206 35,8
a/mco [5m] 22 84 20,8 11 101 9,8 78 140 15,1
a/bd [5m] 35 71 33,0 47 65 42,0 82 136 37,6

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci
5-letnich, malarstwo/obszar realizacji obrazu.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci
5-letnich, malarstwo/obszar realizacji obrazu.

Wykres 1. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie malarskich abstrakcyjnych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Argumentując swój wybór, dziecięcy respondenci najczęściej używali stwierdzeń:
„Wszystko widać”, „Wszystko tu jest ładne”, „Jest tu wszystko”, „Bo kolorowy”.
W przypadku pozostałych ilustracji prezentowanych w tej płaszczyźnie badawczej do-
minowały wypowiedzi typu: „Nieładne”, Niewyraźne”, „Tu są takie kółka”, „Ba-
zgroły”, „Poplamione”, „Krzywe wszystko”, „Takie plamy tu są”, „Tu jest coś takie-
go”, „Rozmazane”, „Pochlapało się” „Niewyraźne jest”, „Pomazało się”. A zatem
można przyjąć, iż dzieci, odwołując się do treści tekstu, poszukiwały kształtów, kolo-
ru, czyli elementów, które odnosząc się do cech wyglądu i skojarzeń, są adekwatne
do postaci, rekwizytów i elementów otoczenia zawartych w tekście literackim.

Porównując wskazania, można zauważyć, że dziecko poszukuje obrazów zbliżo-
nych do wyglądu rzeczywistego przedmiotów, oczekuje od form obrazowych kalki
świata przedstawionego, tym samym realistyczne malarskie obrazy ilustracyjne w po-
równaniu z ich abstrakcyjnymi malarskimi formami obrazowymi cieszą się zdecydo-
wanie większym uznaniem dziecięcego odbiorcy.

Na podstawie wyników i werbalnych uzasadnień można przyjąć tezę, że 5-letni
odbiorcy nie rozumieją zawartych w malarskim materiale ilustracyjnym skrótów, ja-
kie zastosował ilustrator, tworząc obraz abstrakcyjny. Forma malarskich ilustracji
poprzez zastosowane w nich środki wyrazu plastycznego (plamy barwne, deforma-
cje, awangardowe formy plastyczne itp.) umożliwiające ilustratorowi przedstawienie
treści tekstu i zastosowanie skrótu w obrazie, wyraźnie nie przemawia do młodego
odbiorcy i sprawia trudności w rozpoznawaniu przedstawionych na nich przedmio-
tów czy istot, słowem: najmłodszy odbiorca nie potrafi jeszcze czytać abstrakcyj-
nych wizualizacji, co w tym kontekście warunkuje niezrozumienie sztuki nowo-
czesnej.

Specyfikę predylekcji obrazowych dzieci 6-letnich w zakresie abstrakcyjnych ob-
razów malarskich przedstawiono w tabeli 2 i w postaci wykresu 2. Analiza materiału
empirycznego wskazuje, że — podobnie jak 5-letni odbiorcy — również 6-letni re-
spondenci nie akceptują obrazów ilustracyjnych wykreowanych na podstawie szeregu
niedopowiedzeń. Preferują natomiast kompozycje plastyczne nacechowane ilustracyj-
nością — realistyczne w wyrazie plastycznym, oraz obrazy, w których abstrakcyjność
zauważalna jest w dalszym planie (tabela 2, wykres 2), argumentowali swój wybór
stwierdzeniami: „Tutaj jest wszystko ładne”, „Misie rozmawiają na górze, mają po-
duszkę i owoce”, „Misie są ładne, drzewa są ładne...”, „Takie kolorowe i niezamaza-
ne”, „Tam się rozmyło, a tu jest ładne”, „Takie coś, co tam jest, nie podobało mi się,
a tu wszystko widać”, „Ładny obrazek”, „Spadają liście i idą spać niedźwiedzie”, „Są
takie jak normalnie”, „Ten jest ładny obrazek, bo wszystko widać: dziewczynka bawi
się w pokoju”, „Ładny balon i dziewczynka”. Pozostałe ilustracje oceniane były przez
dziecięcych respondentów w taki sposób: „Tak nie można malować”, „Same kropki
tu są”, „Nie może takie być dla dzieci”, „To chyba słoń jest, ale nie wiem, bo nie wi-
dać”, „Tu jest niefajny obrazek”.

Należy zaznaczyć, iż w niniejszych analizach termin „realizm” rozumiany jest
tak, jak przedstawił to W. Ławniczak — i odnosi się do dwuczłonowej relacji, w któ-
rej między zbiorem wyglądów spostrzeżeniowych z zakresu rzeczywistości przedsta-
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wionej, a zbiorem wyglądów spostrzeżeniowych z zakresu rzeczywistości obiektyw-
nej — występuje analogia4.

Na podstawie uzyskanych wskazań można wnioskować, że również 6-letni odbior-
cy nie rozpoznają skrótów zawartych w abstrakcyjnym malarskim materiale ilustra-
cyjnym i poszukują adekwatności treści oraz formy plastycznej, jedności obrazo-
wo-znaczeniowej w malarskim przekazie wizualnym, opartej na rozpoznawanym
przez dziecko schemacie obrazowym.
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4 Por. W. ŁAWNICZAK: Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej. Poznań: Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1975, s. 62.

Tabela 2. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie malarskich abstrakcyjnych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [6m] 12 94 11,3 6 106 5,4 18 200 8,3
a/d1p [6m] 3 103 2,8 0 112 0,0 3 215 1,4
a/ddp [6m] 24 82 22,6 49 63 43,8 73 145 33,5
a/mco [6m] 21 85 19,8 12 100 10,7 33 185 15,1
a/bd [6m] 46 60 43,4 45 67 40,2 91 127 41,7

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci
6-letnich, malarstwo/obszar realizacji obrazu.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci
6-letnich, malarstwo/obszar realizacji obrazu.

Wykres 2. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie malarskich abstrakcyjnych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Struktura predylekcji do malarskich realizacji plastycznych w grupie dzieci
w wieku przedczytelniczym pozwala zauważyć, że badana grupa dziecięcych czytel-
ników wyraźnie nie akceptuje abstrakcyjnych obrazów malarskich (tabela 3). Kryte-
rium ilustrujące brak analizowanej dominanty obrazowania w realizacji zarówno pla-
stycznej, jak i kryterium dominanty w dalszym planie obrazu wskazuje, iż dzieci
w wieku przedczytelniczym, wybierając najładniejszą w ich ocenie malarską ilustra-
cję, a nie rozumiejąc jeszcze języka symbolu i metafory zawartej w obrazie — wy-
raźnie skłaniają się ku realizacji o silnym narracyjnym charakterze, podążającej za
duchem utworu, kierując się jego ilustracyjnością i realizmem (aneks: załącznik 10,
ilustracja 1). Fakt ten tłumaczyć możemy procesem edukacji plastycznej małego
dziecka, która sprowadza się do dostarczania gotowych wzorów w procesie kreowania
obrazu przedmiotów (wyklejanki, kolorowanki) i tym samym preferowania sztywnych
schematów obrazowych. Należy podkreślić, iż wynikiem stosowania takich rozwiązań
jest brak umiejętności rozpoznawania struktur ikonicznych uwarunkowanych przez
system znaków o większym stopniu złożoności i powiązania wzorów wizualnych
z przekazem słownym zarówno pod względem podobieństwa, jak i pod względem
różnic w znaczeniu. A zatem w toku rozwoju i edukacji nie tylko ukierunkowanej,
ale także nieukierunkowanej powinno się stosować zabawy złożonymi symbolami,
podczas których dziecko uczy się zasad ikonicznej komunikacji.

W celu określenia szczegółowej specyfiki upodobań w obrębie abstrakcyjnych ob-
razów ilustracyjnych przeprowadzono analizę zróżnicowania upodobań obrazowych
w obrębie badanej grupy dziecięcych odbiorców (dzieci 5- i 6-letnie) ze względu na
płeć i plan obrazu.

Specyfikę upodobań w wymienionym zakresie w ujęciu procentowym ukazuje
diagram 1. Analizy statystyczne ze względu na czytelność informacji przedstawio-
nych w niniejszym podrozdziale zawarto w aneksie, w załączniku 6.
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Tabela 3. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie malarskich ab-
strakcyjnych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [m] 20 192 9,4 11 213 4,9 31 405 7,1

a/d1p [m] 10 202 4,7 5 219 2,2 15 421 3,4

a/ddp [m] 58 154 27,4 93 131 41,5 151 285 34,6

a/mco [m] 43 169 20,3 23 201 10,3 66 370 15,1

a/bd [m] 81 131 38,2 92 132 41,1 173 263 39,7

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [m] — malarstwo/ob-
szar realizacji obrazu.



W przypadku malarskich obrazów zrealizowanych na podstawie dominanty obra-
zowania w postaci abstrakcyjności dominującej w całym obrazie, zarówno 5-letnie,
jak i 6-letnie dziewczęta, w porównaniu z chłopcami, w mniejszym stopniu preferują
ten typ realizacji plastycznej. Rozkład wyborów dla abstrakcyjnych ilustracji malar-
skich postrzeganych jako wizualnie najładniejsze w tej kategorii badawczej w popula-
cji dziewcząt zawiera się w przedziale wskazań 2,3%—2,8%, w populacji chłopców
ukształtował się w przedziale 3,7%—5,5%. Takie zróżnicowanie wskazuje, iż dziew-
częta w wieku przedczytelniczym, w porównaniu z chłopcami, wykazują mniejsze
zainteresowanie abstrakcyjną w swoim wyrazie realizacją plastyczną (zob. diagram
1). Jednak weryfikacja statystyczna wykazała brak istotnego zróżnicowania preferen-
cji obrazowych wyznaczonych zmienną płci (aneks: załącznik 6, tabele 1—2). Zatem
można uznać, że dziecięce preferencje obrazowe w tej kategorii przyjmują
homogeniczny charakter i zarówno dziewczęta, jak i chłopcy nie preferują ilustracji
kreowanych na podstawie abstrakcyjności struktury plastycznej dominującej w całym
obrazie.

Analiza wskazań w przypadku malarskich ilustracji, w których abstrakcyjność
obrazu dominuje w pierwszym planie, wykazała — podobnie jak w poprzedniej
płaszczyźnie badań — zróżnicowanie pomiędzy dziewczętami a chłopcami w po-
strzeganiu obrazów kreowanych na podstawie wymienionej cechy. Różnica pomiędzy
dziewczętami a chłopcami wyraża się w większości brakiem ich wskazań w tej kate-
gorii. Weryfikacja statystyczna uzyskanych liczebnych wskazań wykazała jednak brak
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta występująca w dalszym planie; a/mco — abstrakcyjność jako
dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — brak dominanty w postaci abstrakcyjności obrazu.

Diagram 1. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie malarskich ilustracji
realizowanych w oparciu o abstrakcyjność obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



istotnego zróżnicowania preferencji obrazowych wyznaczonych zmienną płci (aneks:
załącznik 6, tabele 1—2). Można zatem przyjąć, iż w zakresie dziewczęcych, jak
i chłopięcych upodobań nie mieszczą się obrazy, w których realizm kompozycji
ustąpił pola plastycznej transformacji w konsekwencji trudno rozpoznawalnym ele-
mentom.

W przypadku malarskich abstrakcyjnych wizualizacji obrazowych, w których
abstrakcyjność kompozycji zauważalna jest w dalszym planie (diagram 1), do-
strzeżono, że zarówno 5-letnie, jak i 6-letnie dziewczęta, w porównaniu z chłop-
cami, w większym stopniu preferują ten typ realizacji plastycznej. Analiza staty-
styczna wykazała jedynie zróżnicowanie preferencji obrazowych w grupie dzieci
6-letnich (aneks: załącznik 6, tabele 1—2). Można zatem uznać, iż ten typ ilustracji
mieści się w kręgu upodobań obrazowych dzieci 5-letnich oraz dziewcząt 6-letnich,
tym samym wskazani odbiorcy preferują ilustracje w malarskim obszarze realizacji
plastycznej kreowane w kierunku realistycznego obrazowania. Trzeba także zazna-
czyć, iż w prezentowanych malarskich wizualizacjach obrazowych, w których abs-
trakcyjność zauważalna była w dalszym planie, pierwszy plan tworzyła kompozycja
realistyczna.

Analizując zróżnicowanie wskazań w obrębie malarskich abstrakcyjnych ilustracji,
w których abstrakcyjność kompozycji jest minimalnie zauważalna w całym obra-
zie (diagram 1), można skonstatować, iż najogólniej tego typu obrazy zdecydowanie
preferują chłopcy. W grupie dzieci 5-letnich uwidocznione różnice wykazują istot-
ność statystyczną, w grupie 6-letnich respondentów uzyskane wyniki osiągają do-
niosłość statystyczną na poziomie 0,1 (aneks: załącznik 6, tabele 1—2). Trudno wyja-
śnić charakter tych zróżnicowań, ale w pewnym stopniu wyznacza je abstrakcyjność
desygnatów elementów otoczenia w ilustracji, dostrzegana — jak widać — głównie
przez chłopców.

Zróżnicowanie upodobań do ilustracji malarskich pozbawionych abstrakcyjnego
wyrazu (diagram 1) wskazuje na istniejącą zbieżność preferencji obrazowych wzglę-
dem płci. W grupie 6-latków w populacji chłopców zauważyć możemy wzrost
upodobań do tego typu ilustracji. Jednak weryfikacja statystyczna nie przyniosła żad-
nych rozstrzygnięć nacechowanych istotnością (aneks: załącznik 6, tabele 1—2). War-
tości wskazań mieszczące się w przedziale 16,1%—21,6% podkreślają fakt, iż w tej
płaszczyźnie badawczej dziecięcy odbiorca w wieku przedczytelniczym przedkłada
ilustracje realistyczne nad pozostałymi.

Dokonując generalizacji dziecięcych predylekcji obrazowych w zakresie malar-
skich ilustracji o charakterze abstrakcyjnym, można skonstatować, iż odbiorcy w wie-
ku przedczytelniczym wyraźnie nie akceptują abstrakcyjnych obrazów malarskich,
a wybierając najładniejszą w ich ocenie malarską ilustrację, wyraźnie kierują się jej
ilustracyjnością. Preferują również obrazy, w których abstrakcyjność rekwizytów
i elementów otoczenia jest zauważalna w dalszym planie, przy czym w grupie dzieci
6-letnich zdecydowanie ten typ obrazu preferują dziewczynki.
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Postrzeganie barwnych obrazów ilustracyjnych
w zakresie malarskich iluminacji
Analizę dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji barwnych zrealizowanych

w technikach malarskich prowadzono w oparciu o specjalnie opracowane realizacje
plastyczne o identycznym temacie, różniące się jednak stopniem nasycenia koloru
i obszarem występowania.

Analiza materiału empirycznego dotycząca upodobań dzieci 5-letnich w zakresie
barwnych obrazów ilustracyjnych wykazała, że 5-letni odbiorcy uznają za „najład-
niejsze” ilustracje charakteryzujące się bogactwem barw, realizowane w barwach
nasyconych, uwzględniające śmiałe kontrasty zestawionych obok siebie plam
w całym obrazie (aneks: załącznik 10, ilustracja 3). W dużym stopniu akceptują
również ilustracje, w których barwność obrazowanych elementów i form wyraźnie
dominuje tylko w pierwszym planie (tabela 4, wykres 3; aneks: załącznik 10, ilu-
stracja 4).

Warto zaznaczyć, iż uzyskany wynik uwarunkowany jest zjawiskiem natury fizjo-
logicznej. Barwy nasycone czyste ułatwiają małym dzieciom spostrzeganie, gdyż
łatwiej je różnicować, a w konsekwencji odczytać formę i zrozumieć treść ilustracji.
Na uwagę zasługuje wynik uzyskany na poziomie dominanty minimalnie zauważalnej
w całym obrazie (wykres 3). Dziecięce wybory w tej kategorii wskazują, iż uznanie
najmłodszych odbiorców zyskują również obrazy o zdecydowanie ograniczonej kolo-
rystyce, ale realistyczne w swym wyrazie. Uzasadniając swój wybór, dzieci stosowały
określenia: „Ciekawe niebo”, „Ładny, ten; inne nie mają pokolorowanej sukienki”,
„Tam są plamy, a ten jest posprzątany”, „Tu wszystko jest wesołe”, „Dzieci lubią ta-
kie obrazki”, „Jest najfajniejszy”, „Bo jest ładny, bo jest piękny”. Porównując dzie-
cięce wybory, można uznać, że badana grupa dziecięcych czytelników wyraźnie pre-
feruje obrazy epatujące feerią barw właściwie bez ograniczeń.
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Tabela 4. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie malarskich barwnych obrazów ilustracyjnych
— rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [5m] 43 63 40,6 45 67 40,2 88 130 40,4

b/d1p [5m] 28 78 26,4 31 81 27,7 59 159 27,1

b/ddp [5m] 11 95 10,4 7 105 6,3 18 200 8,3

b/mco [5m] 9 97 8,5 3 109 2,7 12 206 18,8

b/bd [5m] 15 91 14,2 26 86 23,2 41 177 5,5

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci 5-letnich, malarstwo/obszar realiza-
cji obrazu.



Strukturę predylekcji obrazowych dzieci 6-letnich w zakresie barwnych obrazów
ilustruje wykres 4. Analiza rozkładu wskazań ukazuje, że — podobnie jak 5-letni od-
biorcy — również dzieci 6-letnie spośród prezentowanych malarskich obrazów, prefe-
rują ilustracje bardzo barwne w wyrazie plastycznym oraz obrazy, w których barw-
ność obiektów zauważalna jest w pierwszym planie, ich aprobatę zyskują również
ilustracje, w których barwność jest minimalnie obrazowana w całym wizualnym wy-
tworze (tabela 5). W uzasadnieniach wyborów 6-letnich respondentów pojawiają się
m.in. stwierdzenia: „Najładniejszy jest, bo kolorowy cały”, „Taki fajny i kolorowany,
a tam nie są tak pokolorowane”. Pozostałe ilustracje oceniane były przez dziecięcych
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Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci 6-letnich, malarstwo/obszar realiza-
cji obrazu.

Wykres 4. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie malarskich barwnych obrazów ilu-
stracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci 5-letnich, malarstwo/obszar realiza-
cji obrazu.

Wykres 3. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie malarskich barwnych obrazów ilu-
stracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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respondentów jako: „Takie byle jakie”, „Bo są mało kolorowe”. Na podstawie uzy-
skanych wskazań można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że 6-letni od-
biorcy zdecydowanie preferują ilustracje, w których użyte barwy albo podkreślają
kolorystykę tematu obrazowania, albo przez przypisywaną mu temperaturę są ade-
kwatne do przedstawionego motywu.

Struktura predylekcji do ilustracji malarskich o barwnym charakterze w grupie
dzieci w wieku przedczytelniczym ukazuje, że badana grupa najmłodszych potencjal-
nych czytelników wyraźnie preferuje barwne obrazy ilustracyjne kreowane w techni-
kach malarskich (tabela 6; aneks: załącznik 10, ilustracja 3), czego dowodem mogą
być sformułowania oceniające, które dzieci generowały podczas eksploracji, znacznie
bardziej doprecyzowane, nacechowane emocjonalnie oraz — co ważne — ukazujące
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Tabela 5. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie malarskich barwnych obrazów ilustracyjnych
— rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [6m] 30 76 28,3 64 48 57,1 94 124 43,1

b/d1p [6m] 37 69 34,9 28 84 25,0 65 153 29,8

b/ddp [6m] 9 97 8,5 3 109 2,7 12 206 5,5

b/mco [6m] 21 85 19,8 12 100 10,7 33 185 15,1

b/bd [6m] 9 97 8,5 5 107 4,5 14 204 6,4

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci 6-letnich, malarstwo/obszar realiza-
cji obrazu.

Tabela 6. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie malarskich
barwnych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [m] 73 139 34,4 109 115 48,7 182 254 41,7

b/d1p [m] 65 147 30,7 59 165 26,3 124 312 28,4

b/ddp [m] 20 192 9,4 10 214 4,5 30 406 6,9

b/mco [m] 36 176 17,0 38 186 17,0 74 362 17,0

b/bd [m] 18 194 8,5 8 216 3,6 26 410 6,0

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [m] — malarstwo.



kreatywne podejście do analizy, tym samym wskazujące na znaczenie barw dla dzie-
cięcego postrzegania ilustracji, istotniejszego niż poprzednio analizowana kategoria.

Zróżnicowanie dziecięcych upodobań w zakresie barwnych obrazów ilustracyj-
nych w ujęciu procentowym w obrębie planów i warstw realizacji plastycznej ukazuje
diagram 2. Analizy statystyczne zawarto w aneksie w załączniku 6, tabele 3—4.

Rozkład dziecięcych wskazań wyróżnionych ze względu na płeć w obrębie anali-
zowanych grup wiekowych obrazuje, iż w przypadku obrazów malarskich, w których
barwność stanowi cechę dominującą w całym obrazie (diagram 2), w grupie 5-let-
nich respondentów nie stwierdzono istotnego zróżnicowania predylekcji obrazowych
w wymienionej kategorii wyznaczonego zmienną płci, a zatem możemy sądzić o wy-
stępowaniu homogenicznych upodobań obrazowych (aneks: załącznik 6, tabele 3—4).
Natomiast w grupie dzieci 6-letnich weryfikacja statystyczna wykazała istotne różni-
ce — dziewczęta, w porównaniu z chłopcami, bardziej preferują ten typ realizacji
plastycznej. Rozkład wskazań dla barwnych ilustracji malarskich postrzeganych jako
wizualnie najładniejsze w tej kategorii badawczej wskazuje, iż dzieci 5-letnie oraz
dziewczęta 6-letnie są bardziej skłonne do uznawania tego typu ilustracji za najład-
niejsze.

Analiza wskazań w przypadku malarskich ilustracji, w których barwność obra-
zu dominuje w pierwszym planie (diagram 2), wykazała w obu grupach wieko-
wych brak większego zróżnicowania pomiędzy dziewczętami a chłopcami w postrze-
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — brak dominanty w postaci barwności w obrazie.

Diagram 2. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie malarskich ilustracji
realizowanych w oparciu o barwność obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



ganiu obrazów kreowanych wokół wymienionej cechy. A zatem biorąc pod uwagę
procentowe wartości wskazań, należy uznać, iż zarówno dziewczętom, jak
i chłopcom w wieku przedczytelniczym podobają się tego typu ilustracje i na pod-
stawie subiektywnej oceny zaliczają malarskie ilustracje o barwnym pierwszym pla-
nie do najładniejszych.

W przypadku malarskich barwnych wizualizacji obrazowych, w których barw-
ność zauważalna jest w dalszym planie (diagram 2), dostrzec można rozbieżność
w procentowych wskazaniach dziewcząt i chłopców. I tak, rozkład wyborów
dziewcząt mieści się w przedziale 1,4%—3,2%, a w populacji chłopców zróżnicowa-
nie kształtuje się na poziomie 4,1%—5,01%. Porównując owe procentowe wartości
wskazań, można uznać, iż ten typ obrazowania bardziej podoba się chłopcom. Jednak
analiza statystyczna nie potwierdziła istotnego zróżnicowania preferencji obrazowych
wyznaczonych zmienną płci w obu grupach wiekowych.

Dziecięce wskazania w obrębie malarskich barwnych ilustracji, w których barw-
ność jest minimalnie zauważalna w całym obrazie (diagram 2), ilustrują zróżnico-
wanie preferencji obrazowych pomiędzy chłopcami a dziewczętami w obu grupach
wiekowych, co również potwierdziła analiza statystyczna (aneks: załącznik 6, tabele
3—4). W grupie dzieci 5-letnich to dziewczęta wykazują większe zainteresowanie
tym typem obrazowania. Natomiast w grupie dzieci 6-letnich układ wskazań jest od-
wrotny — w tym przypadku to chłopcy kierują swoje upodobania na realizacje pla-
styczne o zdecydowanie ograniczonej kolorystyce — monochromatyczne lub tworzo-
ne w barwach przygaszonych. Rozkład wyborów uzyskanych przez dziewczęta
w wieku przedczytelniczym zawiera się w przedziale 5,5%—11,9%, wskazania
chłopców mieszczą się w przedziale 6,9%—9,6% wyborów. Na podstawie procento-
wych wartości wskazań można przyjąć, iż ilustracje, w których barwność obrazu jest
minimalnie zauważalna w realizacji plastycznej — jeżeli tylko mieszczą się w zakre-
sie dziecięcych upodobań obrazowych — to są bardziej aprobowane przez dziewczęta
w wieku przedczytelniczym.

Charakter zróżnicowania upodobań do ilustracji malarskich wykazujących brak
barwności w realizacji plastycznej (diagram 2) wskazuje, iż chłopcom bardziej po-
dobją się bezbarwne kompozycje plastyczne, co jednak nie zostało potwierdzone sta-
tystycznie. Procentowe wartości dziecięcych wskazań uzmysławiają, iż ten typ ilustra-
cji, w stosunku do pozostałych w tej kategorii, zarówno w odbiorze dziewcząt, jak
i chłopców, nie cieszy się uznaniem. Można zatem przyjąć, iż dzieci w wieku przed-
czytelniczym nie aprobują ilustracji, w których podstawowym środkiem wyrazu jest
plama barwna, pozbawiona mocnego konturu, pozostająca w tonach szarych lub bru-
natnych.

Dokonana analiza predylekcji obrazowych w zakresie malarskich ilustracji
o barwnym charakterze pozwoliła stwierdzić, iż dzieci w wieku przedczytelniczym,
wybierając najładniejszą w ich ocenie malarską ilustrację wyraźnie kierują się barw-
nością owego obrazu, tym samym nie akceptują obrazów malarskich pozostających
w szarościach. Preferują obrazy, w których dominują nasycone okonturowane składo-
we obrazu — postaci, rekwizyty, elementy otoczenia, tło.
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Wyjaśniając charakter dziecięcych preferencji w wymienionych kategoriach, moż-
na uznać, iż zapewne określa je podkreślana już fizjologia, ale również w pewnym
stopniu wyznacza je specyfika dziecięcych doświadczeń obrazowych, na które składa
się ekspansja kultury popularnej wyrażana poprzez barwne obrazy filmowe, ilustrację
reklamową, prasową, a nawet trendy w modzie dziecięcej5.

Postrzeganie szczegółowych obrazów ilustracyjnych
w zakresie malarskich iluminacji
Postrzeganie szczegółowych obrazów ilustracyjnych przez dzieci 5- i 6-letnie sta-

nowi kolejny wskaźnik predylekcji w zakresie ilustracji książkowych zrealizowanych
w technikach malarskich. Materiałem empirycznym ilustrującym to zagadnienie są
dziecięce wskazania zobrazowane na wykresach 5—6 i ujęte w tabelach 7—9.

Zgromadzony materiał badawczy dotyczący upodobań dzieci 5-letnich w zakresie
szczegółowych obrazów ilustracyjnych (wykres 5) ukazuje w sposób jednoznaczny
hierarchię realizacji plastycznych preferowanych przez dziecięcego odbiorcę w tej
kategorii. Ujmując problem globalnie, stwierdzono, że 5-letni odbiorcy uznają za
„najładniejsze”6 ilustracje, w których precyzyjność opracowania szczegółów dominu-
je w całym obrazie. Na drugim miejscu respondenci sytuują ilustracje, w których
szczegółowość kompozycji plastycznej wyraźnie zauważalna jest w pierwszym pla-
nie, a kolejne miejsce zajęły obrazy szczegółowe w dalszym planie. Motywując swój
wybór, dzieci używały określeń: „Jest tu: gruszka, jabłko, chmurki”, „Misie gdzie
indziej robią coś innego”, „Niczego nie brakuje”, „Tutaj nie ma tego, a tutaj jest
tego więcej”, „Wszystko jest”, „Wszystko jest wyraźne”, „Ładny jest balon i dziew-
czynka”, „Wszystko jest tak jak ma być”, „Tutaj są niedźwiedzie, siedzą sobie, wi-
dzisz — rozmawiają”, „Widać, że dziewczynka goni balonik”, „Ten ładny jest. Na
innych obrazkach widać mniej, że dziewczynce uciekł balon”, „Inne obrazki są
mniej ładne”, „Ten jest najładniejszy”, zestawiając je ze stwierdzeniami: „Nieładny”,
„Czegoś im brakuje”, „Nie podoba mi się”. Należy zaznaczyć, iż wymienione typy
ilustracji, w porównaniu do pozostałych w tej kategorii, obrazują większość elemen-
tów warstwy tekstowej, słowem: nie odbiegają od pierwowzoru słownego.

Uogólniając, można zatem z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dzieci
5-letnie preferują obrazy z dużą ilością detali, ilustrujące tekst w sposób bardzo wier-
ny i nie dostrzegają jeszcze walorów uproszczonej realizacji plastycznej (aneks:
załącznik 10, ilustracja 5).

Rozkład wskazań dzieci 6-letnich w zakresie szczegółowych obrazów malarskich
zawiera wykres 6. Analiza materiału empirycznego w prowadzonych eksploracjach
wskazuje, że — podobnie jak 5-letni odbiorcy — również dzieci 6-letnie spośród pre-
zentowanych obrazów, preferują ilustracje, w których precyzyjność opracowania
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5 Problem istotny z uwagi na intensywną estetyzację kultury współczesnej i zacierające się granice
między artystyczną a pseudoartystyczną aktywnością kulturową nowoczesnych mediów.

6 Takie określenie może wydawać się zbyt ogólnikowe, ale dla najmłodszych odbiorców jest to
określenie jednoznacznie wskazujące na dokonanie wyboru, a co za tym idzie — na predylekcję.



szczegółów dominuje w całym obrazie, jak i w pierwszym planie. Kolejne miejsce
w subiektywnej ocenie zajęły obrazy szczegółowe w dalszym planie, co może świad-
czyć o tym, że czytelnik zaczyna z wolna dostrzegać walory uproszczonych form
plastycznych, koncentrując swoje upodobania na projektach plastycznych z mocno
zaznaczonym konturem i barwnymi płaszczyznami (tabela 8, wykres 6).

Uzasadniając swój wybór, 6-letni respondenci stosowali argumentację typu: „Faj-
ny obrazek”, „Ten obrazek jest ładny, bo najładniejszy jest balonik”, „Widać dużo
tu”, „Misie są razem, przecież widzisz; ten obrazek jest fajny”, „Bo u góry nie ma
tego, a tu widać, no i jest!”, „Ten obrazek może być, chociaż balonik jest taki jakiś”,
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Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci 5-letnich,
malarstwo/obszar realizacji obrazu.

Wykres 5. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie malarskich szczegółowych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 7. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie malarskich szczegółowych obrazów ilustra-
cyjnych   — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [5m] 31 75 29,2 46 66 41,1 77 141 35,3

s/d1p [5m] 28 78 26,4 31 81 27,7 59 159 27,1

s/ddp [5m] 16 90 15,1 21 91 18,8 37 181 17,0

s/mco [5m] 19 87 17,9 6 106 5,4 25 193 11,5

s/bd [5m] 12 94 11,3 7 105 6,3 19 199 8,7

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci 5-letnich,
malarstwo/obszar realizacji obrazu.



zestawiając je z uzasadnieniem w rodzaju: „Czegoś tu brakuje”, „Nie podoba mi się
w ogóle”, „Może być, ale podoba mi się trochę mniej niż ten”.

Na podstawie uzyskanych wskazań można z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzić, że 6-letni odbiorcy zdecydowanie przedkładają nad pozostałe obrazy ilu-
stracyjne realizacje plastyczne charakteryzujące się zarówno wielością i dekoracyjno-
ścią elementów — postaci i rekwizytów umieszczonych w całym obrazie ilustracyj-
nym, jak i sporym ładunkiem informacyjnym (aneks: załącznik 10, ilustracje 5—6).

Struktura upodobań obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie
szczegółowych ilustracji książkowych (tabela 9) stanowi logiczne uzupełnienie powy-
ższych analiz i podkreśla wnioski wyprowadzone na podstawie wyników prowadzo-
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Tabela 8. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie malarskich szczegółowych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [6m] 30 76 28,3 52 60 46,4 82 136 37,6

s/d1p [6m] 25 81 23,6 23 89 20,5 48 170 22,0

s/ddp [6m] 21 85 19,8 22 90 19,6 43 175 19,7

s/mco [6m] 12 94 11,3 8 104 7,1 20 198 9,2

s/bd [6m] 18 88 17,0 7 105 6,3 25 193 11,5

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci 6-letnich,
malarstwo/obszar realizacji obrazu.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci 6-letnich,
malarstwo/obszar realizacji obrazu.

Wykres 6. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie malarskich szczegółowych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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nych eksploracji w obrębie badanych grup wiekowych. Pozwala również wyróżnić
dwa typy szczegółowych obrazów malarskich preferowanych przez dziecięcego od-
biorcę, a mianowicie: ilustracje o silnych walorach dekoracyjnych i kompletności
przedstawień występujących w całym obrazie oraz zawierających się w pierwszym
planie (tabela 9). Preferowanie przez dziecięcego odbiorcę wyróżnionych obrazów
ilustracyjnych tłumaczyć można procesem edukacji plastycznej małego dziecka, ba-
zującej na gotowych wzorach plastycznych (szablonach), które należy uzupełniać po-
przez kolorowanie lub wyklejanie, a także bogactwem obecnej kultury wizualnej,
materialnej, a być może wszechobecnym kultem przedmiotów, jednakże wniosek ten
wymaga weryfikacji i dalszych badań.

Zróżnicowanie dziecięcych upodobań w zakresie szczegółowych obrazów ilustra-
cyjnych wyznaczonych zmienną płci w ujęciu procentowym w obrębie planów
i warstw realizacji plastycznej ukazuje diagram 3. Analizy statystyczne zawarto
w aneksie (załącznik 6, tabele 5—6).

Rozkład dziecięcych wskazań wyróżnionych ze względu na płeć w obrębie anali-
zowanych grup wiekowych obrazuje, iż w przypadku ilustracji malarskich, w których
szczegółowość stanowi cechę dominującą w całym obrazie (diagram 3), zarówno
5-letnie, jak i 6-letnie dziewczęta, w porównaniu z chłopcami, preferują ten typ reali-
zacji plastycznej. Weryfikacja statystyczna potwierdziła zachodzące różnice (aneks:
załącznik 6, tabele 5—6). Procentowy rozkład wskazań dla szczegółowych ilustracji
malarskich uznanych przez populacje dziewcząt jako wizualnie najładniejsze w tej
kategorii badawczej mieści się w przedziale 21,1%—23,9%. Rozkład wyborów w po-
pulacji chłopców ukształtował się w przedziale 13,8%—14,2%, co wskazuje, iż
dziewczęta w wieku przedczytelniczym, w porównaniu z chłopcami, są zdecydowa-
nie bardziej skłonne do uznawania za najładniejsze obrazy o mocnych akcentach i de-
koracyjnym charakterze.
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Tabela 9. Struktura predylekcji w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie malarskich
szczegółowych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [m] 61 151 28,8 98 126 43,8 159 277 36,5

s/d1p [m] 53 159 25,0 54 170 24,1 107 329 24,5

s/ddp [m] 37 175 17,5 43 181 19,2 80 356 18,3

s/mco [m] 31 181 14,6 14 210 6,3 45 391 10,3

s/bd [m] 30 182 14,2 14 210 6,3 44 392 10,1

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 218 = 436.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [m] — malarstwo.

10 — Upodobania...



Analiza wskazań w przypadku malarskich ilustracji, w których szczegółowość ob-
razu dominuje w pierwszym planie (diagram 3), wykazała w obu grupach wieko-
wych brak większego zróżnicowania pomiędzy dziewczętami a chłopcami w postrze-
ganiu obrazów kreowanych w oparciu o wymienioną cechę (aneks: załącznik 6,
tabele 5—6). Rozkład wskazań w grupie dzieci 5-letnich kształtuje się na poziomie:
dla dziewcząt — 14,2%; dla chłopców — 12,8%. W grupie 6-letnich respondentów
11,5% stanowią subiektywne wskazania chłopców oraz 10,6% wskazania dziewcząt,
co pokazuje mniejsze zainteresowanie owym obrazem tej grupy wiekowej.

W przypadku malarskich szczegółowych wizualizacji obrazowych, w których
szczegółowość kompozycji zauważalna jest w dalszym planie (diagram 3), dostrzec
można — podobnie jak w poprzedniej płaszczyźnie badawczej — brak większego
zróżnicowania we wskazaniach dziewcząt w porównaniu do wyborów chłopców
w obrębie każdej grupy wiekowej, jak i pomiędzy samymi grupami (aneks: załącz-
nik 6, tabele 5—6), co wskazuje na homogeniczność dziecięcych upodobań obrazo-
wych w tej kategorii.

Wskazania w obrębie malarskich ilustracji, w których szczegółowość kompozycji
jest minimalnie zauważalna w całym obrazie (diagram 3), ilustrują duże zróżnico-
wanie preferencji obrazowych pomiędzy chłopcami a dziewczętami w grupie dzieci
5-letnich, co potwierdza weryfikacja statystyczna (aneks: załącznik 6, tabela 5). Na
podstawie uzyskanych wyborów zauważyć można, iż ten typ obrazu bardziej prefe-
rują 5-letni chłopcy. W grupie dzieci 6-letnich pomimo zróżnicowania wskazań ilo-
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — brak dominanty w postaci szczegółowości obrazu.

Diagram 3. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie malarskich ilustracji
realizowanych na podstawie szczegółowości obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



ściowych, nie odnotowano statystycznie istotnych różnic w preferencjach obrazo-
wych w obrębie tego typu ilustracji wyznaczonych zmienną płci. Można zatem
przypuszczać, iż chłopcy 5-letni oraz populacja 6-latków wykazują zainteresowanie
realizacjami plastycznymi, które w układzie kompozycyjnym pozbawione są walo-
rów zdobniczych.

Charakter zróżnicowania upodobań do ilustracji malarskich wykazujących brak
szczegółów w realizacji plastycznej (diagram 3) wskazuje, iż chłopcy w odniesieniu
do dziewcząt w obu grupach wiekowych bardziej aprobują syntetyczne kompozycje
plastyczne, w których obraz dąży do uproszczenia formy i rozwiązań kompozycyj-
nych, odznaczając się jednak inwencją, elegancją a nawet wyrafinowaniem. Analiza
statystyczna potwierdziła istotne różnicowanie preferencji obrazowych względem płci
w grupie 6-letnich respondentów. W grupie dzieci 5-letnich nie odnotowano istotnych
różnic w upodobaniach obrazowych. Wartości procentowe uzyskanych wyborów
kształtujące się w przedziale 3,2%—8,3% wskazują, iż ten typ ilustracji w porówna-
niu z pozostałymi w tej kategorii badawczej nie wzbudza zainteresowania najmłod-
szej publiczności.

Zestawienie dziecięcych wskazań ilustrujące predylekcje obrazowe w zakresie
malarskich ilustracji o szczegółowym charakterze pozwala stwierdzić, iż głównie
dziewczęta w wieku przedczytelniczym preferują malarskie obrazy szczegółowe —
przeciążone przekazem. Chłopcy natomiast zauważają wartości plastyczne w kompo-
zycjach wizualnych, w których obraz dąży do uproszczenia formy. W obszarze dzie-
cięcych upodobań — biorąc pod uwagę wartości procentowe — znajdują się również
obrazy, w których szczegółowość przedstawień dominuje w pierwszym planie, pod-
kreślając tym samym klarowność wypowiedzi plastycznej. Zainteresowanie dziecię-
cych odbiorców wzbudzają — choć już w mniejszym stopniu — obrazy, w których
szczegółowość podstawowych składowych obrazu zauważalna jest w dalszym planie.
Należy zaznaczyć, iż w tych ilustracjach plan pierwszy tworzy kompozycja plastycz-
na lapidarna w formie. Toteż dalszy plan budowany na podstawie kryterium szcze-
gółowości koncentruje dziecięcą uwagę, wzbudza zainteresowanie i w ten sposób ilu-
stracja zyskuje miejsce w zakresie dziecięcych upodobań obrazowych.

Postrzeganie wyrazistych obrazów ilustracyjnych
w zakresie malarskich iluminacji
Kolejny wskaźnik predylekcji w zakresie ilustracji książkowej realizowanych

w technikach malarskich stanowiły dziecięce wybory uzyskane w zakresie postrzega-
nia wyrazistych obrazów ilustracyjnych, a zobrazowane to zostało na wykresach 7—8
i ujęte w tabelach 10—12.

Materiał badawczy przedstawiony w tabeli 10 i zilustrowany na wykresie 7 obej-
muje upodobania dzieci 5-letnich w wymienionym zakresie i ukazuje w sposób jed-
noznaczny predylekcje najmłodszej publiczności do realizacji plastycznych w kate-
gorii malarskich wyrazistych ilustracji książkowych.

I tak, bazując na dziecięcych wskazaniach, stwierdzono, że 5-letni odbiorcy
uznają za najładniejsze ilustracje wyraziste w całym obrazie, a także preferują obrazy
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z wyraźnym pierwszym planem, czego dowodzą werbalne motywacje typu: „Ładny,
kolorowy; nie jest dziwny”, „Pada śnieg”, „Tu jest śnieg, patyki, misie”, „Bo jest
taki malowany ładnie”, „Tu są takie ładne misie, nie są zamazane”, „Taki jest ładny,
nierozmazany”, „Najładniejszy”, „Niezamazany”, „Taki, że widać”, „Taki najład-
niejszy”, zestawiając je ze sformułowaniami typu: „Nie podobają mi się takie za
mgłą/zaparowane”, „Niewyraźne misie” lub „Ten obrazek jest wyblakły”.

Należy wspomnieć, iż charakterystyczną cechą wieku przedczytelniczego jest
spostrzeganie globalne, często nawet swoiście synkretyczne niepoprzedzone analizą
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Tabela 10. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie malarskich wyrazistych obrazów ilustracyj-
nych   — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [5m] 32 74 30,2 55 57 49,1 87 131 39,9

w/d1p [5m] 22 84 20,8 34 78 30,4 56 162 25,7

w/ddp [5m] 21 85 19,8 6 106 5,4 27 191 12,4

w/mco [5m] 15 91 14,2 9 103 8,0 24 194 11,0

w/bd [5m] 16 90 15,1 8 104 7,1 24 194 11,0

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci 5-letnich, malarstwo/obszar
realizacji obrazu.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci 5-letnich, malarstwo/obszar
realizacji obrazu.

Wykres 7. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie malarskich wyrazistych obrazów
ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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i wykazujące braki w zakresie syntezy. Percepcję dzieci cechuje słaba wybiórczość.
Różnicując elementy obrazowe, kierują się silnymi akcentami, łatwo uchwytnymi
własnościami, które przyciągają od razu uwagę7. A zatem wyrazistość ilustracji uzy-
skana poprzez wyraźny kontur, przejrzystą kompozycję i gładkie płaszczyzny równo
pokryte kolorem jest ściśle związana z tą cechą. Ilustracje zawiłe, mało zróżnicowa-
ne, o zatartych przenikających się planach i kolorach utrudniają spostrzeganie i nie
zawsze są zrozumiałe przez najmłodszego odbiorcę.

Rozkład wskazań dzieci 6-letnich w zakresie wyrazistych obrazów malarskich za-
wiera tabela 11 i wykres 8. Analiza materiału empirycznego wskazuje, że — po-
dobnie jak 5-letni odbiorcy — również dzieci 6-letnie spośród prezentowanych obra-
zów preferują zarówno ilustracje wyraziste w całym obrazie, jak i w pierwszym
planie. Na uwagę zasługuje również rozkład wskazań w kategorii: braku wyrazistości
obrazu ilustracyjnego. Chłopięce wskazania w obrębie wymienionego typu obrazo-
wania dowodzą, iż chłopcy zaczynają dostrzegać walory mało zróżnicowanych form
plastycznych o zatartych i przenikających się planach oraz kolorach (tabela 11, wy-
kres 8).

Werbalizując swoje wskazania, 6-letni respondenci stosowali argumentację typu:
„Ładny ten obrazek, bo widać misie, zimę”, „Obrazki powinny być takie ładne; kolo-
rowe, czyste, pomalowane wszędzie”, „Dziewczynka jest ładna; ucieka i się bawi”,
„Tam jest zamazane, a tu nie ma; tu jest miś, on na kogoś czeka, a ten idzie już
spać”, „Misie rozmawiały, a teraz idą do swojego pokoju”, zestawiając je ze stwier-
dzeniami: „Ten miś jest blady”, „Taki trochę wyraźny i trochę za mgłą”, „Taki dziw-
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Tabela 11. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie malarskich wyrazistych obrazów ilustracyj-
nych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [6m] 32 74 30,2 55 57 49,1 87 131 39,9

w/d1p [6m] 26 80 24,5 24 88 21,4 50 168 22,9

w/ddp [6m] 11 95 10,4 20 92 17,9 31 187 14,2

w/mco [6m] 12 94 11,3 3 109 2,7 15 203 6,9

w/bd [6m] 25 81 23,6 10 102 8,9 35 183 16,1

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci 6-letnich, malarstwo/obszar
realizacji obrazu.

7 M. PRZETACZNIK-GIEROWSKA, G. MAKIEŁŁO-JARŻA: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku
dziecięcego. Warszawa: WSiP, 1985, s. 112—113; K. TYBOROWSKA: Wiek przedszkolny. W: Psychologia
rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. M. ŻEBROWSKA. Warszawa: PWN, 1973, s. 270.



ny”, „Brzydka byłaby książeczka — nie widać dziewczynki”, „Nie ma jasności”,
„Takie niewyraźne to”.

Na podstawie uzyskanych wskazań można z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzić, że dziecięcy odbiorca w wieku przedczytelniczym zdecydowanie przed-
kłada nad pozostałe obrazy ilustracyjne realizacje plastyczne o niezwykle mocnym
wolumenie, w których składniki kompozycji od postaci i przedmiotów po tło przed-
stawień są niekoniecznie obwiedzione linią o zróżnicowanej grubości, ale zacho-
wujące wyrazistość (tabela 12; aneks: załącznik 10, ilustracje 7—8).

Zróżnicowanie dziecięcych upodobań w zakresie wyrazistych obrazów ilustra-
cyjnych (w ujęciu procentowym) w obrębie planów i warstw realizacji plastycznej
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Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci 6-letnich, malarstwo/obszar
realizacji obrazu.

Wykres 8. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie malarskich wyrazistych obrazów
ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 12. Predylekcje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie malarskich
wyrazistych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [m] 64 148 30,2 110 114 49,1 174 262 39,9

w/d1p [m] 48 164 22,6 58 166 25,9 106 330 24,3

w/ddp [m] 32 180 15,1 26 198 11,6 58 378 13,3

w/mco [m] 27 185 12,7 12 212 5,4 39 397 8,9

w/bd [m] 41 171 19,3 18 206 8,0 59 377 13,5

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 218 = 436.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [m] — malarstwo.



ukazuje diagram 4. Analizy statystyczne zawarto w aneksie (załącznik 6, tabele
7—8).

Analizując zróżnicowanie dziecięcych wskazań w obrębie ilustracji malarskich,
w których wyrazistość struktury stanowi cechę dominującą w całym obrazie (dia-
gram 4), a wyznaczonych zmienną płci, można najogólniej skonstatować, iż zarówno
5-letnie, jak i 6-letnie dziewczęta w porównaniu z chłopcami bardziej preferują ten
typ realizacji plastycznej. Rozkład wskazań dla wyrazistych ilustracji malarskich
uznanych przez badanych jako wizualnie najładniejsze w tej kategorii badawczej
przyjął wartości: dla dziewcząt 25,2% wyborów zarówno w grupie dzieci 5-letnich,
jak i 6-letnich. Rozkład wyborów w populacji chłopców ukształtował się na poziomie
14,7%. Takie zróżnicowanie wskazuje, iż dziewczęta w wieku przedczytelniczym,
w porównaniu z chłopcami, są bardziej skłonne do uznawania za najładniejsze obrazy
o przejrzystej kompozycji, z wyraźnie okonturowanymi fragmentami powierzchni
i płaszczyznami równo pokrytymi kolorem. Weryfikacja statystyczna potwierdziła
zróżnicowanie preferencji obrazowych w tej kategorii badawczej (aneks: załącznik 6,
tabele 7—8).

Analiza wskazań w przypadku malarskich ilustracji, w których wyrazistość obra-
zu dominuje w pierwszym planie (diagram 4), wykazała w obu grupach wiekowych
brak istotnego statystycznie zróżnicowania pomiędzy dziewczętami a chłopcami
w postrzeganiu obrazów uwzględniających wymienioną cechę. Rozkład wskazań
w grupie dzieci 5-letnich kształtuje się na poziomie dla dziewcząt: 15,6%; wskazania
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — brak dominanty w postaci wyrazistości obrazu.

Diagram 4. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie malarskich ilustracji
realizowanych w oparciu o wyrazistość obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



chłopców ukształtowały się na poziomie 10,1,%. W grupie 6-letnich respondentów
wskazania dziewcząt kształtowały się na poziomie 11,0%, natomiast subiektywne
wskazania chłopców osiągnęły wartość 11,9%. Biorąc pod uwagę procentowe warto-
ści wskazań, kształtujące się w grupie dzieci 5-letnich na poziomie: 15,6% dla
dziewcząt i 10,1% dla chłopców, a w grupie 6-letnich respondentów na poziomie:
11,0% dla dziewcząt i 11,9% dla chłopców, należy uznać, iż w odniesieniu do pozo-
stałych ilustracji w tej kategorii badana grupa potencjalnych czytelników w wieku
przedczytelniczym preferuje taki typ obrazowania i tym samym zalicza ilustrację do
grupy najładniejszej realizacji plastycznej.

W przypadku malarskich wizualizacji obrazowych, w których wyrazistość ele-
mentów zauważalna jest w dalszym planie (diagram 4), dostrzec można zróżnico-
wanie w postrzeganiu tak zaprojektowanej ilustracji. Duże zróżnicowanie percepcji
występuje pomiędzy dziewczętami a chłopcami w grupie dzieci 5-letnich, co potwier-
dza weryfikacja statystyczna (aneks: załącznik 6, tabela 7). Bazując na wskazaniach,
można uznać, iż w tej grupie respondentów to w większości chłopcy dostrzegają wa-
lory plastyczne tego typu ilustracji. Na podstawie wartości wskazań uzyskanych w tej
kategorii w grupie dzieci 6-letnich można wnioskować, iż ten typ ilustracji zdecydo-
wanie preferują dziewczęta. Jednak weryfikacja statystyczna wykazała brak istotnego
zróżnicowania upodobań wyznaczonych zmienną płci w tej grupie respondentów.
A zatem rozkład subiektywnych dziecięcych wyborów wykazuje, że wyraziste malar-
skie realizacje plastyczne podobają się głównie 6-letnim respondentom obojga płci
oraz 5-letnim chłopcom.

Dziecięce procentowe wybory dokonane w obrębie malarskich ilustracji, w któ-
rych wyrazistość jest minimalnie zauważalna w całym obrazie (diagram 4), wska-
zują na zróżnicowanie upodobań obrazowych względem płci. Na podstawie uzyska-
nych wskazań zauważyć można, iż ten typ obrazu bardziej preferują chłopcy, dla
których rozkład wskazań ukształtował się w przedziale 5,5%—6,9%, przy wyborach
dziewcząt mieszczących się w zakresie 1,4%—4,1%. Można zatem wnioskować, iż
to w kręgu chłopięcych upodobań obrazowych znajdują się realizacje plastyczne,
które w układzie kompozycyjnym charakteryzują się delikatnym konturem, aurą nie-
domówień uzyskaną poprzez zacieranie szczegółów, w nastroju można rzec lirycz-
nym i tajemniczym zarazem. Zdaje się to zaprzeczać przekonaniu o konkretności
„męskiego” postrzegania — zatem rodzi się nam nieco prowokacyjne pytanie:
czyżby to kryzys tożsamości męskiej?8 Weryfikacja statystyczna wykazała istotne
różnice predylekcji obrazowych jedynie w grupie dzieci 6-letnich (por. aneks: za-
łącznik 6, tabela 8).

Zróżnicowanie upodobań do ilustracji malarskich, cechujących się brakiem
wyrazistości kompozycji w realizacji plastycznej (diagram 4), podkreśla wcześ-
niejszy wniosek wskazujący na upodobania chłopców w tym obszarze obrazowania
(por. aneks: załącznik 6, tabele 7—8). Wskazania chłopców co do upodobań w sferze
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8 Zob. Z. MELOSIK: Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Wolumin,
2002.



obrazów pozbawionych wyrazistości kompozycji kształtują się w przedziale
7,3%—11,5%, natomiast wybory dziewcząt mieszczą się w przedziale 3,7%—4,6%.
Można sądzić, iż upodobania obrazowe chłopców w wieku przedczytelniczym
podążają w kierunku realizacji plastycznych nacechowanych — można by rzec: im-
presją plastyczną ilustratora, przez którą autor opracowania rozumie ulotność nastro-
ju i zdecydowanie liryczną tonację.

Reasumując, dziecięce predylekcje w zakresie wyrazistych malarskich ilustracji
cechuje duże zróżnicowanie preferencji obrazowych. Homogeniczność upodobań
w obu grupach wiekowych obejmuje jedynie realizacje plastyczne o wyrazistym
pierwszym planie. Ponadto uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż to dziewczęta
w wieku przedczytelniczym preferują malarskie obrazy o wyrazistym charakterze
w całej kompozycji, a biorąc pod uwagę procentowe wartości dziecięcych wskazań,
można przyjąć, iż w populacji chłopców w grupie 6-letnich respondentów aprobatę
zyskują również realizacje plastyczne pozbawione wyrazistości obrazowej wręcz od-
biegające w ewokowanym klimacie od pierwowzoru słownego, cechujące się jednak
tajemniczością i lirycznym charakterem.

Postrzeganie dynamicznych obrazów ilustracyjnych
w zakresie malarskich iluminacji
Ostatnim wskaźnikiem predylekcji w zakresie ilustracji książkowej, realizowanych

w technikach malarskich, stanowiły dziecięce wybory uzyskane w zakresie postrzega-
nia dynamicznych obrazów ilustracyjnych. Należy zaznaczyć, iż charakter dynamicz-
nych realizacji obrazowych — w moim rozumieniu — ukształtowany jest przez wie-
lowymiarową przestrzeń, w której nic nie jest dane raz na zawsze, w której wszystko
przetwarza się, zmienia nawet wówczas, gdy pozornie sprawia wrażenie zatłoczonej
przez nagromadzenie elementów.

Zebrany materiał empiryczny pozwala z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić,
że dzieci wieku przedczytelniczym koncentrują swoje upodobania na malarskich ilu-
stracjach dynamicznych w swoim charakterze i zdecydowanie nie akceptują w tym
obszarze realizacji obrazu kompozycji statycznych (wykresy 9—10). Analiza mate-
riału empirycznego wskazuje na istnienie prawidłowości w upodobaniach, w obrębie
grup wiekowych.

I tak, 5-letni odbiorcy wykazują upodobania do realizacji plastycznych, w których
dynamika postaci i rekwizytów jest zauważalna w całej realizacji plastycznej. Prefe-
rują również kompozycje dynamiczne w pierwszym planie, jak i ilustracje, w których
owa dynamika obiektów zobrazowana jest w zdecydowanie ograniczonym zakresie.
Opracowana struktura predylekcji dzieci 5-letnich do dynamicznych ilustracji malar-
skich potwierdza przedstawione rozumowanie (tabela 13, wykres 9).

Obraz upodobań 5-letnich respondentów dopełniają ich werbalne motywacje typu:
„Wszystko takie rozczochrane, ładne”, „Ciekawe to”, „Ten jest ładny trochę, bo ma
tego dużo”, „Jesień i wiatr”, zestawione w przypadku statycznych wizualizacji z ar-
gumentacją: „Rysunek jest pusty”, „Za dużo pustego”.
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Rozkład predylekcji dzieci 6-letnich jest bardzo zbliżony do upodobań 5-letnich
respondentów (tabela 14, wykres 10). Zaobserwowano zgodność preferencji obrazo-
wych, co świadczyć może o pewnej stabilności dziecięcych upodobań do realizacji
plastycznych kreowanych, opartych na dynamicznym obrazowaniu. Na podstawie uzy-
skanych wskazań można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że 6-letni od-
biorcy zdecydowanie przedkładają nad pozostałe obrazy plastyczne ilustracje, które
w syntetycznej kompozycji zachwycają doskonale oddanym ruchem postaci, przyjętą
pozą czy wręcz mimiką kreowaną zarówno w całym obrazie, jak i w realizacjach pla-
stycznych o rozbudowanym pierwszym planie (aneks: załącznik 10, ilustracje 9—10).
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Tabela 13. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie malarskich dynamicznych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [5m] 33 73 31,1 39 73 34,8 72 146 33,0

d/d1p [5m] 23 83 21,7 31 81 27,7 54 164 24,8

d/ddp [5m] 15 91 14,2 1 111 0,9 16 202 7,3

d/mco [5m] 21 85 19,8 32 80 28,6 53 165 24,3

d/bd [5m] 14 92 13,2 9 103 8,0 23 195 10,6

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci 5-letnich, malarstwo/obszar
realizacji obrazu.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [5m] — grupa dzieci 5-letnich, malarstwo/obszar
realizacji obrazu.

Wykres 9. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie malarskich dynamicznych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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W tej grupie respondentów również uwidacznia się zainteresowanie kompozycją
o ograniczonej dynamice.

Werbalizując swoje wskazania, 6-letni respondenci stosowali argumentację typu:
„Ten jest ładny trochę, bo ma tego dużo”, „Podobny do normalnego misia”, „Miś śpi
i czeka na kogoś”, „Miś siedzi, wierci się, bo mu niewygodnie”, „Miś się przewró-
cił”, „Śmieszny ten miś”, „Balonik tutaj uciekł i leci do nieba”, „Wieje wiatr”.

Opracowana struktura predylekcji dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie
malarskich dynamicznych obrazów ilustracyjnych pozwoliła wyróżnić typy obrazów
o dynamicznym charakterze, preferowane przez dziecięcą publiczność (tabela 15).
W zakresie ilustracji o charakterze dynamicznym akceptowane są głównie obrazy
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Tabela 14. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie malarskich dynamicznych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [6m] 32 74 30,2 46 66 41,1 78 140 35,8

d/d1p [6m] 26 80 24,5 26 86 23,2 52 166 23,9

d/ddp [6m] 5 101 4,7 8 104 7,1 13 205 6,0

d/mco [6m] 25 81 23,6 27 85 24,1 52 166 23,9

d/bd [6m] 18 88 17,0 5 107 4,5 23 195 10,6

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci 6-letnich, malarstwo/obszar
realizacji obrazu.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [6m] — grupa dzieci 6-letnich, malarstwo/obszar
realizacji obrazu.

Wykres 10. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie malarskich dynamicznych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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o zdecydowanie zaznaczonej dynamice całej struktury plastycznej, tzn. postaci, re-
kwizytów, elementów otoczenia.

Zróżnicowanie dziecięcych upodobań w zakresie dynamicznych obrazów ilustra-
cyjnych w ujęciu procentowym w obrębie planów i warstw realizacji plastycznej
przedstawiono na diagramie 5. Analizy statystyczne zawarto w aneksie (załącznik 6,
tabele 9—10).
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Tabela 15. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie malarskich dy-
namicznych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [m] 65 147 30,7 85 139 37,9 150 286 34,4

d/d1p [m] 49 163 23,1 57 167 25,4 106 330 24,3

d/ddp [m] 20 192 9,4 9 215 4,0 29 407 6,7

d/mco [m] 46 166 21,7 59 165 26,3 105 331 24,1

d/bd [m] 32 180 15,1 14 210 6,3 46 390 10,6

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 218 = 436.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [m] — malarstwo.
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2,3
8,3

* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — brak dominanty w postaci dynamiki obrazu.

Diagram 5. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie malarskich ilustracji
realizowanych w oparciu o dynamiczność obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



Rozkład dziecięcych wskazań wyróżnionych ze względu na płeć w obrębie anali-
zowanych grup wiekowych obrazuje, iż w przypadku ilustracji malarskich, w których
dynamika stanowi cechę dominującą w całym obrazie (por. diagram 5), zarówno
5-letnie, jak i 6-letnie dziewczęta w porównaniu z chłopcami zdecydowanie preferują
ten typ realizacji plastycznej. Analiza statystyczna wykazała istotne zróżnicowanie
preferencji obrazowych tylko w grupie dzieci 6-letnich. W grupie 5-letnich respon-
dentów nie odnotowano statystycznie istotnych różnic (aneks: załącznik 6, tabele
9—10). Logiczne uzupełnienie powyższych wniosków stanowią procentowe wskaza-
nia dla dynamicznych ilustracji malarskich uznanych przez badanych za wizualnie
najładniejsze, które przyjęły układ w grupie 6-letnich respondentów: w populacji
dziewcząt 21,1% wskazań, w populacji chłopców — 14,7%. Takie zróżnicowanie
wskazuje, iż dziewczęta 6-letnie są skłonne do uznawania za najładniejsze te ilustra-
cje, w których w równoległych wątkach, na wielu planach za pośrednictwem użytych
skrótów i scen budowanych w głąb albo na swoistej spirali dużo się dzieje.

Dziecięce wybory w przypadku malarskich ilustracji, w których dynamika obra-
zowania zdecydowanie występuje w pierwszym planie (diagram 5), wskazują, iż
ilustracje kształtowane w oparciu o wymienioną cechę, aprobowane są głównie przez
5-letnie dziewczęta. Jednak analiza statystyczna wykazała w obu grupach wiekowych
brak większego zróżnicowania pomiędzy dziewczętami a chłopcami w postrzeganiu
tego typu obrazów (aneks: załącznik 6, tabele 9—10), tym samym należy uznać, iż
w tej kategorii obrazowania dominuje homogeniczność upodobań, a biorąc pod uwa-
gę cechy charakterystyczne ilustracji, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy w wieku
przedczytelniczym koncentrują się na elementach ekspresyjnych, w których dyna-
miczność ujęcia wypływa w dużej mierze z modelunku światłocieniowego.

W przypadku malarskich wizualizacji obrazowych, w których dynamiczność ele-
mentów zauważalna jest w dalszym planie (diagram 5), dziecięce wybory wska-
zują, iż w grupie 5-letnich respondentów płeć różnicuje upodobania do tak zaprojek-
towanej ilustracji, co potwierdza analiza statystyczna (aneks: załącznik 6, tabela 9).
Bazując na dziecięcych wskazaniach, można przyjąć, iż w grupie respondentów
w wieku przedczytelniczym, to 5-letni chłopcy dostrzegają walory plastyczne tego
typu ilustracji, koncentrując się głównie na wyrazistym, statycznym w charakterze
pierwszym planie ilustracji. Potwierdzenie wniosku stanowi werbalna argumentacja
respondentów: „Miś śpi i czeka na kogoś”, „Śmieszny ten miś”, „Balonik ładny”,
„Balon; popalcowany i wyjechany”.

Dziecięce wybory dokonane w obrębie malarskich ilustracji, w których dynamicz-
ność kompozycji jest minimalnie zauważalna w całym obrazie (diagram 5), wska-
zują na względną równowagę predylekcji do tego typu obrazów, co potwierdziła ana-
liza statystyczna wykazująca brak zróżnicowania upodobań, biorąc pod uwagę
kryterium płci, do tego typu obrazu w obu grupach wiekowych (aneks: załącznik 6, ta-
bele 9—10). Na podstawie procentowych wartości dziecięcych wskazań mieszczących
się w przedziale 9,6%—14,7% subiektywnych wskazań, można wnioskować, iż ten
typ ilustrowania w porównaniu do innych typów obrazowania w tej kategorii plasuje
się w kręgu upodobań obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym.
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W przypadku ilustracji malarskich pozbawionych dynamizmu (diagram 5) różni-
ce upodobań wyznaczonych płcią są zauważalne, choć statystycznie istotne jedynie
w grupie dzieci 6-letnich (aneks: załącznik 6, tabela 10). Dokonana analiza dziecię-
cych wskazań pozwala sądzić, iż upodobania obrazowe chłopców w wieku przedczy-
telniczym bardziej niż predylekcje dziewcząt podążają w kierunku realizacji plastycz-
nych nacechowanych statycznością postaci, rekwizytów i elementów otoczenia.

Uogólniając, analiza predylekcji obrazowych w zakresie malarskich ilustracji o dy-
namicznym charakterze pozwala przypuszczać, iż zarówno dziewczęta, jak i chłopcy
w wieku przedczytelniczym zdecydowanie preferują dynamiczne realizacje plastycz-
ne, w których sekwencje ruchu i przemieszczania elementów struktury, głównie posta-
ci, wyrażając doznania i emocje, przemawiają do odbiorcy całym swoim obrazem.
Można zatem przyjąć, iż efekty wizualne zawarte w obrazie ilustracyjnym, będące re-
zultatami sposobu odwzorowania ruchu, są dla dziecięcego odbiorcy łatwe do zauwa-
żenia i nadspodziewanie wyraźnie odbierane (aneks: załącznik 10, ilustracje 9—10).

Syntetyczne ujęcie wyników badań dziecięcych predylekcji
w kontekście ilustracji malarskich
Dokonana analiza dziecięcych predylekcji w zakresie malarskich ilustracji zawar-

tych w książce literackiej dla najmłodszych czytelników miała pomóc w określeniu
specyfiki postrzegania tego typu realizacji plastycznych, jak i ogólnych preferencji
obrazowych w zakresie ilustracji książkowej.

Liczne analizy dowiodły, iż w obrębie malarskich ilustracji zarówno dziewczęta,
jak i chłopcy w wieku przedczytelniczym, wybierając najładniejszą w ich ocenie ma-
larską ilustrację, wyraźnie kierują się ilustracyjnością owego obrazu. Preferują kom-
pozycje obrazowe realistyczne w wyrazie plastycznym oraz ilustracje, w których abs-
trakcyjność zauważalna jest w dalszym planie, choć ten typ obrazu budzi większe
zainteresowanie dziewczynek. Dziecięcą uwagę skupia również ilustracja, w której
owa abstrakcyjność struktury realizacji plastycznej jest minimalnie obrazowana
w całym wizualnym wytworze. Abstrakcyjne malarskie obrazy ilustracyjne, a więc
wykreowane na podstawie szeregu niedopowiedzeń, nie cieszą się uznaniem większo-
ści dziecięcych odbiorców. Taki stan rzeczy wynika zapewne z faktu, iż dziecięcy od-
biorca nie rozumie jeszcze języka symbolicznego, metafory zawartej w obrazie i nie
rozpoznaje skrótów zawartych w abstrakcyjnym malarskim materiale ilustracyjnym,
tym samym wyraźnie skłania się ku konkretności przedstawień i klasyczności w typie
prezentacji (zob. wykresy 11—11A).

Dziecięcy odbiorca preferuje również ilustracje charakteryzujące się bogactwem
barw, realizowane w barwach nasyconych, uwzględniające śmiałe kontrasty zestawio-
nych obok siebie plam, w których barwność obrazowanych elementów i form wyraźnie
dominuje w całym obrazie oraz w pierwszym planie. Dziecięce wybory w tej kategorii
wskazują, iż uznanie najmłodszych odbiorców zyskują również obrazy o zdecydowanie
ograniczonej kolorystyce, ale realistyczne w swym wyrazie (wykresy 11—11A).

Porównując dziecięce wskazania, można uznać, że badana grupa czytelników wy-
raźnie preferuje obrazy, w których precyzyjność opracowania szczegółów obejmuje
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całą kompozycję, a także aprobuje ilustracje z dominacją szczegółów w pierwszym
planie, tym samym ceni obrazy z dużą ilością detali, charakteryzujące się zarówno
wielością i dekoracyjnością elementów, ilustrujące tekst w sposób bardzo wierny,
a więc o dużym ładunku informacyjnym (wykresy 11—11A).

Dziecięce upodobanie w zakresie malarskich wyrazistych obrazów plastycznych,
w których wyrazistość ilustracji uzyskana jest przez przejrzystą kompozycję, wyraźny
kontur i gładkie płaszczyzny równo pokryte kolorem, jest dość zróżnicowana. Można
jednakże przyjąć, iż dziewczęta preferują ilustracyjne realizacje plastyczne o niezwy-
kle mocnym wolumenie, w których składniki kompozycji od postaci i przedmiotów
po tło przedstawień są okonturowane linią o zróżnicowanej grubości, a co za tym
idzie: wyraziste, natomiast chłopcom podobają się także ilustracje zawiłe, mało zróż-
nicowane, o zatartych przenikających się planach i kolorach (wykresy 11—11A).

W kręgu dziecięcych upodobań mieszczą się również malarskie ilustracje, w któ-
rych dynamika postaci i desygnatów jest widoczna w całej kompozycji, a także pro-
pozycje obrazowe z dynamicznym pierwszym planem oraz preferowane są obrazy
o zdecydowanie ograniczonej dynamice, lecz mimo to zauważalnej. Zatem można
uznać, iż dzieci w wieku przedczytelniczym cenią te ilustracje, które w syntetycznej
kompozycji zachwycają doskonale oddanym ruchem postaci, ich pozą i mimiką. Wy-
jaśniając charakter owych predylekcji, można przyjąć, iż w pewnym stopniu wyzna-
cza je dynamiczny tzw. mocny punkt obrazu, który automatycznie przyciąga uwagę
odbiorcy (wykresy 11—11A).

Podsumowując, badania dziecięcych predylekcji w obrębie malarskich ilustracji
wykazały, że w upodobaniach zarówno dziewcząt, jak i chłopców wyraźnie zaznacza
się tendencja do preferowania malarskich ilustracji pozbawionych w swojej strukturze
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Objaśnienia: dco — dominanta występująca w całym obrazie; d1p — dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie; ddp —
dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; mco — dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; bd — brak dominan-
ty; a — abstrakcyjność; b — barwność; s — szczegółowość; w — wyrazistość; d — dynamika.

Wykres 11. Profil predylekcji w zakresie malarskich ilustracji książkowych wyznaczonych zmienną płci
w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym (Ndz = 112, Nch = 106)



elementów abstrakcyjnych, w których występuje barwność elementarnych jednostek
konstrukcyjnych ilustracji plastycznej, tj. postaci, rekwizytów, elementów otoczenia
i tła budującego przestrzeń sytuacji wyobrażeniowej, a także szczegółowość, wyrazi-
stość i dynamiczność (wykres 11A).

Nie chcąc formułować zbyt daleko idących wniosków, można przyjąć, iż charak-
ter owych predylekcji uwarunkowany jest możliwościami poznawczymi, nawykami
i schematami percepcyjnymi9, kształtującymi się w trakcie doświadczeń wizualnych,
a związanych obecnie ze specyfiką kultury i elementami dla niej charakterystyczny-
mi, słowem: skłonnościami nadbudowanymi na uwarunkowaniach kulturowych i jed-
nocześnie zależnymi od sposobu uczestnictwa w danym jej modelu.

6.1.2. Specyfika predylekcji w zakresie graficznych obrazów
ilustracyjnych w grupie dzieci 5- i 6-letnich

Analizy prowadzone w tej części pracy obejmują charakterystykę dziecięcych
predylekcji w zakresie graficznych obrazów ilustracyjnych10 i — tak jak w przypadku
malarskich kompozycji — obejmowały cechy struktury realizacji plastycznej, tj.
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Objaśnienia: dco — dominanta występująca w całym obrazie; d1p — dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie; ddp —
dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; mco — dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; bd — brak dominan-
ty; a — abstrakcyjność; b — barwność; s — szczegółowość; w — wyrazistość; d — dynamika.

Wykres 11A. Profil dziecięcych predylekcji obrazowych w obrębie malarskich ilustracji książkowych
(N = 218)

9 Por. M. PRZETACZNIK-GIEROWSKA, G. MAKIEŁŁO-JARŻA: Psychologia rozwojowa..., s. 112—118.
10 W niniejszym opracowaniu ilustracja graficzna oznacza obraz plastyczny wykonany dowolnymi

środkami ekspresji plastycznej, pomieszczony w obszarze grafiki użytkowej, która swym zakresem obej-
muje szeroko rozumianą ilustrację książkową.



abstrakcyjność obrazu, barwność, wyrazistość, szczegółowość, dynamiczność wy-
kreowanej kompozycji.

Postrzeganie abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych
w zakresie graficznych iluminacji
Na podstawie materiału empirycznego zebranego w prowadzonych eksploracjach

w postaci wskazań identyfikujących dziecięce upodobania obrazowe, zilustrowano
strukturę predylekcji dzieci 5-letnich w zakresie graficznych abstrakcyjnych obrazów
ilustracyjnych (wykres 12, tabela 16). Opracowana struktura upodobań obrazowych
wskazuje, iż 5-letni odbiorcy preferują graficzne realizacje plastyczne pozbawione
abstrakcyjnego charakteru, tym samym w kręgu ich upodobań mieszczą się obrazy
plastyczne nacechowane — podobnie jak w przypadku malarskich iluminacji — ilu-
stracyjnością, realistyczne w swoim wyrazie plastycznym. Argumentując swój wybór,
respondenci najczęściej używali stwierdzeń: „Wszystko takie ładne i czyste; jest
porządek”, „To wesoły obrazek, misie się śmieją, częstują i siedzą”, „Krzesło takie
jak w domu i miodek lubię taki”, „Widać za oknem, ładny kwiatek, inne są
poplątane; a tu jest napis na miodzie; i są ładne gruszka i jabłko”, „To wesoły obra-
zek, misie się śmieją, częstują i siedzą”, „Bo on nie ma beblołów; fajny, bo nie są
brzydkie”, „Bo jest taki, że widać wszystko”, „Zobacz, tu są naklejki”. W przypadku
pozostałych ilustracji prezentowanych w tej płaszczyźnie badawczej dominowały wy-
powiedzi typu: „Dziwne to”, „Za dużo kresek”, „Takie kryklaki tu są”, „Taki inny”,
„Bo tu jest taki miś, a tu taki i takie są jakby niedokończone”.

Na podstawie wyników i werbalnych uzasadnień można przyjąć tezę, że 5-letni
odbiorcy nie akceptują w graficznym materiale ilustracyjnym wizualizacji charaktery-
zujących się dużym stopniem „dziwności”, który powoduje zanik wszelkiej stereoty-
powości i realizmu. Deformacje, surrealistyczne kompozycje zastosowane w graficz-
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Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci
5-letnich, grafika/obszar realizacji obrazu.

Wykres 12. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie graficznych abstrakcyjnych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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nych ilustracjach poprzez mariaż rysunku abstrakcyjnego z wycinanką, wyraźnie nie
przemawiają do młodego odbiorcy i sprawiają trudności w rozpoznawaniu przedsta-
wionych na nich postaci i rekwizytów.

Analiza wyborów dzieci 6-letnich (tabela 17) wskazuje, że, podobnie jak 5-letni
odbiorcy, również 6-letni respondenci nie akceptują graficznych obrazów ilustracyj-
nych wykreowanych na podstawie deformacji i surrealistycznej poetyki. Ich zaintere-
sowania nie budzą kompozycje w klimacie niespodzianki, łączące groteskę i fantasty-
kę, a nadrealizm rekwizytów jest wręcz krytykowany: „Tu nie ma dziewczynki tylko
smok — tam ma głowę i ogień”, „Takie pomazane”, „Tam zawsze są takie pokreślone,
albo naśmiecone”. Na podstawie uzyskanych wskazań można wnioskować, że 6-letni
odbiorcy również nie rozpoznają form powstałych w wyzwolonej wyobraźni ilustrato-
ra, a preferują realizacje plastyczne rekonstruujące rzeczywistość (wykres 13).
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Tabela 16. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie graficznych abstrakcyjnych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [5g] 9 97 8,5 10 102 8,9 19 199 8,7
a/d1p [5g] 10 96 9,4 12 100 10,7 22 196 10,1
a/ddp [5g] 12 94 11,3 13 99 11,6 25 193 11,5
a/mco [5g] 14 92 13,2 19 93 17,0 33 185 15,1
a/bd [5g] 61 45 57,5 58 54 51,8 119 99 54,6

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci
5-letnich, grafika/obszar realizacji obrazu.

Tabela 17. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie graficznych abstrakcyjnych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [6g] 9 97 8,5 10 102 8,9 19 199 8,7
a/d1p [6g] 14 92 13,2 17 95 15,2 31 187 14,2
a/ddp [6g] 14 92 13,2 9 103 8,0 23 195 10,6
a/mco [6g] 11 95 10,4 12 100 10,7 23 195 10,6
a/bd [6g] 58 48 54,7 64 48 57,1 122 96 56,0

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci
6-letnich, grafika/obszar realizacji obrazu.



Opracowana struktura predylekcji odniesionych do ilustracji kreowanych w tech-
nikach graficznych w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym pozwala wniosko-
wać, iż badana grupa dziecięcych czytelników wyraźnie nie akceptuje — podobnie
jak w przypadku malarskich kompozycji — abstrakcyjnych obrazów graficznych.
Kryterium ilustrujące brak analizowanej dominanty obrazowania w realizacji pla-
stycznej wskazuje, iż dzieci w wieku przedczytelniczym, wybierając najładniejszą
w ich ocenie graficzną ilustrację, wyraźnie skłaniają się ku realizacji nacechowanej
konkretnością przedstawień, równowagą elementów kompozycji, a w niektórych
przypadkach nawet klasycznością typów prezentacji postaci i rekwizytów (tabe-
la 18).
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Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci
6-letnich, grafika/obszar realizacji obrazu.

Wykres 13. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie graficznych abstrakcyjnych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 18. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie graficznych
abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [g] 18 194 8,5 20 204 8,9 38 398 8,7

a/d1p [g] 24 188 11,3 29 195 12,9 53 383 12,2

a/ddp [g] 26 186 12,3 22 202 9,8 48 388 11,0

a/mco [g] 25 187 11,8 31 193 13,8 56 380 12,8

a/bd [g] 119 93 56,1 122 102 54,5 241 195 55,3

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 218 = 436.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [g] — grafika.

11*



W celu określenia szczegółowej specyfiki upodobań w obrębie graficznych abs-
trakcyjnych obrazów ilustracyjnych przeprowadzono analizę zróżnicowania upodobań
obrazowych w obrębie badanej grupy dziecięcych odbiorców (dzieci 5- i 6-letnie) ze
względu na płeć i plan obrazu.

Specyfikę upodobań w wymienionym zakresie w ujęciu procentowym ukazuje
diagram 6. Analizy statystyczne ze względu na czytelność informacji przedstawio-
nych w niniejszym podrozdziale zawarto w aneksie (załącznik 7).

W przypadku graficznych obrazów zrealizowanych na podstawie abstrakcyjności
dominującej w całym obrazie analizy statystyczne (z uwzględnieniem kryterium
zmienności płci) wykazały brak istotnych różnic w postrzeganiu wymienionego typu
obrazu w obu grupach wiekowych (aneks: załącznik 7, tabele 1—2). Procentowy
rozkład wyborów dla abstrakcyjnych ilustracji graficznych postrzeganych jako wizualnie
najładniejsze w tej kategorii badawczej wskazuje, że dziewczęta i chłopcy w wieku
przedczytelniczym wykazują małe zainteresowanie abstrakcyjną w swoim wyrazie reali-
zacją plastyczną. Zatem można uznać, że w tej kategorii obrazowania występuje homo-
geniczność upodobań, a najmłodsi potencjalni odbiorcy nie preferują ilustracji kreowa-
nych na podstawie abstrakcyjności struktury plastycznej dominującej w całym obrazie.

Analiza wskazań w przypadku graficznych ilustracji, w których abstrakcyjność
obrazu dominuje w pierwszym planie, wykazała — podobnie jak w poprzedniej
płaszczyźnie badań — brak istotnego zróżnicowania pomiędzy dziewczętami
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta
występująca w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta występująca w dalszym planie; a/mco — abstrakcyjność
jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — brak dominanty w postaci abstrakcyjności obrazu.

Diagram 6. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie graficznych ilustracji
realizowanych w oparciu o abstrakcyjność obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



a chłopcami w obu grupach wiekowych w postrzeganiu obrazów kreowanych,
z uwzględnieniem wymienionej cechy (aneks: załącznik 7, tabele 1—2). Na podsta-
wie uzyskanych wyborów można przyjąć, iż w zakresie zarówno dziewczęcych, jak
i chłopięcych upodobań nie mieszczą się obrazy, w których klasyczny typ prezentacji
postaci i rekwizytów ustąpił pola plastycznej ich transformacji.

W przypadku abstrakcyjnych wizualizacji graficznych, w których owa abstrak-
cyjność zauważalna jest w dalszym planie, a pierwszy plan tworzy kompozycja
realistyczna w charakterze, nie zaobserwowano znaczących różnic w waloryzowaniu
tego typu obrazu zarówno w grupie dzieci 5-letnich, jak i 6-letnich, co potwierdza
analiza statystyczna (aneks: załącznik 7, tabele 1—2). Procentowy rozkład wyborów
w tej kategorii badawczej w przypadku populacji dziewcząt mieści się w przedziale
4,1%—6,0%. Rozkład wyborów w populacji chłopców ukształtował się w przedziale
5,5%—6,4%. Można zatem założyć, iż również ten typ obrazowania nie znajduje
uznania większości najmłodszych czytelników.

Analizy statystyczne prowadzone w obrębie upodobań odniesionych do graficz-
nych ilustracji, w których abstrakcyjność jest minimalnie zauważalna w całym ob-
razie, nie przyniosły rozstrzygnięć nacechowanych istotnością (aneks: załącznik 7, ta-
bele 1—2). Najogólniej można skonstatować, iż ten typ obrazowania w porównaniu
do innych w tej kategorii również nie wzbudza większego zainteresowania odbiorców
w wieku przedczytelniczym, przy czym częściej preferują ten typ ilustracji dzieci
5-letnie, a szczególnie dziewczęta.

Dziecięce wybory identyfikujące upodobania do ilustracji graficznych wyka-
zujących brak abstrakcyjności w realizacji plastycznej wskazują na dużą zbieżność
upodobań w tej kategorii (diagram 6). Weryfikacja statystyczna wykazała brak istot-
nego zróżnicowania preferencji obrazowych do ilustracji pozbawionych abstrakcyjne-
go charakteru wyznaczonego zmienną płci (aneks: załącznik 7, tabele 1—2). Warto-
ści wskazań mieszczące się w przedziale 26,6%—28,0% w grupie dzieci 5-letnich
i 26,6%—29,4% w grupie 6-letnich respondentów podkreślają fakt, iż dziecięcy od-
biorca w wieku przedczytelniczym przedkłada ilustracje nacechowane konkretnością
przedstawień nad pozostałymi w tej płaszczyźnie badawczej.

Dokonując generalizacji dziecięcych predylekcji obrazowych w zakresie graficz-
nych ilustracji o charakterze abstrakcyjnym, można skonstatować, iż odbiorcy w wie-
ku przedczytelniczym wyraźnie nie akceptują abstrakcyjnych obrazów graficznych,
a wybierając najładniejszą w ich ocenie ilustrację, wyraźnie kierują się klasycznością
prezentacji postaci i rekwizytów, dostrzegając jednak oryginalny charakter użytej
techniki graficznej (aneks: załącznik 10, ilustracja 11).

Postrzeganie barwnych obrazów ilustracyjnych
w zakresie graficznych iluminacji
Analizę dziecięcych predylekcji w zakresie graficznych ilustracji barwnych — po-

dobnie jak w przypadku malarskich iluminacji — prowadzono, opierając się na spe-
cjalnie opracowanych realizacjach plastycznych o identycznym temacie, różniących
się jednak stopniem nasycenia koloru i obszarem występowania.
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Analiza materiału empirycznego, dotycząca upodobań dzieci 5-letnich w zakresie
barwnych obrazów ilustracyjnych, wykazała, że 5-letni odbiorcy uznają za „najład-
niejsze” ilustracje uwodzące barwnością całego obrazu. W dużym stopniu akceptują
również ilustracje, w których nasycone, silnie kontrastowane barwy wyraźnie domi-
nują tylko w pierwszym planie (tabela 19, wykres 14).

Jak już wspomniano, barwy nasycone ułatwiają dzieciom spostrzeganie, gdyż
łatwiej je różnicować, a w konsekwencji: odczytać formę i zrozumieć treść ilustracji
— w niniejszym przypadku ze względu na różnorodność stosowanych technik —
awangardowej w charakterze. Porównując dziecięce wybory, można uznać, że badana
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Tabela 19. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie graficznych barwnych obrazów ilustracyj-
nych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [5g] 51 55 48,1 66 46 58,9 117 101 53,7

b/d1p [5g] 30 76 28,3 35 77 31,3 65 153 29,8

b/ddp [5g] 9 97 8,5 8 104 7,1 17 201 7,8

b/mco [5g] 6 100 5,7 1 111 0,9 7 211 3,2

b/bd [5g] 9 97 8,5 2 110 1,8 11 207 5,0

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci 5-letnich, grafika/obszar realizacji
obrazu.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci 5-letnich, grafika/obszar realizacji
obrazu.

Wykres 14. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie graficznych barwnych obrazów
ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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grupa dziecięcych czytelników wyraźnie preferuje obrazy epatujące całą feerią kolo-
rów, tym samym wesołe, o radosnym wręcz nastroju. Argumentując swoje wybory,
respondenci stwierdzali: „Bo ma misia brązowego i pomarańczowego”, „Najbardziej
pokolorowany”, „Bo jest cały kolorowy”, „Bo te inne nie mają kolorów”, „Nie ma
szarego”, „Uszka ładne i tak ładnie zrobione”, „Bo balon jest ładny, tak narysowany
ładnie”, „Jest jaśniejszy, a ja lubię jasne obrazy”.

Strukturę predylekcji obrazowych dzieci 6-letnich w zakresie barwnych realizacji
graficznych ilustruje wykres 15. Analiza rozkładu wskazań uświadamia, że — podob-
nie jak 5-letni odbiorcy — również dzieci 6-letnie spośród prezentowanych graficz-

nych realizacji plastycznych preferują ilustracje barwne zarówno w całej kompozycji,
jak i w pierwszym planie. W uzasadnieniach wyborów 6-letnich respondentów poja-
wiają się między innymi stwierdzenia: „Ładnie narysowany”; „Kolorowy, fajny”,
„Moja siostra tak maluje; ale dzieci też tak lubią”, „[...] można się bawić, kiedy jest
tak kolorowo”. Na podstawie wartości wskazań (46,8%) można z dużym prawdopo-
dobieństwem stwierdzić, że 6-letni odbiorcy zdecydowanie preferują ilustracje, prze-
mawiające eksplozją kolorów wpisującą się temperaturą w przedstawiany motyw (ta-
bela 20).

Struktura predylekcji do graficznych wizualizacji o barwnym charakterze w gru-
pie dzieci w wieku przedczytelniczym ukazuje, że badani respondenci preferują
barwne obrazy ilustracyjne (tabela 21). W niniejszym przypadku dziecięcą aprobatę
zyskały ilustracje kreowane na podstawie stworzonych i wyciętych fragmentów
połączonych z partiami malowanymi i fotografią. Dla niniejszych analiz istotny jest
fakt, iż owe efekty są bliskie formule wizualnej reklamy — coś w rodzaju konglome-
ratu jest dostępne codziennej recepcji, stąd przyzwyczajenia, które kształtują predy-
lekcje.

6.1. Upodobania dziecięcego odbiorcy... 167

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich, grafika/obszar realizacji
obrazu.

Wykres 15. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie graficznych barwnych obrazów
ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Zróżnicowanie dziecięcych upodobań w zakresie barwnych obrazów ilustracyj-
nych w ujęciu procentowym w obrębie planów i warstw realizacji plastycznej ukazuje
diagram 7.

Rozkład dziecięcych wskazań wyróżnionych ze względu na płeć w obrębie anali-
zowanych grup wiekowych ponownie wskazuje na względną homogeniczność upodo-
bań w przypadku obrazów graficznych, w których barwność stanowi cechę domi-
nującą w całym obrazie (diagram 7). Zarówno w grupie 5-letnich, jak i 6-letnich
respondentów nie stwierdzono istotnego zróżnicowania predylekcji obrazowych wy-
mienionej kategorii (aneks: załącznik 7, tabele 3—4). Rozkład wskazań dla barwnych
ilustracji graficznych postrzeganych jako wizualnie najładniejsze świadczy o tym, że
zarówno chłopcy, jak i dziewczęta zdecydowanie preferują ten typ obrazowania, przy
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Tabela 20. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie graficznych barwnych obrazów ilustracyj-
nych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [6g] 49 57 46,2 53 59 47,3 102 116 46,8

b/d1p [6g] 43 63 40,6 41 71 36,6 84 134 38,5

b/ddp [6g] 7 99 6,6 15 97 13,4 22 196 10,1

b/mco [6g] 5 101 4,7 3 109 2,7 8 210 3,7

b/bd [6g] 2 104 1,9 0 112 0,0 2 216 0,9

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich, grafika/obszar realizacji
obrazu.

Tabela 21. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie graficznych
barwnych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [g] 100 112 47,2 119 105 53,1 219 217 50,2

b/d1p [g] 73 139 34,4 76 148 33,9 149 287 34,2

b/ddp [g] 16 196 7,5 23 201 10,3 39 397 8,9

b/mco [g] 11 201 5,2 38 186 17,0 74 362 17,0

b/bd [g] 11 201 5,2 2 222 0,9 13 423 3,0

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [g] — grafika.



czym dziewczęta w grupie 5-latków są bardziej skłonne do uznawania tego typu ilu-
stracji za najładniejsze.

Analiza wskazań w przypadku graficznych ilustracji, w których barwność obra-
zu dominuje w pierwszym planie (diagram 7), wykazała w obu grupach wieko-
wych brak większego zróżnicowania pomiędzy dziewczętami i chłopcami w po-
strzeganiu obrazów kreowanych na podstawie wspomnianej cechy, co wskazuje na
homogeniczność upodobań obrazowych (aneks: załącznik 7, tabele 3—4). Rozkład
wyborów w populacji dziewcząt ukształtował się w przedziale 16,1%—18,8%, nato-
miast w populacji chłopców wskazania zawarły się w przedziale 13,8%—19,7%.
Biorąc zatem pod uwagę owe procentowe wartości wskazań, można przyjąć, iż
w porównaniu z pozostałymi formami obrazowania w tej kategorii zarówno dziew-
częta, jak i chłopcy w wieku przedczytelniczym skłonni są do uznania tej ilustracji
za najładniejszą.

W przypadku graficznych wizualizacji obrazowych, w których barwność zauwa-
żalna jest w dalszym planie, dostrzec można zbieżność upodobań wizualnych
w grupie dzieci 5-letnich, co potwierdziła analiza statystyczna (aneks: załącznik 7, ta-
bele 3—4) i zróżnicowanie preferencji obrazowych w grupie dzieci 6-letnich. W tej
grupie badanych analiza statystyczna wykazała zróżnicowanie predylekcji z uwzględ-
nieniem kryterium płci. Porównując procentowe wartości wskazań (diagram 7), moż-
na zauważyć, iż ten typ obrazowania, jeżeli zyskuje aprobatę, to głównie wśród 6-let-
nich dziewczynek.
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — brak dominanty w postaci barwności w obrazie.

Diagram 7. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie graficznych ilustracji
realizowanych w oparciu o barwność obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



Dziecięce wskazania w obrębie barwnych ilustracji, w których barwność jest
minimalnie zauważalna w całym graficznym obrazie (diagram 7), ilustrują zbież-
ność dziecięcych upodobań w tej kategorii i obrazują brak akceptacji dla projektów
monochromatycznych (aneks: załącznik 7, tabele 3—4). Analizy statystyczne wyka-
zały brak istotnych różnic wyznaczonych zmienną — płcią. Rozkład wyborów w tej
kategorii badawczej wskazuje, iż głównie chłopcy w wieku przedczytelniczym mają
upodobanie do realizacji plastycznych o zdecydowanie ograniczonej kolorystyce.

Charakter zróżnicowania upodobań do ilustracji graficznych wykazujących brak
barwności w realizacji plastycznej wskazuje, iż to chłopcy bardziej aprobują bez-
barwne kompozycje kreowane dowolnymi środkami ekspresji plastycznej. Dziecięce
wybory w niniejszej kategorii wskazują również na brak zainteresowania i niski po-
ziom dziecięcej akceptacji. W populacji dziewcząt będących w wieku przedczytelni-
czym kształtują się na poziomie 0,9% (dziewczynki 5-letnie), przy czym dziewczynki
6-letnie w ogóle nie wykazały zainteresowania tego typu ilustracją. W populacji
chłopców wybory kształtowały się na poziomie 0,9% — wskazania 6-latków i 4,1%
— wybory 5-letnich respondentów. Procentowe wartości wskazań uzmysławiają, iż
ten typ ilustracji w stosunku do pozostałych aprobują głównie 5-letni chłopcy i uka-
zują, że obrazy pozbawione kolorytu zdecydowanie nie zyskują uznania najmłod-
szych odbiorców.

W odniesieniu do specyfiki predylekcji obrazowych w zakresie graficznych ilu-
stracji o barwnym charakterze odniesionych do planu obrazu zaobserwowano, że
dzieci w wieku przedczytelniczym, wybierając najładniejszą w ich ocenie ilustrację,
wyraźnie kierują się barwnością owego obrazu, tym samym nie akceptują obrazów
graficznych pozbawionych koloru, a więc pozostających w szarościach. Preferują
kompozycje, w których kolory podkreślają kontrasty między elementami struktury
obrazu — postaciami, rekwizytami, elementami otoczenia, tłem (aneks: załącznik 10,
ilustracje 12—13). Charakter dziecięcych predylekcji obrazowych w tej kategorii
tłumaczyć można — podobnie jak w przypadku malarskich barwnych obrazów —
w równym stopniu uwarunkowaniami rozwojowymi oraz doświadczeniami obrazowy-
mi. Współczesne obrazy docierające do najmłodszego odbiorcy: film, ilustracja pra-
sowa, charakteryzują się — jakże istotną dla dziecięcego odbiorcy — barwnością
przedstawień. W tym miejscu należy wspomnieć, iż barwa w realizacji plastycznej
jest na tyle aktywna, by wywołać skojarzenia, wprowadzić dziecko w świat symboli
i ułatwić relacje z innymi elementami plastycznymi. Dzięki barwie zarówno obrazo-
wanie mimetyczne, jak i maksymalna redukcja cech oraz uogólnień realistycznych
pozwala zrozumieć przekaz. Zatem obecność koloru w wytworze kierowanym do
najmłodszego odbiorcy wydaje się niezbędna.

Postrzeganie szczegółowych obrazów ilustracyjnych
w zakresie graficznych iluminacji
Postrzeganie szczegółowych obrazów graficznych stanowi kolejny wskaźnik dzie-

cięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowych. Dokonana analiza pozwoliła
wyróżnić typy realizacji plastycznych preferowanych przez najmłodszych czytelników
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wymienionych kategorii obrazowania. Ujmując problem globalnie, stwierdzono, że
5-letni odbiorcy uznają za najładniejsze projekty graficzne, w których szczegółowy
charakter elementów struktury dominuje w pierwszym planie. Na drugim miejscu
respondenci usytuowali ilustracje, w których precyzyjność kompozycji obejmuje całą
strukturę obrazu — postacie, rekwizyty, elementy otoczenia. Kolejny preferowany
typ ilustracji stanowiły jednak realizacje graficzne pozbawione szczegółów (tabe-
la 22, wykres 16). Motywując swój wybór, dzieci skupiały się na elementach struk-
tury i stwierdzały: „Lubię takie; dużo rzeczy tu jest”, „Z tyłu wieje wiatr, a miś może
zjeść i się położy spać”, „Ten miś jest ładnie namalowany; widać mu oczka”,
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Tabela 22. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie graficznych szczegółowych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [5g] 25 81 23,6 34 78 30,4 59 159 27,1

s/d1p [5g] 29 77 27,4 36 76 32,1 65 153 29,8

s/ddp [5g] 19 87 17,9 13 99 11,6 32 186 14,7

s/mco [5g] 7 99 6,6 11 101 9,8 18 200 8,3

s/bd [5g] 26 80 24,5 18 94 16,1 44 174 20,2

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci 5-letnich,
grafika/obszar realizacji obrazu.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci 5-letnich,
grafika/obszar realizacji obrazu.

Wykres 16. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie graficznych szczegółowych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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„Są ładne gruszka i jabłko”, „Tutaj jest kolorowo... dziewczynka, pokój, balon”, „Bo
to jest wszystko, a tam nie ma: kwiatek, miód, jabłko, misie, gruszka, liście, miód”;
„Jest tutaj miód i miś, a wokół nie ma nic; to jest fajne”, „Miś jest trochę narysowa-
ny; ładnie tak jest”, zestawiając je ze stwierdzeniami: „Obrazek jest nieskończony”,
„Ten miś ma gładkie futerko; ma dużo miejsca też”, „Miś ma za mało kresek, ale
chmurki są ładne”, „Te ilustracje są takie same, tylko tu jest inny balon”. Należy za-
znaczyć, iż preferowane typy ilustracji w porównaniu do pozostałych w tej kategorii
obrazowały większość elementów warstwy tekstowej.

Uogólniając, można zatem stwierdzić, że dzieci 5-letnie preferują obrazy ilu-
strujące tekst w sposób wierny, zawierające dużo detali, chociaż dostrzegają również
walory uproszczonej realizacji plastycznej.

Rozkład wskazań dzieci 6-letnich w zakresie szczegółowych obrazów graficznych
zawiera wykres 17. Analiza materiału empirycznego w prowadzonych eksploracjach
wskazuje na interesującą prawidłowość, a więc podobieństwo w zakresie wyboru
najładniejszej w subiektywnej ocenie realizacji plastycznej. Zatem — podobnie jak
5-letni odbiorcy — dzieci 6-letnie spośród prezentowanych obrazów, preferują ilustra-
cje, w których precyzyjność opracowania szczegółów dominuje zarówno w całym ob-
razie, jak i w pierwszym planie (aneks: załącznik 10, ilustracja 14). Kolejne miejsce
w ocenie zabarwionej indywidualnymi zapatrywaniami zajęły obrazy pozbawione
szczegółów, co może wskazywać, iż najmłodszy czytelnik dostrzega walory uprosz-
czonych graficznych form plastycznych, w których przeważa apla11 i kontur (aneks:
załącznik 10, ilustracja 15). Uzasadniając swój wybór, 6-letni respondenci stosowali
argumentację typu: „Są tu owoce i poduszka też, i takie kreski też”, „Dużo jest kre-
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11 W plastyce jest to jednolite (zazwyczaj) tło nałożone farbą, ołówkiem, kredkami, dowolnego ko-
loru, aczkolwiek raczej ciemnego.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich,
grafika/obszar realizacji obrazu.

Wykres 17. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie graficznych szczegółowych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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sek na misiu”, „Tutaj miś ma małą chmurkę i poduszkę”, „Są tu owoce i poduszka
też” „Tutaj jest porządek”, „Ładniej jest, gdy jest mniej wszystkiego”, „Dlatego, że
tu nie ma nic; potrzeba misia przytulić, by go rozweselić”.

Na podstawie uzyskanych wskazań można z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzić, że 6-letni odbiorcy ilustracyjne graficzne realizacje plastyczne, charakte-
ryzujące się wielością elementów umieszczonych w całym obrazie i pierwszym pla-
nie, zdecydowanie przedkładają nad pozostałe (tabela 23).

Logiczne uzupełnienie powyższych analiz stanowi struktura upodobań obrazo-
wych dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie szczegółowych ilustracji książko-
wych (tabela 24). Ilościowe wskazania potwierdzają wnioski wyprowadzone w obrę-
bie poszczególnych grup wiekowych i pozwalająca przypuszczać, iż upodobania
obrazowe do szczegółowych obrazów ilustracyjnych zostały zdominowane przez
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Tabela 23. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie graficznych szczegółowych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [6g] 20 86 18,9 51 61 45,5 71 147 32,6

s/d1p [6g] 37 69 34,9 33 79 29,5 70 148 32,1

s/ddp [6g] 22 84 20,8 2 110 1,8 24 194 11,0

s/mco [6g] 9 97 8,5 9 103 8,0 18 200 8,3

s/bd [6g] 18 88 17,0 17 95 15,2 35 183 16,1

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich,
grafika/obszar realizacji obrazu.

Tabela 24. Struktura predylekcji w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie graficznych
szczegółowych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [g] 45 167 21,2 85 139 37,9 130 306 29,8

s/d1p [g] 66 146 31,1 69 155 30,8 135 301 31,0

s/ddp [g] 41 171 19,3 15 209 6,7 56 380 12,8

s/mco [g] 16 196 7,5 20 204 8,9 36 400 8,3

s/bd [g] 44 168 20,8 35 189 15,6 79 357 18,1

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [g] — grafika.



realizacje plastyczne charakteryzujące się kompletnością przedstawień występujących
w pierwszym planie oraz w całym obrazie.

Zróżnicowanie dziecięcych upodobań w zakresie szczegółowych obrazów ilustra-
cyjnych wyznaczonych zmienną płci w ujęciu procentowym w obrębie planów
i warstw realizacji plastycznej ukazuje diagram 8. Analizy statystyczne zawarto
w aneksie (załącznik 7, tabele 5—6).

Rozkład dziecięcych wskazań wyróżnionych ze względu na płeć w obrębie anali-
zowanych grup wiekowych obrazuje, iż w przypadku ilustracji graficznych, w których
szczegółowość stanowi cechę dominującą w całym obrazie, zarówno 5-letnie, jak
i 6-letnie dziewczęta w porównaniu z chłopcami zdecydowanie preferują ten typ reali-
zacji plastycznej (diagram 8). Weryfikacja statystyczna natomiast potwierdziła zróżni-
cowanie preferencji obrazowych wyznaczone zmienną płci jedynie w grupie dzieci
6-letnich (aneks: załącznik 7, tabele 5—6). Procentowy rozkład wskazań dla szcze-
gółowych ilustracji graficznych uznanych przez populacje dziewcząt jako wizualnie
najładniejsze w tej kategorii badawczej kształtuje się na poziomie 15,6% oraz 23,4%,
co może wskazywać na wzrastające wraz z wiekiem zainteresowanie tym typem ob-
razowania. Rozkład wyborów w populacji chłopców ukształtował się na poziomie
11,5% oraz 9,2%. Zróżnicowanie preferencji wskazuje, iż dziewczęta w wieku przed-
czytelniczym, w porównaniu z chłopcami, są zdecydowanie bardziej skłonne do uzna-
wania za najładniejsze obrazy o mocnych akcentach i dekoracyjnym charakterze.
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — brak dominanty w postaci szczegółowości obrazu.

Diagram 8. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie graficznych ilustracji
realizowanych w oparciu o szczegółowość obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



Analiza wskazań w przypadku graficznych ilustracji, w których szczegółowość
obrazu dominuje w pierwszym planie (por. diagram 8), wykazała w obu grupach
wiekowych brak większego zróżnicowania pomiędzy dziewczętami a chłopcami
w postrzeganiu obrazów kreowanych na podstawie wymienionej cechy, co potwier-
dziły analizy statystyczne (aneks: załącznik 7, tabele 5—6). Biorąc pod uwagę
procentowe wartości wskazań, zaobserwować można większe zainteresowanie tym ty-
pem obrazowania ze strony 5-letnich dziewcząt, a także 6-letnich chłopców. Niemniej
uzyskane wybory w tej kategorii, w porównaniu do wyników w pozostałych obsza-
rach, świadczą o skłonnościach obrazowych wszystkich dziecięcych odbiorców do
tego typu ilustracji.

W przypadku graficznych szczegółowych wizualizacji, w których owa szcze-
gółowość zauważalna jest w dalszym planie (diagram 8), dostrzec można zróżnico-
wanie predylekcji w przypadku dzieci 6-letnich. W tej grupie wiekowej to chłopcy
zdecydowanie preferują ten typ ilustracji. Kierując się wartością wyborów, można
uznać, iż dziewczęta 6-letnie nie wykazują zainteresowania uproszczoną graficzną
formą obrazowania (potwierdzone statystycznie). Wśród 5-latków w populacji
chłopców zaobserwowano większą skłonność do tego typu obrazów (niepotwierdzone
statystycznie).

Dziecięce wskazania w obrębie ilustracji graficznych, w których szczegółowość
jest minimalnie zauważalna w całym obrazie, ilustrują względną równowagę
upodobań obrazowych wśród badanych, co potwierdza weryfikacja statystyczna
(aneks: załącznik 7, tabele 5—6). Na podstawie uzyskanych wskazań zauważyć moż-
na, iż graficzne kompozycje plastyczne pozbawione szczegółowego charakteru, spro-
wadzające się jedynie do postaci i ograniczonej ilości rekwizytów, w porównaniu do
pozostałych w tej kategorii badawczej, nie budzą większego zaciekawienia najmłod-
szej publiczności.

W obrębie ilustracji graficznych wykazujących brak szczegółów w realizacji pla-
stycznej (diagram 8) można zauważyć homogeniczność predylekcji obrazowych
i tym samym brak zróżnicowania względem płci (potwierdzone statystycznie), cho-
ciaż 5-letni chłopcy w odniesieniu do pozostałych respondentów, dla których ten typ
obrazowania okazał się najładniejszy, bardziej aprobują syntetyczne w swoim wyrazie
kompozycje plastyczne.

Podsumowując, wyniki badań ilustrujące predylekcje obrazowe w zakresie gra-
ficznych ilustracji o szczegółowym charakterze pozwalają stwierdzić, iż głównie
dziewczęta w wieku przedczytelniczym preferują kompozycje przeciążone pod
względem przekazu. W obszarze dziecięcych upodobań — biorąc pod uwagę dane
procentowe — znajdują się również obrazy, w których szczegółowość przedstawień
dominuje w pierwszym planie. Zainteresowanie dziecięcych odbiorców wzbudza —
choć już w mniejszym stopniu — kompozycja plastyczna, lapidarna w formie. Zróż-
nicowanie upodobań wyznaczone zmienną — płeć, występuje jedynie w grupie 6-let-
nich respondentów i dotyczy ilustracji, w których szczegółowość kompozycji obejmu-
je cały obraz, oraz realizacje plastyczne, w których szczegółowość zauważalna jest
w dalszym planie, a więc obejmuje elementy otoczenia.
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Postrzeganie wyrazistych obrazów ilustracyjnych
w zakresie graficznych iluminacji
Kolejny wskaźnik predylekcji w zakresie ilustracji książkowej realizowanej

w technikach graficznych stanowiły dziecięce wybory uzyskane w zakresie postrze-
gania wyrazistych obrazów ilustracyjnych.

I tak, bazując na dziecięcych wskazaniach, stwierdzono, że 5-letni odbiorcy
uznają za „najładniejsze” ilustracje wyraziste w całym obrazie, preferują kompozycje,
w których wyrazistość elementów struktury jest w minimalnym stopniu obrazowana,
a także skłaniają się ku ilustracjom z wyrazistym pierwszym planem, czego dowodzą
werbalne motywacje typu: „Ten jest wyraźny obrazek, a tam nie”, „Ma coś fajnego”,
„Bo jest taki, że widać... wszystko”, „Bo ma ładnie zrobione linie” zestawione ze
sformułowaniami typu: „Bo nie jest tak wyrysowany”, „Smutny obrazek”, „Za mało
kolorów”.

Odnosząc się do wyników badań, można uznać, że 5-letni czytelnicy koncentrują
swoje upodobania głównie na „mocnych” elementach struktury obrazu (tabela 25,
wykres 18).

Analiza materiału empirycznego wykazała, że 6-letni respondenci spośród prezen-
towanych obrazów preferują zarówno ilustracje wyraziste w całym obrazie, jak
i w dalszym planie. Na uwagę zasługuje również rozkład wskazań w kategoriach:
wyrazistość dominująca w pierwszym planie, wyrazistość minimalnie zauważalna
w całej kompozycji (tabela 26, wykres 19). Dziecięce wskazania w obrębie
wymienionych typów obrazowania dowodzą, iż również 6-letni czytelnicy koncen-
trują swoje upodobania głównie na elementach struktury obrazu wymownych w wy-
razie plastycznym, przedstawionych w sposób ekspresyjny i sugestywny zarazem
(aneks: załącznik 10, ilustracje 16—17). Przedstawione wnioskowanie potwierdza
werbalna motywacja — 6-letni respondenci stosowali argumentację typu: „Ładnie
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Tabela 25. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie graficznych wyrazistych obrazów ilustracyj-
nych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [5g] 32 74 30,2 31 81 27,7 63 155 28,9

w/d1p [5g] 19 87 17,9 27 85 24,1 46 172 21,1

w/ddp [5g] 18 88 17,0 17 95 15,2 35 183 16,1

w/mco [5g] 25 81 23,6 34 78 30,4 59 159 27,1

w/bd [5g] 12 94 11,3 3 109 2,7 15 203 6,9

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci 5-letnich, grafika/obszar realiza-
cji obrazu.



wygląda, ładnie są namalowane misie”, „Lubię takie”, „Ładny i niezamazany”, „Bo
ładny jest i tak dobrze pokolorowany, tylko trochę wyjechany”, „Widać ładnie”, „Bo
trzy ładne baloniki”, „Podoba mi się, bo dziewczynka trzyma balonik”, „Dziewczyn-
ka ma czerwoną sukienkę”, „Nie jest smutny jak inne; nie ma wielkich śniegów”.

Na podstawie uzyskanych wskazań można z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzić, że dziecięcy odbiorca w wieku przedczytelniczym zdecydowanie
przedkłada nad pozostałe obrazy ilustracyjne realizacje plastyczne o niezwykle moc-
nym wolumenie, w których składniki kompozycji od postaci i przedmiotów po tło
przedstawień charakteryzują się wyraźnie zarysowanym kształtem i oszczędną kolo-
rystyką (tabela 27; aneks: załącznik 10, ilustracje 16—17).
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Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci 5-letnich, grafika/obszar
realizacji obrazu.

Wykres 18. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie graficznych wyrazistych obrazów
ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 26. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie graficznych wyrazistych obrazów ilustracyj-
nych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [6g] 22 84 20,8 45 67 40,2 67 151 30,7

w/d1p [6g] 18 88 17,0 17 95 15,2 35 183 16,1

w/ddp [6g] 30 76 28,3 28 84 25,0 58 160 26,6

w/mco [6g] 19 87 17,9 17 95 15,2 36 182 16,5

w/bd [6g] 17 89 16,0 5 107 4,5 22 196 10,1

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich, grafika/obszar
realizacji obrazu.

12 — Upodobania...



Analizując zróżnicowanie dziecięcych wskazań w obrębie ilustracji graficznych,
w których wyrazistość stanowi cechę dominującą w całym obrazie, można naj-
ogólniej skonstatować, iż w grupie 5-letnich respondentów upodobania dziewcząt są
zbliżone do preferencji obrazowych chłopców (potwierdzone statystycznie — aneks:
załącznik 7, tabele 7—8), natomiast wśród 6-latków dziewczęta, w porównaniu
z chłopcami, zdecydowanie preferują ten typ realizacji plastycznej. Weryfikacja staty-
styczna potwierdziła wskazane zróżnicowanie. Rozkład wyborów dla wyrazistych ilu-
stracji malarskich uznanych przez badanych jako wizualnie najładniejsze w tej kate-
gorii badawczej wskazuje, iż dziewczęta w wieku przedczytelniczym, w porównaniu
z chłopcami, są bardziej skłonne do uznawania za najładniejsze obrazy z mocnymi
akcentami wyrazowymi (diagram 9).
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Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich, grafika/obszar
realizacji obrazu.

Wykres 19. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie graficznych wyrazistych obrazów
ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 27. Predylekcje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie graficznych
wyrazistych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [g] 54 158 25,5 76 148 33,9 130 306 29,8
w/d1p [g] 37 175 17,5 44 180 19,6 81 355 18,6
w/ddp [g] 48 164 22,6 45 179 20,1 93 343 21,3
w/mco [g] 44 168 20,8 51 173 22,8 95 341 21,8
w/bd [g] 29 183 13,7 8 216 3,6 37 399 8,5

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [g] — grafika.



Analiza wskazań w przypadku graficznych ilustracji, w których wyrazistość ob-
razu dominuje w pierwszym planie, wykazała w obu grupach wiekowych brak
istotnego statystycznie zróżnicowania pomiędzy dziewczętami a chłopcami w postrze-
ganiu obrazów uwzględniających wymienioną cechę, jednakże można zauważyć, iż
5-letnie dziewczynki są bardziej skłonne do preferowania tego typu ilustracji w kate-
gorii: najładniejsza realizacja plastyczna.

W przypadku graficznych wizualizacji obrazowych, w których wyrazistość ele-
mentów zauważalna jest w dalszym planie, dostrzec można zróżnicowanie w po-
strzeganiu tak zaprojektowanej ilustracji pomiędzy grupami wiekowymi. Zróżni-
cowanie percepcji występuje zarówno w populacji dziewcząt, jak i chłopców
i ukierunkowane jest na zwiększoną akceptację dla tego typu obrazów w grupie 6-let-
nich respondentów. Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic wyznaczonych
zmienną płci w obrębie poszczególnych grup wiekowych, co wskazuje na homoge-
niczność upodobań w tej kategorii. Bazując jednak na wskazaniach, można uznać, iż
w tej grupie respondentów to w większości dzieci 6-letnie dostrzegają walory pla-
styczne tego typu ilustracji (diagram 9).

Dziecięce procentowe wybory dokonane w obrębie ilustracji graficznych, w któ-
rych wyrazistość jest minimalnie zauważalna w całym obrazie (diagram 9), wska-
zują na zróżnicowanie upodobań obrazowych względem płci, jednak analizy staty-
styczne nie potwierdziły zobrazowanych różnic (aneks: załącznik 7, tabele 7—8). Na
podstawie uzyskanych wskazań zauważyć można, iż ten typ obrazu bardziej preferują
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — brak dominanty w postaci wyrazistości obrazu.

Diagram 9. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie graficznych ilustracji
realizowanych w oparciu o wyrazistość obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*

12*



5-letni respondenci — głównie dziewczęta. Wskazania 6-letnich odbiorców kształtują
się na umiarkowanym poziomie akceptacji, porównywalnym z wynikami uzyskanymi
w kategorii — wyrazistość pierwszego planu.

Zróżnicowanie upodobań do ilustracji wykonanych w technikach graficznych,
a cechujących się brakiem wyrazistości w realizacji plastycznej, wykazuje, iż w tej
kategorii obrazowania płeć różnicuje predylekcje. W obu grupach wiekowych
chłopcy, w stosunku do dziewcząt, wykazują zdecydowanie większe zainteresowanie
obrazem zawierającym niedopowiedzenia obrazowe (zob. diagram 9).

Postrzeganie dynamicznych obrazów ilustracyjnych
w zakresie graficznych iluminacji
Ostatni wskaźnik predylekcji w zakresie graficznych ilustracji książkowych stano-

wiły dziecięce wybory uzyskane w zakresie postrzegania dynamicznych realizacji pla-
stycznych. Zebrany materiał empiryczny pozwala z dużym prawdopodobieństwem
stwierdzić, że dzieci w wieku przedczytelniczym koncentrują swoje upodobania na ilu-
stracjach statycznych w wyrazie plastycznym, ale można zauważyć, iż w kręgu dzie-
cięcych upodobań mieszczą się także kompozycje dynamiczne (tabela 28, wykres 20).

Analiza materiału empirycznego wskazuje na istnienie prawidłowości w upodoba-
niach, w obrębie grup wiekowych i pozwala na wyróżnienie typów ilustracji prefero-
wanych w tej kategorii. I tak, 5-letni odbiorcy wykazują upodobania do realizacji pla-
stycznych nieposiadających dynamicznego charakteru i prawie w równym stopniu
akceptują ilustracje, w których dynamika elementów struktury obrazu jest zauważalna
w całej kompozycji, w pierwszym planie, oraz obrazowana w zdecydowanie ograni-
czonym zakresie. Opracowana struktura predylekcji dzieci 5-letnich do dynamicznych
ilustracji graficznych potwierdza przedstawione wnioskowanie (wykres 20). Obraz
upodobań 5-letnich respondentów dopełniają ich werbalne motywacje typu: „Taki
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Tabela 28. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie graficznych dynamicznych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [5g] 17 89 16,0 31 81 27,7 48 170 22,0

d/d1p [5g] 23 83 21,7 18 94 16,1 41 177 18,8

d/ddp [5g] 22 84 20,8 21 91 18,8 43 175 19,7

d/mco [5g] 14 92 13,2 12 100 10,7 26 192 11,9

d/bd [5g] 29 77 27,4 30 82 26,8 59 159 27,1

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci 5-letnich, grafika/obszar realizacji
obrazu.



ładny chłopczyk i ma sznurek”, „Miś, oko, noc, tu ma ucho; taki poczochrany”,
„Take ładne to czerwone”, „Usiadł, a na innym skoczył — wolę jak siedzi”, „Bo on
trzyma balonik”, „Balonik już ucieka”, „Dzieci lubią, kiedy nie ma tego” — dziecko
wskazuje na elementy otoczenia o wibrującym charakterze.

Jak już wspomniano, rozkład predylekcji dzieci 6-letnich jest bardzo zbliżony do
upodobań 5-letnich respondentów, zatem w kręgu ich upodobań obrazowych
mieszczą się zarówno kompozycje o ograniczonej dynamice, jak i obrazy plastyczne,
których kompozycja zachwyca doskonale oddanym ruchem postaci (tabela 29, wy-
kres 21). Swoje wskazania 6-letni respondenci popierali stwierdzeniami typu: „Miś
się śmieje i takie to jest ładne”, „Miś się bawi”, „To są nitki, tak ich dużo; a miś śpi
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Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [5g] — grupa dzieci 5-letnich, grafika/obszar realizacji
obrazu.

Wykres 20. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie graficznych dynamicznych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 29. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie graficznych dynamicznych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [6g] 20 86 18,9 24 88 21,4 44 174 20,2

d/d1p [6g] 22 84 20,8 16 96 14,3 38 180 17,4

d/ddp [6g] 30 76 28,3 16 96 14,3 46 172 21,1

d/mco [6g] 13 93 12,3 26 86 23,2 39 179 17,9

d/bd [6g] 21 85 19,8 30 82 26,8 51 167 23,4

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich, grafika/obszar realizacji
obrazu.



i wstanie potem”, „Dziewczynka się uśmiecha”, „Wygląda jak miś z bajki, taki co
się huśta na huśtawce”, „Bo ciągnie balon, który uciekł” — co wskazuje na istotność
ruchu zakodowanego w obrazie.

Struktura dziecięcych upodobań w obrębie graficznych dynamicznych obrazów
ilustracyjnych potwierdza wyniki analiz prowadzonych wśród badanych grup i wska-
zuje, iż w wymienionej kategorii dziecięcy odbiorca preferuje statyczne realizacje
plastyczne oraz kompozycje o zdecydowanie zaznaczonej dynamice całej struktury
plastycznej (tabela 30; aneks: załącznik 10, ilustracje 18—19).

Zróżnicowanie dziecięcych upodobań w zakresie dynamicznych obrazów ilustra-
cyjnych wyznaczone zmienną — płeć w obrębie planów i warstw realizacji plastycz-
nej ujęto na diagramie 10. Analizy statystyczne zawarto w aneksie (załącznik 7, tabe-
le 9—10).
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Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich, grafika/obszar realizacji
obrazu.

Wykres 21. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie graficznych dynamicznych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 30. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie graficznych dy-
namicznych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [g] 37 175 17,5 55 169 24,6 92 344 21,1
d/d1p [g] 45 167 21,2 34 190 15,2 79 357 18,1
d/ddp [g] 52 160 24,5 37 187 16,5 89 347 20,4
d/mco [g] 27 185 12,7 38 186 17,0 65 371 14,9
d/bd [g] 50 162 23,6 60 164 26,8 110 326 25,2

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [g] — grafika.



W kategorii obrazowania graficznego, w których dynamika stanowi cechę domi-
nującą w całym obrazie (diagram 10), różnice wyznaczone płcią występują wśród
5-letnich respondentów (aneks: załącznik 7, tabele 9—10). W tej grupie wskazania
chłopców świadczyć mogą o braku fascynacji obrazami nacechowanymi zarówno
różnorodnością użytych środków plastycznych, jak i ruchem elementów struktury
kompozycji. W grupie 6-letnich odbiorców nie odnotowano istotnych statystycznie
różnic, choć można zauważyć, iż ten typ ilustracji zdecydowanie preferują dziewczę-
ta. Logiczne uzupełnienie powyższych wniosków stanowią procentowe wskazania,
które przyjęły układ: w populacji dziewcząt — 14,2% i 11,0% wskazań, w populacji
chłopców — 7,8% i 9,2%. Takie zróżnicowanie wskazuje, iż dziewczęta w wieku
przedczytelniczym, w porównaniu z chłopcami, są bardziej skłonne do uznawania za
najładniejsze te ilustracje, w których na wielu płaszczyznach dużo się dzieje, co za-
przecza mitowi, iż chłopcy są bardziej dynamiczni12 i może wskazywać na gloryfika-
cję ruchu przedstawionego, wyniki jednak temu przeczą.

Dziecięce wskazania uzyskane w kategorii graficznego ilustrowania, gdzie dyna-
mika obrazowania zdecydowanie występuje w pierwszym planie, wykazały w obu
grupach wiekowych brak większego zróżnicowania pomiędzy dziewczętami
a chłopcami w postrzeganiu obrazów uwzględniających wymienioną cechę (por.
aneks: załącznik 7, tabele 9—10), choć w tej kategorii można zauważyć większe za-
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — brak dominanty w postaci dynamiki obrazu.

Diagram 10. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie graficznych ilustracji
realizowanych w oparciu o dynamikę obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*

12 Zob. Z. MELOSIK: Kryzys męskości w kulturze współczesnej...



interesowanie ową ilustracją ze strony chłopców. Procentowe wartości wyborów po-
zwalają przypuszczać, że zarówno dziewczętom, jak i chłopcom w wieku przedczy-
telniczym mogą podobać się ekspresyjne w swoim wyrazie graficzne ilustracje.

W przypadku wizualizacji graficznych, w których dynamiczność elementów za-
uważalna jest w dalszym planie, dziecięce wybory wskazują, iż płeć różnicuje
upodobania do tak zaprojektowanej ilustracji w grupie 6-letnich respondentów, co po-
twierdza analiza statystyczna (aneks: załącznik 7, tabele 10). W tej grupie badanych
to chłopcy dostrzegają walory plastyczne tego typu ilustracji. W grupie 5-letnich re-
spondentów wyniki nie różnicują się statystycznie, dlatego można przyjąć, iż prefe-
rencje obrazowe obu populacji są tożsame.

Dziecięce wybory dokonane w obrębie projektów graficznych, w których dyna-
miczność jest minimalnie zauważalna w całym obrazie (diagram 10), wskazują
w grupie dzieci 5-letnich na homogeniczność predylekcji do tego typu obrazów i na
istotne zróżnicowanie upodobań w grupie 6-letnich potencjalnych czytelników, co po-
twierdziła analiza statystyczna (aneks: załącznik 7, tabele 9—10). W populacji 6-lat-
ków ten typ ilustrowania, w porównaniu do innych w tej kategorii, zdecydowanie pla-
suje się w kręgu upodobań obrazowych dziewczynek.

Analiza upodobań w przypadku graficznych realizacji pozbawionych dynami-
zmu obrazuje wysoki stopień aprobaty dla tego typu ilustracji ze strony dziecięcych
odbiorców w grupie 5-latków i 6-letnich dziewcząt. Natomiast 6-letni chłopcy wyka-
zują zdecydowanie mniejsze zainteresowanie statycznymi kompozycjami, co pozwala
sądzić, iż ich upodobania obrazowe podążają w kierunku realizacji graficznych nace-
chowanych dynamiką szczególnie elementów otoczenia (diagram 10). Analiza staty-
styczna wykazała brak zróżnicowania upodobań wyznaczonych zmienną — płeć, co
wskazuje na jednorodność dziecięcych upodobań w tej kategorii obrazowania (aneks:
załącznik 7, tabele 9—10).

Uogólniając, predylekcje obrazowe dziewcząt i chłopców w wieku przedczytel-
niczym w zakresie ilustracji graficznych o dynamicznym charakterze obejmują reali-
zacje plastyczne, w których ruch postaci i przemieszczania elementów struktury są
obrazowane w ograniczonym zakresie. Można zatem przyjąć, iż efekty wizualne
o dynamicznym charakterze, uzyskane poprzez mariaż technik plastycznych, za-
kłócają proces dziecięcego postrzegania i w zestawieniu z łagodną, wyciszoną, sta-
tyczną w formie kompozycją odbierane są mniej korzystnie przez potencjalnych
najmłodszych czytelników.

Syntetyczne ujęcie wyników badań dziecięcych predylekcji
w kontekście ilustracji graficznych
Dokonana analiza dziecięcych predylekcji w zakresie graficznych ilustracji zawar-

tych w książce literackiej dla najmłodszych czytelników miała posłużyć określeniu
preferencji obrazowych w zakresie ilustracji książkowej.

Analizy dowiodły, iż w obrębie graficznych ilustracji zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy w wieku przedczytelniczym, wybierając najładniejszy w ich ocenie projekt
graficzny, wyraźnie kierują się realizmem przedstawień. Kompozycje graficzne abs-
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trakcyjne w swoim wyrazie wykreowane z uwzględnieniem szeregu deformacji, nie
cieszą się uznaniem dziecięcych odbiorców, a preferencje obrazowe w tym obszarze
charakteryzuje duża zbieżność. Swoistość upodobań tłumaczyć można — podobnie
jak w przypadku malarskich kompozycji w tej kategorii — brakiem zrozumienia ję-
zyka symbolu i skrótów obrazowych zastosowanych w kompozycji. Dziecięcy od-
biorca preferuje również graficzne wizualizacje realizowane w barwach nasyconych,
uwzględniające kontrasty kolorystyczne, które zdecydowanie ułatwiają skojarzenia
i rozpoznawanie symboli (wykresy 22—22A). W obrębie projektów realizowanych

z uwzględnieniem szczegółowości opracowania plastycznego predylekcje dzieci
w wieku przedczytelniczym ukierunkowane są na realizacje plastyczne zawierające
dużą ilość detali pojawiających się zarówno w pierwszym, jak i w dalszym planie,
a także zauważalną w całym obrazie. Skłonność najmłodszych odbiorców do szcze-
gółowych ilustracji tłumaczyć można zdolnością zauważania cech i dzięki nim do-
strzegania walorów form plastycznych. Zatem można przypuszczać, że szczegółowe
obrazowanie może stać się „pożywką” dla dziecięcej wyobraźni i bodźcem refleksji
intelektualnej, gdyż dostrzeganie detali zachęca dziecko do ich porównywania, nazy-
wania i pozwala odkryć piękno ujęte w szczególe.

Upodobania najmłodszych czytelników w zakresie wyrazistych oraz dyna-
micznych kompozycji graficznych są dość jednolite. Można jednak przyjąć, iż
dziewczęta preferują realizacje graficzne wyraziste i o ograniczonej dynamice, nato-
miast chłopcy dzielą swoje upodobania prawie w równym stopniu pomiędzy ilustra-
cje zaprojektowane w tych kategoriach, tym samym dostrzegają walory każdego
projektu.
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Objaśnienia: dco — dominanta występująca w całym obrazie; d1p — dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie; ddp —
dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; mco — dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; bd — brak dominan-
ty; a — abstrakcyjność; b — barwność; s — szczegółowość; w — wyrazistość; d — dynamika.

Wykres 22. Profil predylekcji w zakresie graficznych ilustracji książkowych wyznaczonych zmienną —
płeć w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym (Ndz = 112, Nch = 106)



Pamiętając, iż predylekcje obrazowe są wyrazem indywidualnych odczuć i nie
zawsze poddają się racjonalnej analizie oraz jednoznacznej ocenie mimo zastosowa-
nego kontinuum, a punktem wyjścia spostrzeżeń nie jest wrażenie, lecz informacja
zakodowana w aktywności nerwów, konstatacja zilustrowanych tu kwestii sprowadza
się do zwrócenia uwagi na rozwoju tych informacji poprzez sensowną stymulację. In-
terwencja zewnętrzna w postaci wartościowych doświadczeń wizualnych, w tym róż-
norodnych opracowań graficznych uwzględniających w pewnym zakresie dziecięce
preferencje obrazowe może pomóc w spostrzeganiu heterogenicznych jakości pla-
stycznych i stanowić podstawę kształtującej się wrażliwości obrazowej.

6.1.3. Specyfika predylekcji
w zakresie rysunkowych obrazów ilustracyjnych
w grupie dzieci 5- i 6-letnich

Ostatni obszar badawczy obejmował dziecięce predylekcje do rysunkowych obra-
zów ilustracyjnych13. Eksploracje w wyżej wymienionym zakresie prowadzone były
— tak jak w poprzednich obszarach — na podstawie cech struktury obrazu plastycz-
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Objaśnienia: dco — dominanta występująca w całym obrazie; d1p — dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie; ddp —
dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; mco — dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; bd — brak dominan-
ty; a — abstrakcyjność; b — barwność; s — szczegółowość; w — wyrazistość; d — dynamika.

Wykres 22A. Profil dziecięcych predylekcji obrazowych odniesionych do graficznych ilustracji książko-
wych (N = 218)

13 W niniejszym opracowaniu rysunkowy obraz ilustracyjny rozumiany jest jako kompozycja pla-
styczna, w której podstawową zasadą tworzenia jest posługiwanie się linią na płaszczyźnie i zastosowa-
nie mediów rysunkowych, tj.: ołówek, kredka, sangwina, węgiel czy tusz.



nego w postaci: jego abstrakcyjności, barwności, wyrazistości, szczegółowości oraz
dynamicznego charakteru wykreowanej kompozycji. A dokonane analizy miały cha-
rakter jakościowo-ilościowy.

Postrzeganie abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych
w zakresie rysunkowych iluminacji
Podstawę analizy dziecięcych predylekcji w zakresie rysunkowych abstrakcyjnych

obrazów ilustracyjnych14, podobnie jak w poprzednich eksploracjach, stanowi mate-
riał empiryczny ukierunkowany na identyfikację deklarowanych upodobań obrazo-
wych w oparciu o plan i warstwy obrazu w ramach eksploracji kluczowej i repetycyj-
nej w grupie dzieci 5- i 6-letnich. Analizy statystyczne dotyczące uzyskanych
wyników zawarto w aneksie (załącznik 8, tabele 1—2).

Zebrany materiał empiryczny ukazuje, iż w obrębie upodobań obrazowych dzieci
5-letnich w zakresie rysunkowych projektów ilustracyjnych znajdują się realizacje
plastyczne o abstrakcyjnej strukturze, dalekie od surrealizmu, jednakże bliskie cezan-
nizującemu — od nazwiska francuskiego malarza Paula Cezanne’a — kubizmowi
(aneks: załącznik 10, ilustracja 20), a także obraz, w którym to kryterium obrazowa-
nia jest minimalnie zauważalne (tabela 31, wykres 23).

Argumentując swój wybór, najmłodsi respondenci stwierdzali: „Taka malowana;
ładna jest”, „Obrazek jak z kolorowanki — taki może być”, „Mnie się podoba
wszystko”, „Kolorowo”, „Ma ładną sukienkę, balonik i jest ładna na buzi”, „Bo jest
kolorowy, ładny brzuszek i tak dalej, okrąglutka buźka, drzewka są ładne, gruszki so-
bie leżą”, „Bo tu jest miś niebieski”, „Rysunek jest jak naklejka trochę — podoba mi
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14 Kreowanie rysunkowej ilustracji o cechach obrazu abstrakcyjnego polega na sprowadzeniu form
zaczerpniętych z natury do znaku, wykorzystując przy tym czyste formy: linie i bryły.

Tabela 31. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych abstrakcyjnych obrazów ilu-
stracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [5r] 31 75 29,2 48 64 42,9 79 139 36,2

a/d1p [5r] 23 83 21,7 9 103 8,0 32 186 14,7

a/ddp [5r] 12 94 11,3 11 101 9,8 23 195 10,6

a/mco [5r] 20 86 18,9 24 88 21,4 44 174 20,2

a/bd [5r] 20 86 18,9 20 92 17,9 40 178 18,3

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci
5-letnich, rysunek/obszar realizacji obrazu.



się”, „Taki obrazek ma być w książce; takie są fajne, bo są ładne, kiedy wszystko
widać”. W przypadku pozostałych ilustracji prezentowanych w tej płaszczyźnie ba-
dawczej dominowały wypowiedzi typu: „Dziewczynka jest niegrzeczna; ma nieładne
oczy”, „Nie ma ładnej sukienki”, „Ma nieładną buzię”, „Pokryklany ten miś”.

Obraz dziecięcych upodobań ukazuje, że zarówno abstrakcyjne, jak i realistyczne
w swym wyrazie rysunkowe obrazy zyskują aprobatę najmłodszych odbiorców. A za-
tem na podstawie wyników oceny i werbalnych jej uzasadnień można przyjąć tezę, że
5-letni odbiorcy dostrzegają zawarte w rysunkowym materiale ilustracyjnym deforma-
cje, jakie zastosował ilustrator, tworząc obraz o cechach abstrakcyjnych, a zastosowa-
ne skróty obrazowe w postaci geometrycznych znaków plastycznych nie sprawiają
trudności w rozpoznawaniu przedstawionych postaci czy elementów otoczenia.
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Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci
5-letnich, rysunek/obszar realizacji obrazu.

Wykres 23. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych abstrakcyjnych ob-
razów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 32. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych abstrakcyjnych obrazów ilu-
stracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [6r] 47 59 44,3 51 61 45,5 98 120 45,0

a/d1p [6r] 15 91 14,2 8 104 7,1 23 195 10,6

a/ddp [6r] 16 90 15,1 15 97 13,4 31 187 14,2

a/mco [6r] 8 98 7,5 17 95 15,2 25 193 11,5

a/bd [6r] 20 86 18,9 21 91 18,8 41 177 18,8

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci
6-letnich, rysunek/obszar realizacji obrazu.



Dzieci 6-letnie w zakresie abstrakcyjnych ilustracji rysunkowych — podobnie jak
w przypadku 5-letnich odbiorców — preferowały realizacje plastyczne cechujące się
abstrakcyjnością całej ich struktury (tabela 32, wykres 24). Argumentując swój wy-
bór, respondenci stwierdzali: „Ładną ma buzię, kolorową i uśmiechniętą”, „Taki jak
w bajce”, „Ładne ma oczka Hania, i taki narysowany balon”, „Taka ładna cała”, „Ma
całą ładną sukienkę i nie jest krzywa”, „Ten obrazek jest kreskowaty jak w koloro-
wance; ale tak jest ładnie”, „Obrazek jest dobrze pokreskowany, nie ma pustych
miejsc”. Zatem można wnioskować, że 6-letni odbiorcy aprobują abstrakcyjną rysun-
kową wizualizację tekstu tworzoną na bazie czystej linii i znanego, łatwo rozpozna-
walnego znaku plastycznego o geometrycznych kształtach.

Ogólny obraz predylekcji dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie rysunko-
wych abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych dopełnia i potwierdza przedstawione
wnioskowanie (tabela 33). Liczba wyborów w kategorii abstrakcyjność zauważalna
w całym obrazie, w odniesieniu do pozostałych subiektywnych wyborów w tej płasz-
czyźnie badawczej, wskazuje, iż najmłodsi potencjalni czytelnicy wyraźnie skłaniają
się ku realizacji zabarwionej deformacją o schematycznym charakterze. Wykorzysta-
ny w kompozycji ów schemat, tworzony z uwzględnieniem czystej linii, wydaje się
dziecku czytelniejszy i oceniany jako zdecydowanie ładniejszy. Drugi typ preferowa-
nej rysunkowej ilustracji stanowią kompozycje, w których elementy struktury obrazu
są tworzone na bazie kilkukrotnych pociągnięć, dokreślone podwójnym konturem
i ukierunkowane na wierne odzwierciedlenie świata przedstawionego (aneks: za-
łącznik 10, ilustracja 22).

W celu określenia szczegółowej specyfiki upodobań w obrębie abstrakcyjnych ry-
sunkowych wizualizacji przeprowadzono analizę zróżnicowania predylekcji ze wzglę-
du na płeć i plan obrazu w obrębie badanej grupy dziecięcych odbiorców (diagram 11).
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Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci
6-letnich, rysunek/obszar realizacji obrazu.

Wykres 24. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych abstrakcyjnych ob-
razów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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W przypadku rysunkowych obrazów kreowanych na podstawie abstrakcyjności
formy dominującej w całym obrazie zarówno 5-letnie, jak i 6-letnie dziewczęta,
w porównaniu z chłopcami, w większym stopniu preferują ten typ realizacji plastycz-
nej. Weryfikacja statystyczna wykazała jednak istotne różnice jedynie w grupie dzieci
5-letnich (aneks: załącznik 8, tabele 1—2), co pośrednio wskazuje, iż chłopcy 5-letni
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Tabela 33. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie rysunkowych
abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

a/dco [r] 78 134 36,8 99 125 44,2 177 259 40,6

a/d1p [r] 38 174 17,9 17 207 7,6 55 381 12,6

a/ddp [r] 28 184 13,2 26 198 11,6 54 382 12,4

a/mco [r] 28 184 13,2 41 183 18,3 69 367 15,8

a/bd [r] 40 172 18,9 41 183 18,3 81 355 18,6

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — abstrakcyjność — brak dominanty; [r] — rysunek.
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: a/dco — abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym obrazie; a/d1p — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie; a/ddp — abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; a/mco — abstrak-
cyjność jako dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; a/bd — brak dominanty w postaci abstrakcyjności obrazu.

Diagram 11. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie rysunkowych ilustra-
cji realizowanych w oparciu o abstrakcyjność obrazu w realizacji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



nie preferują ilustracji kreowanych w oparciu o abstrakcyjność struktury plastycznej,
natomiast ich 6-letni koledzy doceniają ich plastyczne walory.

Analiza wskazań w obrębie rysunkowych ilustracji, w których abstrakcyjność
obrazu dominuje w pierwszym planie, wykazała istotne statystycznie różnice po-
między dziewczętami a chłopcami w postrzeganiu obrazów kreowanych, w oparciu
o wymienioną cechę. Różnica ta wyraża się zwiększonym zainteresowaniem tym ty-
pem obrazowania ze strony chłopców, przy czym w populacji 5-letnich chłopców
zauważono zwiększoną aprobatę dla tak wykreowanego obrazu (aneks: załącznik 8,
tabele 1—2). Należy jednak zaznaczyć, iż wymiar subiektywnych wskazań świadczy
raczej o znikomym zainteresowaniu tym typem obrazowania.

Określając dziecięce upodobania w zakresie rysunkowych wizualizacji, w których
abstrakcyjność zauważalna jest w dalszym planie, dostrzeżono dużą zbieżność pre-
ferencji wizualnych wyznaczonych zmienną — płeć zarówno w grupie dzieci 5-letnich,
jak i 6-letnich, co potwierdza analiza statystyczna (aneks: załącznik 8, tabele 1—2).
Można zatem uznać, iż w badanych populacjach w równym stopniu aprobowany jest
ten typ ilustrowania. Jednak — podobnie jak w poprzedniej kategorii — wymiar su-
biektywnych wskazań obrazuje stosunkowo małe zainteresowanie takim projektem.

Analizując zróżnicowanie wskazań w obrębie ilustracji, w których abstrakcyj-
ność jest minimalnie zauważalna w całym obrazie rysunkowym, można skonstato-
wać, iż najogólniej tego typu projekty zdecydowanie preferują 5-letnie dziewczęta
(niepotwierdzone statystycznie). W grupie 6-letnich dziewczynek również można
zauważyć ukierunkowanie preferencji obrazowych na projektach o zdecydowanie
ograniczonej abstrakcyjności, co potwierdziła analiza statystyczna (aneks: załącz-
nik 8, tabele 1—2). Trudno wyjaśnić charakter tych zróżnicowań, bowiem dziecięca
argumentacja była zbyt lakoniczna, można jednak sądzić, że dzieci 5-letnie i 6-letnie
dziewczynki preferują obrazy zdominowane przez realistyczne struktury, bowiem te
zauważają w pierwszej kolejności i tym samym nie dostrzegają abstrakcyjnych ele-
mentów występujących w ograniczonym zakresie.

Obraz dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji rysunkowych wykazujących
brak abstrakcyjności w realizacji plastycznej wyznaczony zmienną — płeć w obu
grupach wiekowych cechuje duże podobieństwo. Dziecięce wybory ilustrują zbie-
żność preferencji obrazowych dziewcząt i chłopców. Weryfikacja statystyczna po-
twierdziła wnioskowanie (aneks: załącznik 8, tabele 1—2).

Dokonując generalizacji dziecięcych predylekcji obrazowych w zakresie rysunko-
wych ilustracji o charakterze abstrakcyjnym, można skonstatować, iż odbiorcy w wie-
ku przedczytelniczym wyraźnie skłaniają się ku projektom, w których abstrakcyjność
postaci rekwizytów i elementów nacechowana jest cezannizującym kubizmem (aneks:
załącznik 10, ilustracje 20—21).

Postrzeganie barwnych obrazów ilustracyjnych
w zakresie rysunkowych iluminacji
Analiza materiału empirycznego dotycząca dziecięcych upodobań dzieci w zakre-

sie barwnych obrazów rysunkowych wykazała, że 5-letni odbiorcy za najładniejsze
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uznają ilustracje charakteryzujące się bogactwem barw, realizowane w barwach na-
syconych, uwzględniające śmiałe kontrasty w całym obrazie (aneks: załącznik 10,
ilustracja 23). W dużym stopniu akceptują również ilustracje, w których barwność
obrazowanych elementów dominuje w dalszym planie (aneks: załącznik 10, ilustra-
cja 24). Uzasadniając swój wybór, dzieci stosowały określenia: „Bo ten najbardziej
pokolorowany niż pozostałe”, „Dzieci lubią kolorowe obrazki”, „Ładną ma buzię,
kolorową i uśmiechniętą”, „Bo jest kolorowy, ładny brzuszek i tak dalej”. Dopełnie-
nie przedstawionego wnioskowania stanowi zestawienie uzyskanych wyborów oraz
graficzna struktura owych predylekcji (tabela 34, wykres 25).

Analiza predylekcji obrazowych dzieci 6-letnich w zakresie barwnych obrazów
wykazała — podobnie jak w przypadku 5-letnich odbiorców — upodobania do ry-
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Tabela 34. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych barwnych obrazów ilustracyj-
nych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [5r] 47 59 44,3 60 52 53,6 107 111 49,1

b/d1p [5r] 16 90 15,1 14 98 12,5 30 188 13,8

b/ddp [5r] 18 88 17,0 28 84 25,0 46 172 21,1

b/mco [5r] 14 92 13,2 7 105 6,3 21 197 9,6

b/bd [5r] 11 95 10,4 3 109 2,7 14 204 6,4

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci 5-letnich, rysunek/obszar realizacji obrazu.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci 5-letnich, rysunek/obszar realizacji obrazu.

Wykres 25. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych barwnych obrazów
ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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sunków zdecydowanie barwnych w wyrazie plastycznym oraz obrazów, w których
barwność obiektów zauważalna jest w dalszym planie (tabela 35, wykres 26). W uza-
sadnieniach wyborów 6-letnich respondentów pojawiły się głównie stwierdzenia pod-
kreślające barwność ilustracji, ale także argumentacje typu: „Taki wesoły obrazek”,
„Obrazek jak z kolorowanki — taki może być”, „Wszystko skolorowane jest”. Na
podstawie uzyskanych wskazań można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić,
że 6-letni odbiorcy zdecydowanie preferują ilustracje, w których użyte barwy — po-
dobnie jak w malarskich wizualizacjach — podkreślają kolorystykę tematu obrazo-
wania lub wpisują się temperaturą w przedstawiany motyw.

W ogólnym obrazie dziecięcych predylekcji do barwnych ilustracji rysunkowych
(tabela 36) widoczna jest skłonność najmłodszych do wskazywanych już barwnych
projektów, w których kolor podkreśla żywiołowość, ale i subtelność kompozycji.
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Tabela 35. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych barwnych obrazów ilustracyj-
nych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [6r] 63 43 59,4 62 50 55,4 125 93 57,3
b/d1p [6r] 9 97 8,5 11 101 9,8 20 198 9,2
b/ddp [6r] 11 95 10,4 31 81 27,7 42 176 19,3
b/mco [6r] 20 86 18,9 7 105 6,3 27 191 12,4
b/bd [6r] 3 103 2,8 1 111 0,9 4 214 1,8

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci 6-letnich, rysunek/obszar realizacji obrazu.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci 6-letnich, rysunek/obszar realizacji obrazu.

Wykres 26. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych barwnych obrazów
ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Rozkład dziecięcych wskazań wyróżnionych ze względu na płeć w obrębie anali-
zowanych grup wiekowych obrazuje zbieżność preferencji obrazowych w przypadku
ilustracji rysunkowych, w których barwność stanowi cechę dominującą w całym
projekcie. W grupie 6-letnich respondentów nie stwierdzono istotnego zróżnicowania
predylekcji obrazowych w wymienionej kategorii wyznaczonej zmienną — płeć. Na-
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Tabela 36. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie rysunkowych
barwnych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

b/dco [r] 110 102 51,9 122 102 54,5 232 204 53,2

b/d1p [r] 25 187 11,8 25 199 11,2 50 386 11,5

b/ddp [r] 29 183 13,7 59 165 26,3 88 348 20,2

b/mco [r] 34 178 16,0 14 210 6,3 48 388 11,0

b/bd [r] 14 198 6,6 4 220 1,8 18 418 4,1

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — barwność — brak dominanty; [r] — rysunek.
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: b/dco — barwność jako dominanta występująca w całym obrazie; b/d1p — barwność jako dominanta występująca
w pierwszym planie; b/ddp — barwność jako dominanta występująca w dalszym planie; b/mco — barwność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; b/bd — brak dominanty w postaci barwności w obrazie.

Diagram 12. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie rysunkowych ilustra-
cji realizowanych w oparciu o barwność obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



tomiast w grupie dzieci 5-letnich zauważyć można większą skłonność dziewczynek
do tego typu ilustracji. Weryfikacja statystyczna nie potwierdziła istotnych różnic.

Analiza wskazań w przypadku rysunków, w których barwność obrazu dominuje
w pierwszym planie, wykazała w obu grupach wiekowych, zarówno brak większego
zróżnicowania pomiędzy dziewczętami a chłopcami w postrzeganiu obrazów kreowa-
nych na podstawie wymienionej cechy, co potwierdziły analizy statystyczne, jak
i małe zainteresowanie takim typem ilustrowania.

W przypadku upodobań do rysunkowych wizualizacji, gdzie barwność zauwa-
żalna jest w dalszym planie, w obrębie badanych grup wiekowych dostrzec można
zróżnicowanie wyznaczone zmienną — płeć. Dziewczęta zdecydowanie skłaniają się
ku obrazowaniu o ograniczonej kolorystyce, natomiast chłopcy, szczególnie 6-letni,
nie gustują w tego typu projektach rysunkowych. Analiza statystyczna potwierdziła
istotność zróżnicowania preferencji obrazowych wyznaczonych zmienną płci w grupie
6-letnich respondentów. Zatem można przyjąć, iż rysunki mało kolorowe — jeżeli
znajdują uznanie najmłodszego odbiorcy — to głównie wśród dzieci 5-letnich oraz
6-letnich dziewcząt.

Dziecięce wskazania w obrębie ilustracji rysunkowych, w których barwność jest
minimalnie zauważalna w całym obrazie, ilustrują zróżnicowanie preferencji obra-
zowych pomiędzy chłopcami a dziewczętami w obu grupach wiekowych, co również
potwierdziła analiza statystyczna (aneks: załącznik 8, tabele 3—4). W badanych gru-
pach wiekowych to chłopcy wykazują większe zainteresowanie realizacjami plastycz-
nymi o zdecydowanie ograniczonej kolorystyce — właściwie monochromatycznymi
lub tworzonymi w barwach przygaszonych. Dziewczęce wskazania na poziomie 3,2%
w skali każdej grupy obrazują znikome zainteresowanie takimi projektami.

Upodobania obrazowe do rysunków pozbawionych barwności wykazują — po-
dobnie jak w poprzedniej kategorii — zróżnicowanie wyznaczone zmienną płci.
Chłopcy — w tym głównie 5-letni — bardziej aprobują bezbarwne kompozycje pla-
styczne, co potwierdziły analizy statystyczne. Natomiast grupie 6-letnich responden-
tów różnice są nieistotne statystycznie. Procentowe wartości wskazań uzmysławiają,
iż niepodkolorowane, czarno-białe rysunkowe projekty, w których elementy struktury
cechuje zwielokrotniony kontur — w stosunku do pozostałych przykładów w tej kate-
gorii — w odbiorze nie tylko dziewcząt, ale i chłopców nie zyskują uznania.

Generalizując, można założyć, że dziecięce predylekcje obrazowe w zakresie ilu-
stracji rysunkowych o barwnym charakterze ukierunkowane są na projekty kolorowe,
gdzie obiekty składowe obrazu oddane są lekką i precyzyjną w zamyśle kreską. Wy-
jaśniając charakter dziecięcych preferencji wymienionych kategorii, można uznać, iż
zapewne określa je podkreślana już wielokrotnie prawidłowość fizjologiczna, ale
również w pewnym stopniu wyznacza je specyfika dziecięcych doświadczeń obrazo-
wych i kształcenia plastycznego opartego na kolorowankach i uzupełnianiu wzorów.
Dziecko zachęca się do kolorowania, przekonując, że warto do końca go wypełnić,
aby podziwiać, jaki jest piękny i warto połączyć wszystkie kropki — rysować po śla-
dzie, uzyskując regularny kontur, aby dowiedzieć się, co jest ukryte na rysunku. Taka
argumentacja w połączeniu z dużą ilością ćwiczeń, mających oczywiście na celu roz-
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wój funkcji psychicznych potrzebnych w edukacji szkolnej, może niestety warunko-
wać predylekcje obrazowe małego dziecka.

Postrzeganie szczegółowych obrazów ilustracyjnych
w zakresie rysunkowych iluminacji
Postrzeganie szczegółowych obrazów ilustracyjnych przez dzieci 5- i 6-letnie sta-

nowi kolejny wskaźnik predylekcji w zakresie rysunkowej ilustracji książkowej. Zgro-
madzony materiał badawczy, dotyczący upodobań dzieci 5-letnich w wymienionym
zakresie, ukazuje hierarchię realizacji plastycznych preferowanych przez dziecięcego
odbiorcę w tej kategorii (tabela 37, wykres 27). Ujmując problem globalnie, można
przyjąć, że 5-letni odbiorcy uznają za najładniejsze ilustracje, w których dominuje
kompletność przedstawień, a elementy struktury kreowane są z uwagą dla szczegółu
i pochyleniem się nad pozornie nieistotnym drobiazgiem (aneks: załącznik 10, ilustra-
cje 25—26). Na drugim miejscu respondenci sytuują ilustracje, w których szcze-
gółowość kompozycji plastycznej obejmuje elementy otoczenia wyraźnie zauważalne
w dalszym planie. Motywując swój wybór, dzieci stosowały określenia: „Bo tu są
same ładne rzeczy”, „Dziewczynka jest ładna, uśmiecha się i woła do balonika”,
„Dziewczynka łapie balon”, „Obrazek ma różne kreski, kolorowe; widzę dziewczyn-
kę, balonik też jest”, „Paski są fajne”, „Taka ładna cała i falbanki jak moje, o tu”,
„Tutaj jest dużo rzeczy... Jak jest więcej rzeczy, to jest lepiej”, „Ma chmurkę tutaj ten
miś; taką małą, niedużą”, „Ten obrazek jest ładny, ma tu ważne rzeczy: poduszkę,
miód, miś, owoce”, zestawiając je ze stwierdzeniami: „To nie jest dobry rysunek”,
„Tu jest wszystko — a tam nie ma”, „Mało ładny”. Należy zaznaczyć, iż wymienione
typy ilustracji, w porównaniu do pozostałych w tej kategorii, obrazują większość ele-
mentów warstwy tekstowej.

Uogólniając, można zatem z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dzieci
5-letnie preferują obrazy o silnym walorze dekoracyjnym, ilustrujące tekst w sposób
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Tabela 37. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych szczegółowych obrazów ilu-
stracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [5r] 35 71 33,0 55 57 49,1 90 128 41,3

s/d1p [5r] 12 94 11,3 19 93 17,0 31 187 14,2

s/ddp [5r] 32 74 30,2 25 87 22,3 57 161 26,1

s/mco [5r] 8 98 7,5 4 108 3,6 12 206 5,5

s/bd [5r] 19 87 17,9 9 103 8,0 28 190 12,8

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci 5-letnich,
rysunek/obszar realizacji obrazu.



wierny i nie dostrzegają jeszcze atrakcyjności kreowanej rzeczywistości w uprosz-
czonej realizacji plastycznej.

Analiza materiału empirycznego w prowadzonych eksploracjach w grupie dzieci
6-letnich wskazuje, że — podobnie jak 5-letni odbiorcy — również dzieci 6-letnie
spośród prezentowanych obrazów, preferują ilustracje, w których precyzyjność opra-
cowania szczegółów dominuje w całym obrazie i w dalszym planie, co może wskazy-
wać, iż czytelnik koncentruje swoje upodobania na projektach plastycznych, w któ-
rych dominuje dekoracyjność przedstawień (tabela 38, wykres 28; aneks: załącznik
10, ilustracje 25—27).
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Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako
dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci 5-letnich, rysu-
nek/obszar realizacji obrazu.

Wykres 27. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych szczegółowych ob-
razów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 38. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych szczegółowych obrazów ilu-
stracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [6r] 33 73 31,1 46 66 41,1 79 139 36,2

s/d1p [6r] 18 88 17,0 16 96 14,3 34 184 15,6

s/ddp [6r] 23 83 21,7 25 87 22,3 48 170 22,0

s/mco [6r] 16 90 15,1 12 100 10,7 28 190 12,8

s/bd [6r] 16 90 15,1 13 99 11,6 29 189 13,3

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci 6-letnich,
rysunek/obszar realizacji obrazu.



Uzasadniając swój wybór, 6-letni respondenci stosowali argumentację typu: „Jest
pełno liści”, „Wszystko jest ładne”, „Tutaj jest jabłko trochę czerwone i gruszka taka
zielona [...], ja też takie mam na ogródku”, „Widziałam takiego misia w zoo, a taką
poduszkę ma babcia, tylko miód był w innym słoiku; ale wszystko takie jest, takie
jakby prawdziwe; tylko że kredkowe”, „Bo jest tu Hania, balonik, sukienka w paski,
o i guziki takie jak ja mam”, „Ten obrazek jest ładny, ma tu ważne rzeczy: poduszkę,
miód, miś, owoce”, „Ładny jest ten obrazek, dziewczynka biegnie za balonem, jesz-
cze go złapie, bo już prawie go trzyma”, zestawiając je z uzasadnieniem w rodzaju:
„[...] Nie ma paseczków i poduszki”, „Nie mają nic narysowane”, „Ktoś miód zosta-
wił, a gdzie gruszka i jabłko?”, „Miś nie został pokolorowany — nie jest ładny”, „To
nie jest dobry rysunek”.
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Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [6g] — grupa dzieci 6-letnich,
rusunek/obszar realizacji obrazu.

Wykres 28. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych szczegółowych ob-
razów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 39. Struktura predylekcji w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie rysunkowych
szczegółowych obrazów ilustracyjnych   — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

s/dco [r] 68 144 32,1 101 123 45,1 169 267 38,8

s/d1p [r] 30 182 14,2 35 189 15,6 65 371 14,9

s/ddp [r] 55 157 25,9 50 174 22,3 105 331 24,1

s/mco [r] 24 188 11,3 16 208 7,1 40 396 9,2

s/bd [r] 35 177 16,5 22 202 9,8 57 379 13,1

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — szczegółowość — brak dominanty; [r] — rysunek.



Na podstawie uzyskanych wskazań można wnioskować, że 6-letni odbiorcy zdecy-
dowanie preferują rysunkowe projekty plastyczne charakteryzujące się sporym ładun-
kiem informacyjnym uzyskanym dzięki wielości i dekoracyjności elementów struktu-
ry obrazu — postaci, desygnatów obiektów otoczenia.

Logiczne uzupełnienie powyższych analiz stanowi struktura upodobań obrazo-
wych dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie szczegółowych ilustracji książ-
kowych realizowanych w technikach rysunkowych (tabela 39). Ujęte w tabeli dane
potwierdzają i podkreślają wnioski wyprowadzone w obrębie badanych grup wieko-
wych.

Zróżnicowanie dziecięcych upodobań w zakresie szczegółowych obrazów ilustra-
cyjnych wyznaczonych zmienną płci w ujęciu procentowym w obrębie planów
i warstw realizacji plastycznej ukazuje diagram 13.

Rozkład dziecięcych wskazań wyróżnionych ze względu na płeć w obrębie anali-
zowanych grup wiekowych obrazuje, iż w przypadku ilustracji rysunkowych, gdzie
szczegółowość stanowi cechę dominującą w całym obrazie (diagram 13), zarówno
5-letnie, jak i 6-letnie dziewczęta w porównaniu z chłopcami bardziej preferują ten
typ realizacji plastycznej. Weryfikacja statystyczna (aneks: załącznik 8, tabele 5—6)
potwierdziła istotne różnice statystyczne w grupie 5-letnich respondentów. Zatem
można wnioskować, że obrazowanie cechujące się dekoracyjnością i mocnymi akcen-
tami jest atrakcyjne dla 5-letnich dziewczynek i ogólnie dzieci 6-letnich.
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: s/dco — szczegółowość jako dominanta występująca w całym obrazie; s/d1p — szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w pierwszym planie; s/ddp — szczegółowość jako dominanta występująca w dalszym planie; s/mco — szczegółowość jako do-
minanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; s/bd — brak dominanty w postaci szczegółowości obrazu.

Diagram 13. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie rysunkowych ilustra-
cji realizowanych w oparciu o szczegółowość obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



Analiza predylekcji obrazowych w przypadku rysunkowych ilustracji, w których
szczegółowość obrazu dominuje w pierwszym planie, wykazała niski poziom war-
tościowania w obu grupach wiekowych oraz brak większego zróżnicowania pomiędzy
dziewczętami i chłopcami w postrzeganiu obrazów kreowanych na postawie wymie-
nionej cechy (potwierdzone statystycznie). Na podstawie wartości wskazań można
wnioskować, iż ten typ ilustracji nie zyskuje aprobaty większości odbiorców w wieku
przedczytelniczym.

Dziecięce upodobania obrazowe obejmujące rysunkowe ilustracje, gdzie szcze-
gółowość jest zauważalna w dalszym planie wykazują małe zróżnicowanie wyzna-
czone zmienną — płeć w obu grupach wiekowych. Na podstawie uzyskanych wybo-
rów zauważyć można, iż ten typ obrazu bardziej preferują 5-letni chłopcy, jednak te
wyniki nie różnicują się statystycznie (aneks: załącznik 8, tabela 5). W grupie dzieci
6-letnich pomimo zróżnicowania wskazań, również nie odnotowano statystycznie
istotnych różnic w preferencjach obrazowych w obrębie tego typu ilustracji. Suge-
rując się poziomem wyborów i analizą statystyczną, można przyjąć, że rysunkowe
ilustracje zawierające z pozoru nieistotny drobiazg, w postaci rekwizytu czy wizuali-
zowanego elementu otoczenia, wzbudzają zainteresowanie najmłodszych czytelni-
ków.

Analiza subiektywnej oceny ilustracji rysunkowych, w których szczegółowość jest
minimalnie zauważalna w całym obrazie, wykazała w obu grupach wiekowych
większą aprobatę dla tego typu kompozycji ze strony chłopców, a także zwiększone
wraz z wiekiem zainteresowanie taką formą obrazowania, co jednak nie zostało po-
twierdzone statystycznie (aneks: załącznik 8, tabele 5—6). Na podstawie uzyskanych
wskazań można przyjąć, iż rysunkowe kompozycje plastyczne pozbawione szcze-
gółów i ograniczające się jedynie do zarysowanych elementów struktury — w porów-
naniu do pozostałych w tej kategorii badawczej — nie budzą większego zaciekawie-
nia najmłodszej publiczności.

Obraz upodobań do ilustracji rysunkowych wykazujących brak szczegółów
w realizacji plastycznej (diagram 3) wskazuje, iż chłopcy w odniesieniu do
dziewcząt w obu grupach wiekowych bardziej aprobują kompozycje plastyczne,
w których obraz dąży do uproszczenia formy. Analiza statystyczna potwierdziła istot-
ne różnicowanie preferencji obrazowych z uwzględnieniem kryterium płci w grupie
5-letnich respondentów. W grupie dzieci 6-letnich nie odnotowano istotnych różnic
w upodobaniach obrazowych. Wartości procentowe wskazują, iż ten typ ilustracji,
w porównaniu z pozostałymi w tej kategorii badawczej, nie wzbudza zainteresowania
najmłodszej publiczności.

W ogólnym obrazie dziecięcych predylekcji w zakresie rysunkowych ilustracji
o szczegółowym charakterze, wyznaczonych zmienną płci, widoczna jest — szcze-
gólnie ze strony 5-letnich dziewczynek — aprobata dla obrazów przeciążonych prze-
kazem oraz zainteresowanie wszystkich respondentów ilustracją koncentrującą uwagę
na elementach otoczenia zauważalnych w dalszym planie.
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Postrzeganie wyrazistych obrazów ilustracyjnych
w zakresie rysunkowych iluminacji
Kolejny wskaźnik predylekcji w zakresie ilustracji rysunkowej stanowiły dziecięce

wybory uzyskane w zakresie postrzegania wyrazistych obrazów ilustracyjnych. Mate-
riał badawczy zilustrowany na wykresie 29 i w tabeli 40 ukazuje w sposób jedno-
znaczny, że 5-letni odbiorcy uznają za najładniejsze ilustracje wyraźne w całym obra-
zie, jak i obrazy z wyraźnym pierwszym planem, co potwierdzają dodatkowo
werbalne motywacje typu: „Wszystko ładne”, „Takie kolorowe wszystko”, „Dużo kre-
seczek; takie może być w książeczce”, „Tu widać, co jest na obrazku; a tam nie”,
„Wszystko ładnie posprzątane; kolorowe, nierozmazane”.
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Tabela 40. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych wyrazistych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [5r] 30 76 28,3 45 67 40,2 75 143 34,4

w/d1p [5r] 29 77 27,4 40 72 35,7 69 149 31,7

w/ddp [5r] 22 84 20,8 14 98 12,5 36 182 16,5

w/mco [5r] 13 93 12,3 8 104 7,1 21 197 9,6

w/bd [5r] 12 94 11,3 5 107 4,5 17 201 7,8

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci 5-letnich, rysunek/obszar reali-
zacji obrazu.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci 5-letnich, rysunek/obszar reali-
zacji obrazu.

Wykres 29. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych wyrazistych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Rozkład wskazań dzieci 6-letnich w zakresie wyrazistych obrazów rysunkowych
zawiera tabela 41. Analiza materiału empirycznego wskazuje, że — podobnie jak
5-letni odbiorcy — również dzieci 6-letnie spośród prezentowanych obrazów prefe-
rują zarówno ilustracje wyraziste w całym obrazie, jak i w pierwszym planie. Werba-
lizując swoje wskazania, 6-letni respondenci stosowali argumentację typu: „Takie jak
w bajce”, „Widać, co jest na obrazkach”, „Wszystko jest wyraźne, a tam nie”, „Tam
są wyblakłe rzeczy, a tu nie”, „Takie niewyraźne; trzeba zabrać pisak i poprawić i bę-
dzie dobrze tak jak na tym”. Zatem można z dużym prawdopodobieństwem stwier-
dzić, że dziecięcy odbiorca w wieku przedczytelniczym przedkłada nad pozostałe ob-
razy ilustracyjne, realizacje plastyczne, w których elementy struktury od postaci,
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Tabela 41. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych wyrazistych obrazów ilustra-
cyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [6r] 32 74 30,2 63 49 56,3 95 123 43,6

w/d1p [6r] 25 81 23,6 28 84 25,0 53 165 24,3

w/ddp [6r] 20 86 18,9 11 101 9,8 31 187 14,2

w/mco [6r] 16 90 15,1 4 108 3,6 20 198 9,2

w/bd [6r] 13 93 12,3 6 106 5,4 19 199 8,7

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci 6-letnich, rysunek/obszar reali-
zacji obrazu.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci 6-letnich, rysunek/obszar reali-
zacji obrazu.

Wykres 30. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych wyrazistych obra-
zów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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rekwizytów po tło przedstawień, budowane są na podstawie pojedynczego konturu
(aneks: załącznik 10, ilustracje 28—29). Projekty oszczędne i skromne ze względu
na stosowane środki, gdzie linia sprowadzona jest do funkcji zaledwie sygnalizującej
postaci, miejsca, obiekty, zdarzenia czy emocje nie budzą dziecięcej fascynacji,
mimo iż cechuje je siła wymowy i duża ekspresja.

Analizując zróżnicowanie dziecięcych wskazań w obrębie ilustracji rysunkowych,
w których wyrazistość stanowi cechę dominującą w całym obrazie, a wyznaczo-
nych zmienną — płeć, można najogólniej skonstatować, iż dziewczęta w wieku
przedczytelniczym, w porównaniu z chłopcami, są bardziej skłonne do uznawania za
najładniejsze ilustracje, realizacje o przejrzystej kompozycji z wyraźnie okonturowa-
nymi fragmentami. Weryfikacja statystyczna potwierdziła zróżnicowanie preferencji
obrazowych w tej kategorii badawczej w obu grupach wiekowych (aneks: załącznik
8, tabele 7—8), a więc potwierdziła skłonność dziewcząt do rysunków charaktery-
zujących się silną linearnością.

Analiza wskazań w przypadku rysunków, w których wyrazistość obrazu do-
minuje w pierwszym planie, wskazuje na nieznaczne różnice upodobań wyznaczone
zmienną — płeć w obu grupach wiekowych, ze zwiększonym zainteresowaniem
i aprobatą dla tego projektu ze strony 5-letnich dziewczynek. Analiza statystyczna nie
potwierdziła zróżnicowań, co pośrednio wskazuje na homogeniczność upodobań w ba-
danych populacjach. Biorąc pod uwagę procentowe wartości wskazań, należy uznać, iż
dziewczęta i chłopcy w wieku przedczytelniczym preferują tego typu obrazowanie.

W przypadku wizualizacji rysunkowych, w których wyrazistość elementów za-
uważalna jest w dalszym planie, również można dostrzec zróżnicowanie w postrze-
ganiu tak zaprojektowanej ilustracji. Bazując na wskazaniach, uznać należy, że w tej
grupie respondentów to w większości chłopcy w wieku przedczytelniczym dostrze-
gają walory plastyczne tego typu ilustracji. Jednak różnice wyznaczone zmienną płci
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Tabela 42. Predylekcje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie rysunkowych
wyrazistych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

w/dco [r] 62 150 29,2 108 116 48,2 170 266 39,0

w/d1p [r] 54 158 25,5 68 156 30,4 122 314 28,0

w/ddp [r] 42 170 19,8 25 199 11,2 67 369 15,4

w/mco [r] 29 183 13,7 12 212 5,4 41 395 9,4

w/bd [r] 25 187 11,8 11 213 4,9 36 400 8,3

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — wyrazistość — brak dominanty; [r] — rysunek.



nie są zbyt duże, co potwierdza analiza statystyczna (aneks: załącznik 7, tabele
7—8). Subiektywne dziecięce wybory również w tej kategorii świadczą o homoge-
niczności upodobań.

Dziecięce preferencje obrazowe w odniesieniu do rysunków, gdzie wyrazistość
jest minimalnie zauważalna w całym obrazie (diagram 14), charakteryzuje zróżni-
cowanie względem płci. Na podstawie uzyskanych wskazań zauważyć można, iż
w większości chłopcy w wieku przedczytelniczym dostrzegają walory plastyczne
tego typu ilustracji, z tendencją do zwiększonej akceptacji ze strony 6-latków. Wska-
zania dziewcząt kształtują się na niskim poziomie akceptacji — 3,7% w grupie 5-lat-
ków i 1,8% w grupie 6-letnich respondentów. Można zatem wnioskować, iż to w krę-
gu chłopięcych upodobań obrazowych mogą znaleźć się realizacje plastyczne,
charakteryzujące się niezwykle wrażliwą linią konturu, tworzone paroma kreskami
o niezwykłej sile wymowy, przez to liryczne w wyrazie i tajemnicze zarazem. Wery-
fikacja statystyczna wykazała istotne różnice predylekcji obrazowych jedynie w gru-
pie dzieci 6-letnich (aneks: załącznik 8, tabela 8).

Zróżnicowanie upodobań do projektów cechujących się brakiem wyrazistości
w realizacji plastycznej (zob. diagram 14) podkreśla wcześniejszy wniosek, wska-
zujący na podwyższony u chłopców poziom akceptacji dla tych rysunków. Analiza
statystyczna potwierdziła zróżnicowanie upodobań obrazowych odniesionych do ilu-
stracji rysunkowych pozbawionych wyrazistości (aneks: załącznik 8, tabele 7—8).
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: w/dco — wyrazistość jako dominanta występująca w całym obrazie; w/d1p — wyrazistość jako dominanta występująca
w pierwszym planie; w/ddp — wyrazistość jako dominanta występująca w dalszym planie; w/mco — wyrazistość jako dominanta mi-
nimalnie zauważalna w całym obrazie; w/bd — brak dominanty w postaci wyrazistości obrazu.

Diagram 14. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie rysunkowych ilustra-
cji realizowanych w oparciu o wyrazistość obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



Można zatem sądzić, iż w tej kategorii to upodobania percepcyjne chłopców w wie-
ku przedczytelniczym podążają w kierunku realizacji plastycznych pozbawionych sil-
nej linearności, w których brak konturu powoduje wrażenie nieostrości, a efekty pla-
styczne uzyskiwane są poprzez zwielokrotnione kreski.

Reasumując, zróżnicowanie predylekcji obrazowych dzieci w wieku przedczy-
telniczym wyznaczone zmienną — płeć, odniesione do rysunków z dominantą obra-
zowania w postaci wyrazistości struktury, występuje w przypadku realizacji pla-
stycznych z ową cechą w całym obrazie i w wypadku ilustracji pozbawionych
wyrazistości. Pierwszy typ obrazowania zdecydowanie przemawia do dziewcząt, na-
tomiast projekty nieostre aprobowane są głównie przez chłopców. W pozostałych ka-
tegoriach zaobserwowano jednorodność upodobań obrazowych.

Postrzeganie dynamicznych obrazów ilustracyjnych
w zakresie rysunkowych iluminacji
Ostatni wskaźnik predylekcji w zakresie rysunkowej ilustracji książkowej stano-

wiły dziecięce wybory uzyskane w zakresie postrzegania dynamicznych obrazów ilu-
stracyjnych.

Analiza materiału empirycznego wskazuje na zróżnicowanie upodobań obrazo-
wych w obrębie grup wiekowych oraz wyznaczone zmienną — płeć. I tak, 5-letni
chłopcy preferują ilustracje pozbawione dynamicznego obrazowania i kompozycje,
w których owa cecha pojawia się w zdecydowanie ograniczonym zakresie. Wskazania
dziewcząt obrazują wysoki stopień akceptacji dla projektów dynamicznych w całej
strukturze. Na podstawie dokonanych uogólnień, w postaci procentowych wartości
wskazań dla najładniejszej ilustracji rysunkowej można wnioskować, że dzieci 5-le-
tnie preferują głównie dwa typy rysunkowego obrazowania: kompozycje statyczne
(aneks: załącznik 10, ilustracje 30—31) oraz dynamiczne w wyrazie plastycznym (ta-
bela 43; aneks: załącznik 10, ilustracje 32—33). Obraz upodobań 5-letnich respon-
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Tabela 43. Preferencje obrazowe dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych dynamicznych obrazów ilu-
stracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [5r] 19 87 17,9 31 81 27,7 50 168 22,9

d/d1p [5r] 25 81 23,6 19 93 17,0 44 174 20,2

d/ddp [5r] 8 98 7,5 14 98 12,5 22 196 10,1

d/mco [5r] 27 79 25,5 19 93 17,0 46 172 21,1

d/bd [5r] 28 78 26,4 28 84 25,0 56 162 25,7

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci 5-letnich, rysunek/obszar realizacji
obrazu.



dentów dopełniają ich werbalne motywacje typu: „Taki obrazek z domu”, „Tam jest
deszcz i kapie na misia”, „Tam jest wszystko rozwiane, a tu nie ma”, „Dziewczynka
łapie balon”, „Dziewczynka się bawi z balonem, podrzuca go, aż pęknie — tak jak ja
na urodzinach”.

Opracowana struktura predylekcji dzieci 5-letnich w zakresie dynamicznych ilu-
stracji rysunkowych potwierdza przedstawione rozumowanie (wykres 31).

Upodobania obrazowe dzieci 6-letnich są ukierunkowane na ilustracje cechujące
się dużą dynamiką, które zachwycają doskonale oddanym ruchem wszystkich ele-
mentów struktury obrazu (aneks: załącznik 10, ilustracja 33), a także w dużym stop-
niu akceptują realizacje plastyczne o rozbudowanym dynamicznym pierwszym planie.
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Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [5r] — grupa dzieci 5-letnich, rysunek/obszar realizacji
obrazu.

Wykres 31. Struktura predylekcji w grupie dzieci 5-letnich w obrębie rysunkowych dynamicznych ob-
razów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 44. Preferencje obrazowe dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych dynamicznych obrazów ilu-
stracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 53 dziewczęta N = 56 ogółem* N = 109

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [6r] 25 81 23,6 43 69 38,4 68 150 31,2

d/d1p [6r] 29 77 27,4 22 90 19,6 51 167 23,4

d/ddp [6r] 14 92 13,2 7 105 6,3 21 197 9,6

d/mco [6r] 16 90 15,1 15 97 13,4 31 187 14,2

d/bd [6r] 22 84 20,8 25 87 22,3 47 171 21,6

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej 2 × 109 = 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci 6-letnich, rysunek/obszar realizacji
obrazu.



Należy jednak podkreślić, iż chłopcy, koncentrując się na postaciach i rekwizytach,
skłaniają się ku obrazom dynamicznym w pierwszym planie, natomiast dziewczęta
zdecydowanie wybierają rysunki dynamiczne w całej swej strukturze (tabela 44, wy-
kres 32).

Werbalizując swoje wskazania, 6-letni respondenci stosowali argumentację typu:
„Takie ładne wszystko, bo dziewczynka się bawi balonem, ona z nim się bawi i ska-
cze; z nieba spadają wstążki; wszystko skolorowane jest”, „Te kolorowe wstążki są
fajne”, Taki wesoły obrazek”, „Dziewczynka się cieszy, bo coś na nią leci”.

Dokonana analiza struktury predylekcji dzieci w wieku przedczytelniczym w ob-
rębie dynamicznych kompozycji rysunkowych pozwoliła wyróżnić typy obrazów
o dynamicznym charakterze preferowane przez dziecięcą publiczność (tabela 45).
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Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [6r] — grupa dzieci 6-letnich, rysunek/obszar realizacji
obrazu.

Wykres 32. Struktura predylekcji w grupie dzieci 6-letnich w obrębie rysunkowych dynamicznych ob-
razów ilustracyjnych — ujęcie procentowe eksploracji kluczowej i repetycyjnej (N = 109)
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Tabela 45. Preferencje obrazowe w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym w obrębie rysunkowych
dynamicznych obrazów ilustracyjnych — rozkład liczbowo-procentowy (N = 218)

Kategoria i obszar
obrazowania

Badani/wskazania

chłopcy N = 106 dziewczęta N = 112 ogółem* N = 218

tak nie tak [%] tak nie tak [%] tak nie tak [%]

d/dco [r] 44 168 20,8 74 150 33,0 118 318 27,1

d/d1p [r] 54 158 25,5 41 183 18,3 95 341 21,8

d/ddp [r] 22 190 10,4 21 203 9,4 43 393 9,9

d/mco [r] 43 169 20,3 34 190 15,2 77 359 17,7

d/bd [r] 50 162 23,6 53 171 23,7 103 333 23,6

* Liczebności stanowiące podstawę określenia predylekcji są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej (2 × 218 = 436).

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — dynamika — brak dominanty; [r] — rysunek.



I tak, akceptowane są głównie obrazy o zdecydowanie zaznaczonej dynamice całej
struktury plastycznej, tzn. zarówno postaci, jak i elementów otoczenia, a także kom-
pozycje statyczne oraz rysunki z dynamicznym pierwszym planem. Najmniejsze za-
interesowanie i niski poziom akceptacji uzyskały projekty, w których elementy
pierwszoplanowe cechowała statyczność, a dynamiczny charakter nadano jedynie
elementom otoczenia.

Dokonując analizy upodobań obrazowych wyróżnionych zmienną — płeć, do-
strzeżono swoiste zróżnicowanie dziecięcych predylekcji.

I tak, w przypadku ilustracji rysunkowych, w których dynamika stanowi cechę
dominującą w całym obrazie (diagram 15), zarówno 5-letnie, jak i 6-letnie dziew-
częta, w porównaniu z chłopcami, zdecydowanie preferują ten typ realizacji plastycz-
nej. Analiza statystyczna wykazała istotne zróżnicowanie preferencji obrazowych
w obu grupach wiekowych (por. aneks: załącznik 8, tabele 9—10) i potwierdziła, że
dziewczęta w wieku przedczytelniczym, w porównaniu z chłopcami, są bardziej
skłonne uznawać za najładniejsze te ilustracje, w których na wielu planach dużo się
dzieje.

Analiza wskazań w przypadku ilustracji rysunkowych, w których dynamika ob-
razowania zdecydowanie występuje w pierwszym planie (diagram 15), wykazała,
iż ten typ obrazowania bardziej preferują chłopcy. Jednakże analizy statystyczne nie
potwierdziły istotnych różnic. Zatem można przyjąć założenia, że dziecięce upodoba-
nia obrazowe w tej kategorii są w dużym stopniu homogeniczne (por. aneks:
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* Liczebności stanowiące podstawę procentowego ujęcia są wynikiem sumowania wyborów uzyskanych w ramach eksploracji klu-
czowej i repetycyjnej przez: dziewczęta 5-letnie 2 × 56 = 112, chłopcy 5-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218; dziewczęta 6-letnie
2 × 56 = 112, chłopcy 6-letni 2 × 53 = 106, ogółem 218.

Objaśnienia: d/dco — dynamika jako dominanta występująca w całym obrazie; d/d1p — dynamika jako dominanta występująca
w pierwszym planie; d/ddp — dynamika jako dominanta występująca w dalszym planie; d/mco — dynamika jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie; d/bd — brak dominanty w postaci dynamiki obrazu.

Diagram 15. Dziecięce predylekcje (z uwzględnieniem kryterium płci) w zakresie rysunkowych ilustra-
cji realizowanych w oparciu o dynamikę obrazu w kompozycji plastycznej (N5 = 109, N6 = 109)*



załącznik 8, tabele 9—10), a biorąc pod uwagę procentowe wartości wyborów, jak
i cechy charakterystyczne realizacji plastycznej, należy uznać, iż zarówno dziewczę-
ta, jak i chłopcy w wieku przedczytelniczym koncentrują się na ilustracjach ekspre-
syjnych, tzn. wytworach nie tylko przedstawiających, ale i odzwierciedlających, sym-
bolizujących i podkreślających istotę tego, co ważne dla samego dziecka — uczucia,
marzenia.

W przypadku wizualizacji rysunkowych, w których dynamiczność elementów
zauważalna jest w dalszym planie, dziecięce wybory wskazują na niezbyt duże róż-
nice upodobań wyznaczone zmienną — płeć. W grupie 5-letnich odbiorców to
dziewczęta są bardziej skłonne do uznania za najładniejszą tak zaprojektowaną ilu-
strację, natomiast w grupie 6-letnich respondentów chłopcy wykazują większe zainte-
resowanie tym typem obrazowania. Weryfikacja statystyczna potwierdziła istotność
różnic jedynie w grupie 6-letnich respondentów (aneks: załącznik 8, tabela 10). A za-
tem możemy zakładać istnienie podobnych upodobań w grupie najmłodszych czytel-
ników, a biorąc pod uwagę sposób kreowania ilustracji oraz werbalne uzasadnienia
dziecięcych wyborów dla tej realizacji plastycznej w postaci: „Wiatr przyszedł”,
„A tu jest dobrze, tylko kapie deszcz”, „Taka chmura przyszła i rozwiała wszystko”,
„Balonik nie jest brzydki”, możemy wnioskować, iż wskazani respondenci, wybie-
rając ilustrację, dostrzegają dynamiczny charakter elementów plastycznych umiesz-
czonych w dalszym planie.

Dziecięce wybory dokonane w obrębie ilustracji rysunkowych, w których dyna-
miczność jest minimalnie zauważalna w całym obrazie, wskazują na zróżnicowa-
nie predylekcji w grupie 5-letnich respondentów, co jednak nie zostało potwierdzone
statystycznie. Tak więc możemy uznać, iż w tej kategorii również występuje homo-
geniczność upodobań obrazowych w obrębie każdej grupy wiekowej (aneks: załącz-
nik 8, tabele 9—10), a wskaźnik dziecięcych wyborów uzmysławia, że ilustracja
w dużej mierze statyczna zyskuje wyższy poziom akceptacji w grupie 5-letnich czy-
telników.

Analiza wyników uzyskanych w zakresie upodobań odniesionych do projektów
rysunkowych pozbawionych dynamizmu wskazała na ich jednorodny charakter
w obu badanych grupach, a zrównoważony poziom subiektywnych wskazań uzmy-
sławia, iż w kręgu dziecięcych predylekcji obrazowych mieszczą się realizacje pla-
styczne nacechowane statycznością całej struktury.

Uogólniając, dziecięce predylekcje obrazowe w zakresie rysunkowych ilustracji
o dynamicznym charakterze cechuje homogeniczność, z utrzymującym się wysokim
stopniem akceptacji ze strony dziewcząt w przypadku owej dominanty występującej
w całym obrazie, co potwierdzono statystycznie. Można zatem przyjąć, iż efekty wi-
zualne zawarte w kompozycji rysunkowej, będące rezultatami sposobu odwzorowania
ruchu, uwypuklające charakterystyczne szczegóły okoliczności sceny, są dla dziecię-
cego odbiorcy łatwe do zauważenia i wyraźnie odbierane. Zebrany materiał empi-
ryczny pozwala również z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że dzieci w wie-
ku przedczytelniczym koncentrują swoje upodobania na ilustracjach o statycznej
strukturze, podkreślając ich uporządkowanie i spokojny nastrój.
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Syntetyczne ujęcie wyników badań dziecięcych predylekcji
w kontekście ilustracji rysunkowych
Analiza dziecięcych predylekcji w zakresie rysunkowych ilustracji w książce lite-

rackiej przeznaczonej dla najmłodszych czytelników dowiodła, iż zarówno dziewczę-
ta, jak i chłopcy w wieku przedczytelniczym, wybierając najładniejszą w ich ocenie
rysunkową kompozycję plastyczną, skłaniają się ku realizacji zabarwionej deformacją
o schematycznym charakterze, co oznacza, że rozpoznają i rozumieją zawarte w kom-
pozycjach rysunkowych skrót myślowy i lapidarną formę przedstawień. Ponadto pre-
ferują rysunki charakteryzujące się feerią barw w całej kompozycji, a kompozycje po-
zbawione kolorów uzyskują niski poziom akceptacji. W kręgu dziecięcych upodobań
mieszczą się także ilustracje rysunkowe zawierające dużo detali i pokaźny ładunek
informacyjny, a także kompozycje wyraziste, które zdecydowanie preferowane są
przez dziewczęta, natomiast projekty nieostre wzbudzają zainteresowanie i uznanie
chłopców. Dzieci w wieku przedczytelniczym preferują również ilustracje, w których
dynamika kreowana jest na podstawie obrazowego ruchu postaci i dynamicznego wy-
mownego punktu obrazu, który przyciąga uwagę odbiorcy (wykresy 33—33A).

Próbując wyjaśnić specyfikę owych predylekcji, można odnieść się do schematów
percepcyjnych zakładających, między innymi, iż dzieci akceptują głównie wizualiza-
cje barwne, czytelne, przejrzyste i ekspresyjne, a także do doświadczeń obrazowych
zdominowanych współcześnie przez przekazy rejestrujące i odtwarzające rzeczywi-
stość w postaci czy to reklamy wizualnej, plakatu, billboardu, graffiti, czy też szeregu
programów telewizyjnych i filmowych nasyconych formą wizualną opartą na barw-
nym i spektakularnym obrazie, nie wykluczając również ilustrowanych magazynów,
gier komputerowych czy obrazkowych messages (MMS). Wychodząc zatem z założe-
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Objaśnienia: dco — dominanta występująca w całym obrazie; d1p — dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie; ddp —
dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; mco — dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; bd — brak dominan-
ty; a — abstrakcyjność; b — barwność; s — szczegółowość; w — wyrazistość; d — dynamika.

Wykres 33. Profil predylekcji w zakresie rysunkowych ilustracji książkowych wyznaczonych zmienną
— płeć w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym (Ndz = 112, Nch = 106)



nia, iż obecnie wiele dziedzin naszego życia regulowanych jest normatywnie przez
obraz, a doświadczenia wzrokowe i budowanie imaginarium były i są niezbędnym
ćwiczeniem percepcji, można wnioskować, iż w dobie kultury wizualnej postrzeganie
waloryzujące przekazów ikonicznych może być zagrożone, stąd konieczność podję-
cia w tej kwestii istotnych dalszych badań, w które wpisują się też rozważania za-
warte w niniejszym tekście.

6.2. Werbalna motywacja waloryzacji
w zakresie rysunkowych, malarskich i graficznych ilustracji
w subiektywnej perspektywie
dziecka w wieku przedczytelniczym

Ilustracja ukazuje nam poniekąd zawsze za wiele i równocze-
śnie za mało i trwa w sposób niejako natrętny.

S. Szuman: Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży.
Zagadnienia estetyczne i wychowawcze

Obraz dziecięcych predylekcji obrazowych dopełnia subiektywna motywacja, sta-
nowiąca wskaźnik specyfiki upodobań oraz recepcji ilustracji książkowej15.
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Objaśnienia: dco — dominanta występująca w całym obrazie; d1p — dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie; ddp —
dominanta wyraźnie zarysowana w dalszym planie; mco — dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; bd — brak dominan-
ty; a — abstrakcyjność; b — barwność; s — szczegółowość; w — wyrazistość; d — dynamika.

Wykres 33A. Profil dziecięcych predylekcji obrazowych odniesionych do rysunkowych ilustracji
książkowych (N = 218)

14*

15 W niniejszym opracowaniu termin „recepcja” rozumiany jest jako odbiór dzieła literackiego przez
publiczność, na którą wpływa wartość dzieła, traktowana jest jako proces indywidualny i zbiorowy. Por.
Słownik terminów literackich. Red. J. SŁAWIŃSKI. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.



Materiałem empirycznym ilustrującym to zagadnienie są tylko zwerbalizowane
dziecięce stwierdzenia o charakterze akceptującym dokonany wybór (aneks: za-
łącznik 11, tabele 1—3).

Należy wspomnieć, iż analiza danych miała charakter jakościowy, zatem nie obej-
muje weryfikacji statystycznej. Zgromadzony materiał empiryczny przedstawiony na
diagramie 16 obrazuje motywacyjne wyznaczniki waloryzacji ilustracyjnych realizacji
plastycznych, które zarazem pozwalają określić typy i kryteria dziecięcych motywacji
wobec akceptowanych obrazów.

Rozkład uzyskanych odpowiedzi, uwzględniający wybór najładniejszej ilustracji
spośród prezentowanych w obrębie poszczególnych poziomów i płaszczyzn badaw-
czych, wykazał, że dziecięca motywacja ukierunkowana jest na: a) nieudzielanie odpo-
wiedzi lub formułowanie jej w postaci jednego ogólnikowego zdania typu: „bo ładne
drzewa”, „bo leci balon”; b) udzielanie ogólnych informacji na temat tego, co dziecko
postrzega, w postaci takich stwierdzeń jak: „jest zimno i wieje wiatr”; c) podjęcie pró-
by zanalizowania tego, co dziecko widzi, ale informacje są nieuporządkowane: „drze-
wo kolorowe duże i liście są kolorowe, dziwne”, d) argumentację poprzez udzielenie
odpowiedzi zawierającej dużo szczegółów, ale chaotycznej w charakterze: „bo drzewo
jest ładne, ma liście takie zielone i żółte, fajne”, e) argumentację, zawierającą jakości
plastyczne tzn. dzieci zwracają uwagę na kształt, formy, barwne plamy: „bo ono jest
takie powyginane, całe kolorowe, ma ładne liście, takie kolorowe”, f) różne odpowie-
dzi: „podoba mi się, ja też mam takiego misia, miałam taki balonik”.

Opierając się na uzyskanych danych, stwierdzono, że w obrębie dziecięcej argu-
mentacji obejmującej ilustracje realizowane w konwencji malarskiej, dominują stwier-
dzenia w postaci ogólnikowego zdania nacechowanego estetycznymi konstatacjami
np.: „Bo takie lubię”, „Bo piękny jest i inny”, „Jest najfajniejszy”, „Bo jest ładny”.
Niewiele mniej istotne okazały się w dokonanej werbalnej argumentacji — zawarte
w ilustracji malarskiej w formie postaci, rekwizytów i elementów otoczenia — ele-
menty świata przedstawionego, np.: „Ładny balon i dziewczynka”, „Ciekawe niebo”.
Najmniej istotne okazały się dla dzieci elementy plastyczne, np.: „Takie kolorowe
i niezamazane”, „Ładny kolorowy; nie jest dziwny”, „Bo ten ma tutaj najbardziej ko-
lorowsze”.

W przypadku ilustracji w charakterze rysunku również można zauważyć tenden-
cję do argumentacji ogólnikowej o charakterze estetycznym, jak i zawierającej jakości
plastyczne np.: „Bo ten najbardziej pokolorowany niż pozostałe”, „Obrazek jak z ko-
lorowanki — taki może być”, „Dzieci lubią kolorowe obrazki”, „Taki wesoły obra-
zek”, „Pozostałych nie lubię, ten jest wesoły”, „Ten obrazek jest kreskowaty jak
w kolorowance; ale tak jest ładnie”, „Obrazek jest najładniejszy, bo jest w nim dużo
kolorowych kresek”.

W odniesieniu do graficznych form ilustrowania zaobserwować możemy — po-
dobnie jak w poprzednich obszarach realizacji obrazu — argumentację formułowaną
na podstawie ogólnikowych zdań zawierających elementy estetyczne oraz względną
równowagę motywacji o charakterze interpretacji i informacji na temat tego, co
dziecko postrzega, a więc zawierających elementy świata przedstawionego. Jednak
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Diagram 16. Typy i kryteria werbalnej waloryzacji w zakresie malarskich, graficznych i rysunkowych
ilustracji w subiektywnej perspektywie dziecka w wieku przedczytelniczym — ujęcie graficzne

Objaśnienia. Typy udzielanej odpowiedzi: I — nieudzielanie odpowiedzi lub formułowanie jej w postaci jednego ogólnikowego zdania;
II — udzielanie ogólnych informacji na temat tego, co postrzega; III — podjęcie próby zanalizowania tego, co widzi, ale informacje są
nieuporządkowane; IV — argumentacja przez udzielenie odpowiedzi zawierającej dużo szczegółów, ale chaotycznej w charakterze;
V — argumentacja, zawierająca jakości plastyczne tzn. dzieci zwracają uwagę na kształt, formy, barwne plamy; VI — różne odpowiedzi.
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relatywnie najważniejsze dla dzieci jest kryterium estetyczne, w którym zwraca uwa-
gę kategoria piękna: „Bo też jest lepszy”, „Bo jest ładny”, „Wszystko jest ładne”,
„Bo ładne jest okno i kwiatek”, „Ten miś jest bardziej śmieszny”, „Miś się śmieje
i takie to jest ładne”, „Wszystko takie ładne i czyste; jest porządek”, „Bo jabłka są
ładniejsze, widać, że stoją owoce”, „Bo ładne dziecko — jak ze zdjęcia”, „Bo jest
miś na pikniku”, „Takie duże krzesła, misie i miód jest fajne”, „Wiatr ładnie widać
w oknie”.

Analiza materiału empirycznego wykazała także, iż takie elementy jak: barw-
ność/kolor ilustracji, zobrazowana sytuacja — zdarzenie, humor i wesoły nastrój,
a także wygląd postaci, czynność postaci, stan posiadania postaci oraz jej estetyka
stanowią dziecięce kryteria predylekcji wobec obrazów ilustracyjnych.

Ujmując problem globalnie, można stwierdzić, iż większość argumentacji ukie-
runkowana jest na udzielanie odpowiedzi w postaci jednego ogólnikowego zdania lub
udzielanie ogólnych, nieuporządkowanych informacji na temat tego, co dziecko
widzi. Natomiast niewielką ilość stanowią motywacje zawierające jakości plastyczne.
Uwidacznia to konieczność rozwijania kompetencji komunikacyjnej, także w obrębie
pojęć i terminów artystycznych, w tym plastycznych, co można uczynić tylko wów-
czas, gdy jest się wrażliwym i posiadającym odpowiednią wiedzę nauczycielem. Stąd
tak istotne jest przygotowanie wychowawców przedszkola w obrębie wychowania es-
tetycznego.

Ponadto można zauważyć, iż dziecięca publiczność zwraca uwagę zarówno na
obiektywne, zmysłowo dostrzegalne wartości, jak i na aspekt uczuciowy zauważalny,
lecz nie wiodący. Dostrzec można również, iż werbalne uzasadnienia dokonanych
wyborów świadczą o chaosie myślowym. Zapewne spowodowanym brakiem zrozu-
mienia języka plastycznego oraz trudnościami w opanowaniu kodu wizualnego, a ta-
kże — jak można sądzić — brakiem potrzebnych do odczytania przekazu wyobrażeń
i pojęć, czyli swoistego warsztatu interpretacji dzieła plastycznego, którego winna
dostarczyć edukacja.

W kontekście przedstawionych wyników badań i analiz jawić się może nieco pro-
wokacyjne pytanie: czy istnieje konieczność i potrzeba tworzenia ilustracji bogatych
w opisy, jednoznaczne określenia postaci i sytuacji? Odpowiedź tkwi — jak mnie-
mam — w maksymie Antoniego Boratyńskiego, któremu zarzucano niejednokrotnie,
że jego ilustracja jest trudna w odbiorze dla młodego czytelnika. Artysta należący do
grona ilustratorów, którzy kontynuują działalność artystyczną po dzień dzisiejszy,
twierdzi, że „[...] dziecko należy atakować akcją, fabułą, a w nich przemycać sprawy
formy, koloru itp. To daje gwarancję, że za kilka lat dziecko zrozumie język symbolu,
metafory, wejdzie w trudniejszy świat zagadnień plastycznych”16, co w dobie kultury
wizualnej wydaje się być niezbędne.
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16 Książka i wyobraźnia dziecka. Rozmowa z Antonim Boratyńskim. Rozmowę przeprowadziła Kira
Gałczyńska. „Trybuna Ludu” 1976, nr 156, s. 7; A. BORATYŃSKI: Wędrując po krainie Fantazjany. „Sztu-
ka dla Dziecka” 1988, nr 3(10), s. 11—12.



6.3. Profil ilustracji w książce literackiej dla dziecięcego odbiorcy
w oparciu o predylekcje obrazowe najmłodszych czytelników —
próba syntezy. Implikacje dla praktyki pedagogicznej

Obraz widziany w książce jest dla dziecka takim samym zapi-
sem mówiącym o świecie, jak dla dorosłego tekst. Dlatego
dziecku nieczytającemu ilustracja pomaga oswajać świat. Nie
sztukę, tylko świat!

K. Lipka-Sztarbałło: Nie sztuka, tylko świat

Dotychczasowe analizy prowadzone w obrębie predylekcji obrazowych określiły
ich specyfikę w kontekście — wyróżnionych na podstawie obszarów realizacji obrazu
— typów ilustracji książkowej, a także dominanty sposobu obrazowania odniesionej
do obszaru występowania/planu obrazu i ukazały dominujące i różnicujące tendencje
obrazowe w poszczególnych kategoriach analiz. Obecnie spróbujemy dokonać, z dużą
ostrożnością, znaczących z uwagi na walory poznawcze i praktyczne pewnych uogól-
nień.

Podjęta w badaniach próba przedstawienia struktury dobrze zaprojektowanej ilu-
stracji uwzględniającej dziecięce upodobania obrazowe, zaprezentowana została w po-
staci profili, skonstruowanych na podstawie wykazanych tendencji obrazowych w gru-
pie dzieci w wieku przedczytelniczym. Należy zaznaczyć, iż przedstawione profile ilu-
stracji skierowanej do dziecięcego odbiorcy nie sugerują twórcom ilustracji, iż powinni
starać się ściśle dostosować swoje realizacje plastyczne do przeciętnych możliwości
i potrzeb wieku rozwojowego dziecka, bowiem na ogół ilustracja powinna w pewnym
zakresie wyprzedzać wiek czytelnika, zawierając jednak elementy, nawiązujące bezpo-
średnio do potrzeb małego odbiorcy. Jeżeli ich nie ma, wówczas ilustracja nie znajdzie
„zaczepienia” w psychice dziecka. Opracowane profile odzwierciedlają preferencje
i potrzeby dzieci, warunkujące pozytywny odbiór ilustracji, zatem im więcej założeń
i warunków będzie uwzględniać prezentowany w książkach materiał ilustracyjny, tym
radość dziecka w kontakcie z ilustracją będzie większa.

W zobrazowanych profilach, z uwagi na fakt, iż przekaz wizualny zawarty
w książce dziecięcej jest komunikatem masowym, wprawdzie skierowanym do kon-
kretnej grupy docelowej, jednakże tworzonym w sposób androgeniczny, pominięto
zmienną — płeć, uwzględniając jedynie dominanty sposobu obrazowania odniesione
do obszaru występowania w podstawowych typach ilustracji. Skonstruowane w ten
sposób profile mają charakter synergiczny, uwzględniają bowiem udział wszystkich
płaszczyzn badawczych.

Analiza struktury ilustracji, uwieńczona w ramowych jej profilach (wykres 34),
ujawniła zakres upodobań obrazowych dziecięcego czytelnika i różnice w zależności
od typu przekazu, tym samym podkreślając ich zróżnicowanie. Nie będziemy zatem
mówić o upodobaniach wizualnych większości odbiorców w wieku przedczytelni-
czym, a jedynie o zaznaczających się głównych tendencjach w obszarze predylekcji
znaczącej, ale nie większej części respondentów, bowiem pozostali badani swoje
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upodobania kierowali na kontrastowych projektach, co podkreśla zdecydowaną róż-
norodność upodobań obrazowych współczesnego dziecka, obecnie otaczanego przez
różne formy obrazów wizualnych, stanowiące wręcz elementy jego naturalnego śro-
dowiska i czynniki kształtujące wewnętrzny świat dziecięcych wyobrażeń, przeżyć
oraz wartości.

W sumie, w świetle uzyskanych danych, nie da się sformułować jednej uniwersal-
nej struktury, jednak można wskazać preferowane typy ilustracji w kontekście wyróż-
niających się jakości plastycznych (dominanty obrazowania) w poszczególnych ty-
pach iluminacji wyróżnionych ze względu na sposób obrazowania.

I tak, bazując na wartościach wskazań w kategorii abstrakcyjnego obrazowania,
można przyjąć, iż dziecięcy odbiorca w wieku przedczytelniczym preferuje głównie
realistyczne graficzne oraz malarskie ilustracje, a także wybiera abstrakcyjne rysun-
kowe projekty. Weryfikacja statystyczna w obrębie wymienionej dominanty wystę-
pującej w całym obrazie wskazuje na zróżnicowanie predylekcji w odniesieniu do ilu-
stracji rysunkowych i graficznych oraz rysunkowych i malarskich na rzecz tych
pierwszych i brak różnic w przypadku upodobań odniesionych do ilustracji graficz-
nych i malarskich (potwierdzone statystycznie — aneks: załącznik 9, tabela 1). Po-
twierdza to skłonność najmłodszych odbiorców do abstrakcyjnych rysunkowych kom-
pozycji. Analizy statystyczne w kategorii mimetycznego obrazowania (a/bd — brak
abstrakcyjności, realizm) potwierdzają zróżnicowanie dziecięcych upodobań odniesio-
ne do typów ilustracji.

Graficzna struktura predylekcji obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym
w płaszczyźnie barwnego ilustrowania uwidacznia zdecydowanie upodobania wizual-
ne ukierunkowane na barwne w całym obrazie rysunkowe ilustracje, drugi typ prefe-
rowanych ilustracji stanowi kompozycja graficzna, a następnie malarska (wykres 34).
Analiza statystyczna potwierdziła przyjęte wnioskowanie, wykazując istotne różnice
upodobań w obrębie rysunkowych i malarskich ilustracji, a także graficznych i malar-
skich, na korzyść tych pierwszych, tzn. porównując barwną w całym obrazie rysun-
kową ilustrację z ilustracją malarską, najmłodszy odbiorca skłania się ku pierwszej
z nich, a spośród graficznych i malarskich obrazów zdecydowanie wybiera graficzne
projekty (aneks: załącznik 9, tabela 2). Predylekcje odniesione do rysunkowych i gra-
ficznych wizualizacji nie różnicują się, co oznacza, że dziecko akceptuje w równym
stopniu barwne rysunkowe oraz graficzne ilustracje.

W kategorii ilustracji o szczegółowym charakterze dziecięce upodobania ukierun-
kowane są głównie na projekty rysunkowe i malarskie, w których owa szczegółowość
występuje w całej realizacji plastycznej (wykres 34). Weryfikacja statystyczna wyka-
zała istotne zróżnicowanie upodobań odniesione do zestawienia ilustracja rysunkowa
— ilustracja graficzna, w tym układzie dzieci preferują zdecydowanie rysunkowe pro-
jekty oraz ilustracja graficzna — malarska, z ukierunkowaniem na graficzny projekt.
W zestawieniu rysunek — malarstwo nie odnotowano zróżnicowania upodobań na
poziomie istotności statystycznej, zatem można przyjąć, że dzieci w równym stopniu
upodobały sobie szczegółowe ilustracje rysunkowe i malarskie (aneks: załącznik 9,
tabela 3).
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Wykres 34. Ramowe profile ilustracji w książce literackiej dla dziecięcego odbiorcy
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Objaśnienia: a — abstrakcyjność; b — barwność; s — szczegółowość; w — wyrazistość; d — dynamiczność; dco — dominanta wy-
stępująca w całym obrazie; d1p — dominanta wyraźnie zarysowana w pierwszym planie; ddp — dominanta wyraźnie zarysowana
w dalszym planie; mco — dominanta minimalnie zauważalna w całym obrazie; bd — brak dominanty w obrazie ilustracyjnym.



W kategorii wyrazistych ilustracji dzieci w wieku przedczytelniczym osadzają
swoje upodobania na projektach rysunkowych i malarskich, co zostało potwierdzone
statystycznie (aneks: załącznik 9, tabela 4).

W przypadku kompozycji w całości dynamicznych dziecięcy odbiorca zdecydo-
wanie preferuje malarskie ilustracje, drugi typ stanowią ilustracje rysunkowe. Dyna-
miczne projekty graficzne cieszą się najmniejszym uznaniem spośród wymienionych.
Dziecięcy odbiorca również skłania się ku ilustracjom statycznym, preferując w rów-
nym stopniu projekty rysunkowe i graficzne (potwierdzone statystycznie — aneks:
załącznik 9, tabela 5).

Konkludując, na bazie wskazanych preferencji obrazowych i uznając, iż to
właśnie ilustracja jako trwała forma sztuki oddziałuje na wyobraźnię i odgrywa
ważną rolę w definiowaniu istotnych życiowych zdarzeń i czasookresów, zapadając
w pamięć oglądających i nierozerwalnie łącząc poszczególne momenty wizualne,
można dokonać pewnych implikacji dla praktyki ilustratorskiej.

I tak, rysunkowe obrazowanie powinno wyróżniać się barwnością, szczegółowym
i wyrazistym charakterem, może cechować je abstrakcyjność struktury i dynamika,
ale kompozycje statyczne również zyskują aprobatę najmłodszych odbiorców.

Ilustracje tworzone technikami malarskimi — w myśl dziecięcych upodobań, po-
winny być: wyraziste, zdecydowanie barwne, szczegółowe, dynamiczne i realistyczne
w wyrazie plastycznym. W tym typie obrazowania abstrakcyjność struktury, jeżeli jest
planowana, to powinna być uchwycona w dalszym planie kompozycji.

Natomiast ilustracje graficzne powinny być projektowane bardziej statycznie, opar-
te na mimetycznym obrazowaniu, wyrazistości, szczegółowości i barwności kompo-
zycji.

Mając świadomość, iż taki opis profilu ilustracji jest bez wątpienia użyteczny,
jednak dla kogoś, kto chce dogłębnie zrozumieć istotę rzeczy, nie do końca wystar-
czający, dookreślono poszczególne kategorie obrazowania, kierując się strukturą pla-
styczną wybranych przez dzieci ilustracji odniesioną do wybranych przykładów ilu-
stracji już zakorzenionych w literaturze dziecięcej, autorstwa mistrzów polskiej sztuki
ilustratorskiej17 sytuujących się najbliżej ilustracji „profilowanej” (określenie mojego
autorstwa przyjęte na potrzeby opracowania) z uwagi na charakteryzujące je: ekspre-
sję graficzną idącą w stronę malarskości, barwność, świeżość i oryginalność projek-
tów kreacji świata przedstawionego, autentyczność kreacji i nieszablonowość18, a tak-
że wielość koncepcji i sposobów podejścia do tekstu literackiego, stanowiącego punkt
wyjścia realizowanych wizualizacji.

Jak wykazano, barwność kompozycji plastycznej zdecydowanie warunkuje predy-
lekcje ich odbiorców. W barwnych ilustracjach użyte kolory to w dużej mierze kolory
funkcjonalne, które przyciągają swoją siłą, tworzą nastrój dzięki zastosowanej gamie
barw (ciepłe i chłodne kolory), porządkują kompozycję przez zastosowane zróżnico-
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wania i użyte są w charakterystycznych kombinacjach: kolorów z tego samego kwa-
drantu Koła Barw (kolory szepczące), ze stykających się (kolory, które mówią) lub
przeciwległych kwadrantów (kolory krzyczące)19. Odnosząc kryterium realizacji obra-
zu do projektów już istniejących w literaturze dziecięcej, to śmiałe operowanie ko-
lorem, stosowanie barw nasyconych, w odważnych zestawieniach zaobserwować
możemy w plastycznych iluminacjach autorstwa Marcina Bruchnalskiego w Rym,
cym, cym, rym, cym, cym, gdzieś mi z głowy uciekł rym — M. Strzałkowskiej (Czarna
Owca, 2007) i Oj Hela! — B. Stenki (Literatura, 2007). Równie wielobarwne pla-
styczne wizualizacje odnajdziemy w ilustracjach Pawła Pawlaka do: Jajuńcik, książka
autorska (Muchomor, 2005), O Alicji, która zawsze wpadała w kłopoty — C. Roda-
niego (Muchomor, 2003), Chodzi, chodzi baj po ścianie — K. Iłłakowiczówny (Media
Rodzina, 2007), Medal pana zająca — B. Bloom (Muchomor, 2006), Przepraszam,
czy jesteś czarownicą? — E. Horn (Muchomor, 2006), Żyrafa — A. Jaromira (Mu-
chomor, 2010), a także w projektach Antoniego Boratyńskiego do: Srebrnej gołębicy
— W. Markowskiej i A. Milskiej (Nasza Księgarnia, 1965), Przedziwnych śląskich
Powiarkach — G. Morcinka (Nasza Księgarnia, 1961) i O Jasiu Kapeluszniku —
L. Krzemienieckiej (Nasza Księgarnia, 1966). Barwność i malarskość cechuje ilumi-
nacje w Pawich wierszach — T. Kubiaka (Nasza Księgarnia, 1961) autorstwa Józefa
Wilkonia, a także projekty Jerzego Srokowskiego do Piotrusia Pana — J.M. Barriego
(Nasza Księgarnia, 1958) czy Królowej śniegu — H.Ch. Andersena (Nasza Księgar-
nia, 1970). Ciekawe barwne rysunkowe realizacje plastyczne odkryjemy w pracach
Krystyny Lipki-Sztarbałło w książkach Żółta zasypianka — A. Onichimowskiej
(Fro9, 2005) i Moje — nie moje — L. Bardijewskiej (Ezop, 2003) oraz pastelowych
wizualizacjach Marii Ekier do Polskich baśni i legend (Nowa Era, 2006). Na uwagę
zasługują także malarskie wizualizacje Gabriela Rechowicza do książek: Zielone jeże
— H. Bechlerowej (Nasza Księgarnia, 1962), Zegarowy król — J. Afanasiewa (Nasza
Księgarnia, 1964) i Taka sobie muzyka — T. Kubiaka (Nasza Księgarnia, 1965).

Szczegółowy charakter iluminacji przejawia się w wielości i dekoracyjności ele-
mentów struktury obrazowej, kompletności przedstawień, a także w pozornie nieistot-
nym drobiazgu i ukazanych detalach, warunkujących narracyjność wizualizacji. Ilu-
stracje o niezwykle dekoracyjnym walorze — jakże trafnie wpisujące się swoją
poetyką w upodobania współczesnych odbiorców — odnaleźć możemy w Bajkach-
-Samograjkach — J. Brzechwy (Czytelnik, 1966) i Panieneczce z pudełeczka (Czy-
telnik, 1968), ilustrowanych przez Danutę Imielską-Gebethner. W klimat niezwykle
dekoracyjnej ilustracji wpisują się również projekty Marii Orłowskiej-Gabryś zawarte
w: Kichuś majstra lepi gliny — J. Porazińskiej (Nasza Księgarnia, 1958) i Królestwo
bajki — E. Szelburg-Zarębiny (Nasza Księgarnia, 1961) i O bursztynowym złocie —
M. Kownackiej (Ruch, 1962), Zofii Fijałkowskiej w: Na jagody — M. Konopnickiej
(Nasza Księgarnia, 1980; wyd. 8), Bajka o rybaku i rybce — A. Puszkina (Nasza
Księgarnia, 1964) oraz realizacje plastyczne Joanny Siedlaczek do Wśród serdecznych
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przyjaciół. Najpiękniejsze wiersze dla dzieci (Prószyński i S-ka, 2001), jak i projekty
Jana Szancera do Akademii pana Kleksa — J. Brzechwy (Czytelnik, 1964; wyd. 5 —
Siedmioróg, 1992) Baśni — H.Ch. Andersena (Nasza Księgarnia, 1959; 1992),
Domu pod kasztanami — H. Bechlerowej (Nasza Księgarnia, 1983; wyd. 5). Należy
podkreślić, iż wskazane ilustracje to również kompozycje cechujące się barwnością
i wyrazistością struktury obrazowej.

Wyraziste kompozycje obrazowe cechują uwydatnione składniki struktury: od po-
staci i przedmiotów, po tło przedstawień. Owa wyrazistość uzyskiwana jest głównie
poprzez okonturowanie elementów struktury, gładkie płaszczyzny równo pokryte ko-
lorem oraz — w wyrazie wizualnym — przejrzystą kompozycję. I tak, grubą linię
konturu — jakże lubianą przez dziecięcego odbiorcę — odnajdziemy w ciekawych
projektach Jana Lennicy, zawartych w Klechdach sezamowych — B. Leśmiana (Czy-
telnik, 1978). Silnie zaznaczony kontur w połączeniu z nasyconymi barwami pojawia
się również w ilustracjach autorstwa Julitty Karwowskiej-Wnuczak do książki Przy-
gody kota Filemona — S. Grabowskiego i M. Nejmana (Nasza Księgarnia, 1977),
Waldemara Andrzejewskiego do Króla Maciusia Pierwszego — J. Korczaka (Nasza
Księgarnia, 1978) jak i w Bajkach — A. Fredry (Nasza Księgarnia, 1978) ilustrowa-
nych przez Andrzeja Dudzińskiego. Natomiast delikatny kontur, obwodzący elementy
świata przedstawionego oraz niezwykłą czytelność wizualizacji zaobserwować
możemy w pracach Olgi Siemaszko zawartych w: W Wojtusiowej izbie — J. Poraziń-
skiej (Czytelnik, 1982), Wierszach dla dzieci — J. Tuwima (Nasza Księgarnia, 1951;
Prószyński Media, 2010), O lwie, który lubił truskawki — C. Aveline’a (Nasza Księ-
garnia, 1970) oraz projektach Elżbiety Gaudasińskiej do: Calineczki — H.Ch. Ander-
sena (KAW, 1980), Czerwonego Kapturka — Ch. Perraulta w oprac. H. Januszew-
skiej (KAW, 1980), Bajek — Ch. Perraulta (KAW, 1980), a także w D. Wawiłow
Idzie rak nieborak (Nasza Księgarnia, 1985) i Rupakach (Nasza Księgarnia, 1977).

Wyraziste kompozycje graficzne wywodzące się z papierowej wycinanki odnaj-
dziemy w propozycjach Hanny Czajkowskiej: Gdzie mieszka bajeczka — Cz. Jan-
czarskiego (Nasza Księgarnia, 1962; wyd. 3), Zajączek z rozbitego lusterka — H. Be-
chlerowej (Nasza Księgarnia, 1963), Siwa gąska siwa — H. Januszewskiej (Nasza
Księgarnia, 1967; wyd. 9), a także w ilustracjach autorstwa Janiny Krzemińskiej za-
mieszczonych w: Przygoda z małpką — S. Szuchowej (Nasza Księgarnia, 1964). Ry-
sunkowe wyraziste realizacje plastyczne spotkać możemy w projektach wykreowa-
nych przez Agnieszkę Żelewską do: Marceli Szpak dziwi się światu — J. Pollakówny
(Czarny Kot, 2000), Sznurkowa historia — R. Jędrzejewskiej-Wróbel (Nasza Księgar-
nia, 2001) Gębolud (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004) oraz Rynna —
R. Jędrzejewskiej-Wróbel (Fro9, 2004), a także w Bajkach o rzeczach i nierzeczach
— Z. Beszczyńskiej (Czarny Kot, 2002), Katar żyrafy — R. Grońskiego (Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2004) oraz Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie? —
M. Josephsona, P. Vala i T. Dowda (Muchomor, 2003). Zbliżoną architektonikę ilu-
stracji znajdziemy również w Jadą, jadą misie (Muchomor, 2002). Wyrazistość struk-
tury zaobserwować możemy w realizacjach plastycznych zawartych w książce Z przy-
gód Krasnala Hałabały — L. Krzemienieckiej (Nasza Księgarnia, 1985), których
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autorem jest Zdzisław Witwicki. Wymowne kolażowe koncepty plastyczne odnaj-
dziemy w Sto bajek — J. Brzechwy (Czytelnik, 1958) i w Żabkach w czerwonych
czapkach — H. Bechlerowej (Nasza Księgarnia, 1959; 1990) autorstwa Jerzego Sro-
kowskiego, a także w projektach Zbigniewa Rychlickiego do Misia Uszatka, Nowi
przyjaciele Misia Uszatka — Cz. Janczarskiego (Nasza Księgarnia, 1963). Równie
sugestywne — inspirowane kolażem i asamblażem — są ilustracje do: Alfabetu z ob-
razkami — M. Strzałkowskiej (Wydawnictwo Nowa Era, 2001) autorstwa Anity
Andrzejewskiej i Andrzeja Pilichowskiego-Ragno, a także projekty o klimacie wy-
szywanki Ewy Kozyry-Pawlak do: Jedzie pociąg z daleka (Muchomor, 2004) i Za-
gadki od Sasa do lasa (Egmont Polska, 2002), Księżniczka na ziarnku grochu —
H.Ch. Andersena (Media Rodzina, 2008). Nie sposób nie wspomnieć o przejrzys-
tych, wręcz minimalistycznych, ale za to niezobowiązujących i nienarzucających in-
terpretacji plastycznych, projektów Piotra Fąfrowicza w Zielony, żółty, rudy, brązowy
— M. Strzałkowskiej (Media Rodzina, 2003), jak i sugestywnych ilustracjach tegoż
artysty w Leon i kotka — G. Ruszewskiej (Fro9, 2004) oraz całostronicowych nieco
tajemniczych ilustracjach do Zielony i Nikt — M. Strzałkowskiej (Bajka, 2009).

Dynamika kompozycji plastycznej uzewnętrznia się w doskonale oddanych dozna-
niach i emocjach przedstawianych postaci, poprzez ruch, przyjętą pozę oraz mimikę.
Wyjątkowo dynamiczne, niesamowicie zmysłowe są akwarelowe obrazy Marii Ekier
zawarte w książce autorskiej Kocur mruży ślepia złote (Hokus-Pokus, 2008). Dyna-
miczne projekty zaobserwować można w ilustracjach Zdzisława Witwickiego do:
Wróbelek Elemelek i jego przyjaciele i O Wróbelku Elemelku — H. Łachockiej (Na-
sza Księgarnia, 1967/71/93), O kuchciku, o nadziei i o drzwiach zamkniętych —
L. Krzemienieckiej (Nasza Księgarnia, 1972). Warto przywołać również oddające
całą gamę reakcji postaci, uproszczone projekty Janusza Stannego do Baśni o królu
Dardanelu, książka autorska (Nasza Księgarnia, 1962) Koń i kot, książka autorska
(Ruch, 1961), a także do Lwów — H. Januszewskiej (Biuro Wydawniczo-Propagando-
we, 1974), Rozmawiała gęś z prosięciem, Pchły szachrajki — J. Brzechwy (Świat
Książki, 1996) czy Lis Przechera — J.W. Goethego (PTWK, 1990). W tej kategorii
nie sposób nie wymienić projektów Bohdana Butenki, w postaci uproszczonych ry-
sunków, jednakże pełnych wyolbrzymionych emocji, przerysowanych gestów i min
ilustrowanych postaci w: Kwapiszon i tajemnicza szkatułka, książka autorska (Nasza
Księgarnia, 1975; wyd. 1, Rzecz Kultowa, 2003; ostatnie wyd.), To ja, Gapiszon,
książka autorska (Egmont, 2003), Pali się! (KAW, 1974) i Andronach — J. Brzechwy
(KAW, 1979, Prószyński i S-ka, 2009), Dzień Dobry! — W. Chotomskiej (Nasza
Księgarnia, 1977; 1995), KrUlewna Śnieżka, książka autorska (Nasza Księgarnia,
2008,) Pan Maluszkiewicz i Wieloryb — J. Tuwima (Dwie Siostry, 2008).

Ilustracja w książce literackiej bardzo często jest przekładem zmierzającym
w stronę interpretacji, będącej rezultatem indywidualnego odczytania zawartości
utworu przez plastyka i przyjmującej kierunek bliższy swobodnej impresji budowanej
wokół tekstu20. Takie ukierunkowanie wydaje się jak najbardziej właściwe, bowiem
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cechą ilustracji powinna być siła kreacji, chęć rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, po-
zostawianie pola dla inwencji odbiorcy i stawianie na jego dużą wrażliwość. Tak
więc abstrakcyjność ilustracji uzyskiwana jest na podstawie schematycznych defor-
macji, dalekich jednak od surrealistycznego obrazowania i wizualnej fantazji, nace-
chowana wszelako cezanizującym kubizmem. Jednak — jak wykazały eksploracje —
najmłodszy odbiorca preferuje głównie obrazy odzwierciedlające świat przedstawio-
ny, o silnym narracyjnym charakterze. Nie pomniejszając więc wagi wskazanego kie-
runku oddziaływania iluminacji21, najbardziej w wierności przedstawień, mającej tak-
że dzięki swej dokładności charakter poglądowy, sytuują się ilustracje autorstwa
Janusza Grabiańskiego do: Bogatki z jabłoniowej dziupli — C. Lewandowskiej (Na-
sza Księgarnia, 1960; Nasza Księgarnia, 1982; wyd. 4), Rogasia z Doliny Roztoki —
M. Kownackiej (Nasza Księgarnia, 1987; wyd. 13) czy The Big Book of Animal Sto-
ries — M. Greena (1961) oraz projekty Jerzego Heintze do: Od wiosny do wiosny —
S. Szuchowej i H. Zdzitowieckiej (Nasza Księgarnia, 1959; wyd. 2), W norach i jam-
kach — H. Zdzitowieckej (Nasza Księgarnia, 1983; wyd. 2), Pory roku — H. Zdzi-
towieckiej (Nasza Księgarnia, 1972; wyd. 2), Razem ze słonkiem — M. Kownackiej
(WSiP, 1990; wyd. 3). Równie staranny, o dużej wartości poznawczej i silnym narra-
cyjnym charakterze są ilustracje Stanisława Rozwadowskiego zawarte w Kajtkowych
przygodach — M. Kownackiej (Nasza Księgarnia, 1989; wyd. 15) i w Rogasiu z Do-
liny Roztoki (Nasza Księgarnia, 1955), a także w książce O psie, który jeździł koleją
— R. Pisarskiego (KAW, 1983; wyd. 5).

Kończąc cykl analiz i mając pełną świadomość, iż niektóre aspekty nie były
przedmiotem eksploracji, warto wspomnieć o ilustracjach i iluminacjach wycho-
dzących naprzeciw dziecięcemu myśleniu, napędzanemu animizmem i magizmem
oraz — z uwagi na układ typograficzny i stosowane uproszczenia — projektach nie-
standardowych.

Ilustracje cechujące się animizmem odnaleźć możemy w książkach: Wesołe
przedszkole — M. Kownackiej (Wydawnictwo Literackie, 1973), Nasza mama czaro-
dziejka — J. Papuzińskiej (Nasza Księgarnia, 1982; wyd. 4), czy Przygoda z małpką
— S. Szuchowej (Nasza Księgarnia, 1964) ilustrowanych przez Janinę Krzemieńską,
w Pilot i ja — A. Bahdaja; ilustracje Danuty Konwickiej (Nasza Księgarnia, 1985;
wyd. 6; Siedmioróg, 1997), a także w Koniczyna pana Floriana — H. Bechlerowej,
ilustracje — Krystyna Witkowska (Nasza Księgarnia, 1966) oraz w Plastusiowym pa-
miętniku — M. Kownackiej (Nasza Księgarnia, 1988; wyd. 8) ilustrowanej przez Zbi-
gniewa Rychlickiego w Daleko czy blisko — A. Onichimowskiej, ilustracje E. Po-
klewskiej-Koziełło (Literatura, 2005). Natomiast w klimat nieszablonowej ilustracji
wpisują się projekty: Grażyny Lange w książce: Biały Niedźwiedź. Czarna krowa —
M. Brykczyńskiego (Nasza Księgarnia, 2004), Czerwony Kapturek — J. Olech (Jacek
Santorski & Co, 2005), Świat jest dziwny (Dwie Siostry, 2007), Joanny Olech zawar-
te w książce autorskiej Trudne słówka. Niepoważny słowniczek rodziny Miziołków
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21 Termin zapożyczony z G. LESZCZYŃSKI: Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki.
Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001, s. 84.



(Literatura, 2008), a także realizacje plastyczne Krystyny Lipki-Sztarbałło do Nie
wiem kto — Danuty Wawiłow (GWP, 2004).

W tym miejscu warto podkreślić, iż każda z wymienionych ilustracji otwiera inną
sferę dziecięcej wyobraźni. Wszystkie są niezwykłe, zapraszają do fascynującego
świata książek nie tylko małego czytelnika i budują kanon ilustracji w książce lite-
rackiej dla dzieci.

Poruszane w tej części rozdziału kwestie zakończymy wypowiedzią Krystyny Lip-
ki-Sztarbałło, doskonale podsumowującą istotę podejmowanych konstatacji: „ilustra-
cja jest narracją równoległą do tekstu i powinna pozostawać z nim w nieustającej re-
lacji. Nie naśladować go, tylko budować twórczy dysonans. Być dopowiedzeniem,
a jednocześnie znakiem zapytania. Powinna nie tylko zachęcać dziecko do czytania,
ale też sama być warta zapamiętania. Jeśli spróbujemy odwołać się do naszych wspo-
mnień, okaże się, że z najgłębszego dzieciństwa bardziej pamiętamy ilustracje niż
teksty. U większości ludzi pamięć wzrokowa jest silniejsza od innych pamięci a to, co
zostaje z dzieciństwa, towarzyszy nam przez całe życie. Inwestycja w profesjonalne
ilustracje, w profesjonalne projektowanie książek dla dzieci jest więc w oczywisty
sposób opłacalna. To inwestycja w przyszłość”22.

Bazując na przyjętej — w założeniach ogólnych — pedagogicznej optyce podej-
mowanych eksploracji, rozważania w dalszej części rozprawy dotyczyć będą implika-
cji dla praktyki pedagogicznej.

I tak, przedstawione dotychczas wyniki podjętych eksploracji, odzwierciedlające
upodobania obrazowe najmłodszych odbiorców, wskazują, iż dzieci postrzegają obra-
zy wizualne w postaci iluminacji, przez pryzmat swoich możliwości percepcyjnych,
logiki oraz doświadczeń, zdobywanych w kontakcie z tekstem ikonicznym a związa-
nych z kulturą masową, w obrębie której dochodzi do wypierania realizacji artystycz-
nych na rzecz zdecydowanie komercyjnych komentarzy. Zatem należy uznać za celo-
we i ważne podjęcie działań ukierunkowanych na przygotowanie małego dziecka do
odbioru różnorodnych przekazów obrazowych, zarówno tych banalnych, szablono-
wych, jak i wyrafinowanych artystycznie. Dziecko bowiem jako odbiorca powinno
rozpoznawać elementy obrazowania oraz sposoby ich zestawiania. Bez tej wiedzy nie
jest w stanie odkrywać sensu zawartego w dziele. Ponadto czuje się zagubione i bez-
radne wobec nadmiaru różnorodności rozwiązań i propozycji wizualnych, z którymi
się styka, gdyż nie potrafi dostrzec ich walorów23.
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22 Wypowiedź K. Lipki-Sztarbałło pochodząca z rozmowy z Agnieszką Dobrowolską. Tekst wy-
wiadu pt. Nie sztuka, tylko świat został udzielony dla portalu MUS. Dostępny w Internecie:
http://www.mus.com.pl [data dostępu: kwiecień 2008].

23 Na temat kompetencji odbiorcy wytworów sztuki czytaj w: B. MAZEPA-DOMAGAŁA: Z zagadnień
recepcji sztuki przez dziecko. Próba określenia kompetancji odbiorcy wytworow sztuki i przyszłego ich
twórcy. W: Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja — samorealizacja — wsparcie. Red. K. KRASOŃ,
B. MAZEPA-DOMAGAŁA. Katowice—Mysłowice: Wydawnictwo „Librus”; GWSP im. kard. Augusta
Hlonda, 2005, s. 36—42; Zob. też B. MAZEPA-DOMAGAŁA: Edukacja kulturalna — wymiar historyczny
i współczesny. W: Wychowanie, opieka, wsparcie. Tradycje i doświadczenia polskiej pedagogiki oraz
możliwości współczesnego ich wykorzystania. Red. M. WÓJCIK. Mysłowice: GWSP im. kard. Augusta
Hlonda, 2002, s. 56—65.



Zatem w przyjętym rozumowaniu zakłada się dostarczenie najmłodszym uczestni-
kom procesu edukacyjnego narzędzi do analizy oraz interpretacji percypowanych ob-
razów. Aparat analizy stanowić mogą jakości plastyczne, uzmysławiane i rozwijane
w toku dziecięcej aktywności plastycznej i organizowanych doświadczeń estetycz-
nych. Należy podkreślić, iż podjęte w tym celu działania nie powinny opierać się na
kontemplacji owych jakości, ale ich transformacji, osiąganej na drodze zabawy i eks-
perymentowania zarówno formą, kształtem, jak i barwą, a także poprzez przeobra-
żanie własnych fantazji w twory plastyczne24.

I tak, otwarcie dziecku drogi do obszaru formy25 może przyczynić się do prze-
łamywania schematów, poszukiwania skojarzeń i sprawić, że dziecko w miarę podej-
mowanych działań plastycznych i doświadczeń estetycznych będzie w stanie dostrzec
i rozumieć formy symboliczne oraz skrót obrazowy, a w konsekwencji docenić walo-
ry niejednoznacznych w odbiorze form plastycznych, w postaci awangardowych wi-
zualizacji czy też wytworów sztuki współczesnej, których wartość jest niepodważal-
na, gdyż odkrywają i odsłaniają nową wizję świata, ukazują inne spojrzenie, ukryte
wymiary ludzkiej osobowości i — co również ważne — zawierają ogromny ładunek
emocji.

Doświadczenia związane z różnicowaniem i eksploracją kształtu, stanowiącego
istotną cechę linii, plamy barwnej, a nawet całej struktury obrazu, mogą ukierun-
kować dziecięce spostrzeżenia, uzmysłowić najmłodszemu odbiorcy ich istnienie
i nauczyć dziecko je dostrzegać. Oczywiście, nie chodzi tylko o kształtowanie umie-
jętności postrzegania owych struktur, ale podejmowanie działań edukacyjnych zmie-
rzających do ich przekształcania. Kształt bowiem ma stanowić bodziec wyzwalający
szereg opartych na nim procesów pochodnych, co wpisuje się w koncepcję J. Gibso-
na, zakładającą, iż postrzegając obiekty, ujmujemy je jako coś, co umożliwia nam
dalsze działania.

Zważywszy na fakt, iż dziecko wykazuje dużą wrażliwość na kolor, przejawiającą
się między innymi w preferowaniu wizualizacji nasyconych barwnością, co potwier-
dziły badania — działania edukacyjne bazujące na owej skłonności powinny być
ukierunkowane na świadomy odbiór zjawisk barwnych, przejawiający się m.in. na do-
strzeganiu trafności zastosowanych kolorów w kompozycji obrazowej. Za przyjętym
stanowiskiem przemawia fakt, iż kontakt dziecka ze światem kolorów ułatwia wejście
w relacje z innymi elementami postrzeganej formy plastycznej i nie wymaga zna-
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24 Czytelników zainteresowanych problematyką kształcenia plastycznego małego dziecka odsyłam
do publikacji: B. MAZEPA-DOMAGAŁA: Dziecięce spotkania ze sztuką. Strategia projektowania spotkań ze
sztuką oparta na rozumieniu, interpretacji i tworzeniu przekazów wizualnych. Katowice: Wydawnictwo
„Śląsk”, 2009; EADEM: Techniki plastyczne i media malarskie stymulujące aktywność plastyczną dziecka.
W: Ekspresja twórcza dziecka. Konteksty — inspiracje — obszary realizacji. Red. K. KRASOŃ, B. MA-

ZEPA-DOMAGAŁA. Katowice: Oficyna Wydawnicza „Librus”, 2004; B. MAZEPA-DOMAGAŁA: Edukacja dla
przyszłości, czyli o mocy wyobraźni. W: W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące.
Red. K. KRASOŃ, B. MAZEPA-DOMAGAŁA. Mysłowice—Katowice: GWSP im. kard. Augusta Hlonda,
2006.

25 W obszarze formy mieszczą się takie struktury kompozycji obrazowej jak: rytm, symetria, anty-
symetria czy kontrast barwny.



czącej aktywności poznawczej. Wprowadzanie dziecka w obszar zagadnień kolory-
stycznych opierać się winno na motywowaniu go do własnych odkryć w tej materii.
Jednakże pamiętać należy, iż dziecięce eksploracje w obszarze barwy nie wyklu-
czają, a nawet wymagają uczestnictwa pośrednika dorosłego, który pomoże i ukie-
runkuje dokonane w tej materii odkrycia.

W odniesieniu do dziecięcych upodobań, skierowanych na dekoracyjne ilumina-
cje, działania edukacyjne powinny zmierzać w kierunku równoważenia form w ukła-
dach plastycznych i dostrzegania walorów uproszczonych wizualizacji w przeestety-
zowanej rzeczywistości. Jednak realizacja owego założenia może okazać się trudna,
zważywszy na zalew komercyjnych wizualizacji i zróżnicowane postawy estetyczne
dorosłych pośredników, wspomagających dziecko w odczytywaniu i rozumieniu zja-
wisk kulturowych.

Reasumując, uznanie w praktyce pedagogicznej zaprezentowanych konstatacji po-
winno zachęcić edukatorów do innowacji programowych w zakresie ogólnie pojętej
edukacji plastycznej, jak i wychowania estetycznego małego dziecka oraz do namysłu
nad takimi rozwiązaniami, w których uwzględniono by problem rozwoju i integracji
doświadczeń obrazowych, odniesiony do komunikacji ikonicznej, przy założeniu, iż
w dobie kultury wizualnej zmianie ulega nie tylko mechanizm percepcji, ale także
sposób reprodukowania dóbr kultury oraz ich odbierania.
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Zakończenie

Widzieć to myśleć.
R. Serra1

Postrzegać, to znaczy wybierać, a rozumieć świat — to rozu-
mieć reguły, według których następuje ów wybór przy postrze-
ganiu.

A. Moles: Kicz, czyli sztuka szczegółu

Na zakończenie przypomnimy najważniejsze ustalenia, aby na ich tle dokonać
analizy głównych problemów. Jak wykazał przegląd polskiej literatury, dorobek na-
ukowy w dziedzinie badań dziecięcych upodobań obrazowych jest nader skromny.
Istnieją co prawda, sięgające lat 60., badania Ireny Słońskiej dotyczące psychologicz-
nych problemów ilustracji dla dzieci, w ramach których uczona analizowała szereg
zagadnień składających się, jej zdaniem, na proces dziecięcej percepcji ilustracji,
diagnozując także zagadnienie rozumienia i interpretowania ilustracji, jednak upodo-
bania obrazowe w zakresie sposobów realizacji wyróżnionych ze względu na formę
ekspresji plastycznej oraz cechy plastyczne przekazów wizualnych ujmowane jako do-
minanty sposobu obrazowania, nie były i nie są przedmiotem analiz. Większość pro-
wadzonych eksploracji obejmuje problematykę literatury dla dzieci i czytelnictwa
dzieci, zagadnienie twórczości plastycznej samych dzieci oraz kwestię ilustracji dla
dziecięcego odbiorcy o charakterze teoretycznych rozważań. Pomimo podjętych
w ostatnich latach badań dziecięcej recepcji słowa i obrazu nadal mają one charakter
wycinkowy, odnoszący się tylko do wybranej grupy wiekowej i wybranego wąskiego
kontekstu. Niewiele jest też prac analizujących całokształt wpływów kultury wizual-
nej na dziecięcego odbiorcę, a te, które są, dotyczą głównie obrazów medialnych2.

1 Richard Serra (ur. 1939) jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli amerykańskiego mini-
malartu: rzeźbiarz, kojarzony przede wszystkim z gigantycznymi rzeźbiarskimi realizacjami site-specific
wykonanymi ze stali.

2 Przykładowo: Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychi-
kę dzieci. Red. M. BRAUN-GAŁKOWSKA, I. ULFIK. Lublin: „Gaudium” 2002; J. IZDEBSKA: Uwarunkowania
efektów oddziaływania wybranych cyklicznych programów TV dla dzieci. Białystok: TransHumana, 1991;



A przecież jedną z podstawowych cech czasów współczesnych stanowi kultura obra-
zowa i komunikacja wizualna. Obrazowe doświadczania świata wyraźnie przenika do
życia codziennego. Życie człowieka w tym również małego dziecka wypełniają prze-
kazy wizualne, których ekspansja ma ogromny wpływ na postrzeganie i odczytywa-
nie otaczającej rzeczywistości, a także na nadawanie sensów i znaczeń im samym.

W kontekście obecności przekazów obrazowych w przestrzeni publicznej oczywi-
sta staje się zatem konstatacja, że kompetencje wizualne, kształtowane poprzez per-
cepcję (oglądanie) asocjowaną z innymi doznaniami pojawiającymi się w trakcie kon-
taktu z obrazem (lub konfiguracją przedmiotów w przestrzeni) oraz odnajdywanie
i waloryzowanie informacji wizualnej, są nadzwyczaj istotną i atrakcyjną przestrzenią
badawczą, dzięki której możliwe jest odnajdywanie miejsc jeszcze nierozpoznanych.

Zatem głównym celem badań przedstawionych w niniejszej pracy była próba
w miarę pełnego opisu dziecięcych upodobań w zakresie ilustracji książkowej w kon-
tekście postrzeganych przekazów obrazowych w dobie kultury wizualnej. Należy
podkreślić, iż istotnym warunkiem przeprowadzenia tak pojętych badań było połącze-
nie dotychczasowej wiedzy na temat przekazów wizualnych w postaci ilustracji
książkowej oraz przeobrażeń cywilizacyjnych, będących wynikiem oddziaływania
kultury z próbą określenia ich wpływu na małego odbiorcę. Zmierzano zatem do
możliwie wyczerpującego opisu zjawiska i jego uwarunkowań oraz sformułowania
podstawowych wskazań dla praktyki ilustratorskiej. Jakkolwiek głównym adresatem
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EADEM: Dziecko w świecie mass mediów — wychowawcze aspekty i zagrożenia. W: Media a edukacja.
Red. W. STRYKOWSKI. Poznań: eMPi2, 1997; J. IZDEBSKA: Mass media — ich rola w kształtowaniu przez
dziecko obrazu świata współczesnego i przyszłego. W: Media a edukacja...; EADEM: Dziecko i media.
Zagrożenia oraz szanse rozwoju. W: Przygotowanie nauczycieli do nauczania odbioru mediów. Mate-
riały z konferencji naukowej. Red. W. STRYKOWSKI. Opole: [b.w.], 2000; EADEM: Dziecko w świecie me-
diów elektronicznych: teoria, badania, edukacja medialna. Białystok: TransHumana, 2007; EADEM:
Rodzina, dziecko, telewizja, szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok 2001; Oddziaływanie
agresywnych gier komputerowych na psychikę dzieci. Red. A. GAŁA, I. ULFIK. Lublin: Wydawnictwo
Artom, 2000; I. ULFIK-JAWORSKA: System znaków ostrzegawczych w telewizji w świetle wyników badań
wśród dzieci. W: Przyjazne media. Ocena i Perspektywy Porozumienia Polskich Nadawców Telewizyj-
nych. Oprac. M. WRZESZCZ. Warszawa: KRRiTV, 2001, s. 47—62; I. ULFIK-JAWORSKA: Co z nich wy-
rośnie? Wirtualny świat dzieci i młodzieży. W: Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne.
Red. R. SZWED. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, s. 145—169; I. ULFIK-JAWORSKA: Rysunek „Ja
wśród ludzi” w badaniach dzieci zajmujących się grami komputerowymi zawierającymi przemoc.
W: Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Red. M. ŁAGUNA, B. LACHOWSKA. Lu-
blin: TN KUL, 2003, s. 165—181; I. ULFIK-JAWORSKA: Analiza treści prezentowanych w „Wieczoryn-
kach”. W: Dziecko i media elektroniczne — nowy wymiar dzieciństwa. Red. J. IZDEBSKA, T. SOSNOWSKI.
Białystok: TransHumana, 2005, s. 86—92; P. KOSSOWSKI: Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999; IDEM: Telepokolenie — miejsce telewizji w życiu dzieci
i młodzieży; Wideo — niespełniona tęsknota za odmasowieniem kultury; Teleproletariusze czy przyszli
internetowi żeglarze — o grach telewizyjnych w życiu dzieci i młodzieży. W: Nastolatki i kultura w dru-
giej połowie lat dziewięćdziesiątych. Red. A. PRZECŁAWSKA, L. ROWICKI. Warszawa: Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, 2000; Dziecko, kultura komercyjna i działania marketingowe. W: Wymiary
dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. Red. J. BIŃCZYCKA,
B. SMOLIŃSKA-THEISS. Kraków: Impuls, 2005; Telewizja i inne media elektroniczne w życiu dzieci
i młodzieży ze środowiska wiejskiego. W: Dziecko i media elektroniczne...



tej pracy jest artysta plastyk, grafik, kształtujący swoiście percepcję obrazu sprzę-
żonego z tekstem i znaczeniem literackim, dla którego owa praca może być inspira-
cją do doskonalenia własnego warsztatu pracy, to może być ona przydatna także dla
nauczycieli, dorosłych pośredników lektury równie odpowiedzialnych za aktualizację
potencjału estetycznego dziecięcego odbiorcy.

Przyjęta w niniejszej pracy pedagogiczna baza teoretyczno-badawcza3 zdecydo-
wała o charakterze podejścia empirycznego do podejmowanych eksploracji/badań pre-
dylekcji obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym, odniesionych do ilustracji
książkowej, jak i wniosków praktycznych.

Wielowymiarowy charakter badanego zjawiska wymagał prowadzenia analiz nie
tylko pedagogicznych, ale również socjologicznych, kulturoznawczych, w zakresie es-
tetyki, komunikacji wizualnej oraz sztuki wizualnej. Dlatego też opracowaniu nadano
charakter interdyscyplinarny i odwołując się do modelu wielowymiarowej analizy
podjętego zagadnienia, brano pod uwagę fakt, że z jednej strony może on stanowić
niepełny obraz, z drugiej zaś w miarę dokładnie je opisuje.

Należy również zaznaczyć, iż mimo wysiłków, by dochować wierności regułom
metodologicznym w zakresie realizacji obliczeń i interpretacji wyników — nie zaw-
sze ustrzeżono się przed uchybieniami w tym zakresie. Jednak, nie pomniejszając
wagi empirii w naukach pedagogicznych, warto pamiętać o sugestii J. Radziewicza,
iż „w nauce ciągle podkreśla się pierwszoplanową rolę metodologii, co grozi pomie-
szaniem ważności celów. W pedagogice szczególnie trzeba mieć tego świadomość,
dlatego warto wciąż przypominać, że mamy do czynienia najpierw z człowiekiem,
a potem z metodologią”4.

Badania przeprowadzone według przyjętych założeń teoretyczno-metodologicz-
nych — w świetle zgromadzonego materiału i dokonanych analiz — dostarczyły od-
powiedzi na postawione podstawowe pytania. Poniżej starano się przedstawić synte-
tyczne ujęcie uzyskanych wyników, na podstawie których znajdujemy odpowiedzi na
szczegółowe pytania, jakie sformułowano przed przystąpieniem do zasadniczych
czynności badawczych.

Przy ustalaniu specyfiki predylekcji w zakresie ilustracji książkowej u dzieci
w wieku przedczytelniczym wyniki badań oparto na analizie podstawowych dla tego
typu przekazu obszarach realizacji obrazu, traktując je jako podstawę wnioskowania
o upodobaniach obrazowych. W tym celu analizowano predylekcje do malarskich,
graficznych i rysunkowych ilustracji.

Stwierdzono, że w upodobaniach obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym
w obrębie malarskich ilustracji wyraźnie zaznacza się tendencja do preferowania ilu-
stracji pozbawionych w swojej strukturze elementów abstrakcyjnych, nacechowanych
barwnością elementarnych jednostek konstrukcyjnych ilustracji plastycznej, tj. posta-
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3 Założono, że współczesna pedagogika jest nauką przede wszystkim podejmującą problematykę
rzeczywistości wychowawczej i społecznej w dążeniu do wykrycia i formułowania prawidłowości ogól-
nych, opierającą się na technikach i rezultatach różnego rodzaju badań.

4 J. RADZIEWICZ: Sytuacje opresyjne dziecka w wieku dojrzewania. W: Przemoc w instytucjach
opiekuńczo-wychowawczych. Red. I. POSPISZYL. Warszawa: IBE, 1997, s. 41—44.



ci, rekwizytów, elementów otoczenia i tła budującego przestrzeń sytuacji wyobraże-
niowej, a także szczegółowych, wyrazistych i dynamicznych w charakterze.

Zauważono, że dziecięce predylekcje odniesione do rysunkowych ilustracji ukie-
runkowane są na realizacje plastyczne zabarwione deformacją, o schematycznym cha-
rakterze, zawierające pokaźny ładunek informacyjny, wyraziste — preferowane głów-
nie przez dziewczęta, wielobarwne w całej kompozycji, a także zawierające
dynamiczny sugestywny punkt obrazu, który przyciąga uwagę odbiorcy.

Analizy wykazały, że upodobania obrazowe w obrębie graficznych ilustracji za-
równo dziewcząt, jak i chłopców w wieku przedczytelniczym obejmują projekty
wyraźnie nacechowane realizmem przedstawień, kreowane w barwach nasyconych,
zawierające śmiałe kontrasty kolorystyczne i dużą liczbę detali występujących za-
równo w pierwszym, jak i w dalszym planie, a także zauważalnych w całym obra-
zie, co zaprzecza obiegowemu stanowisku, iż dziecku łatwo jest rozszyfrować ilu-
strację, która ma prostą konstrukcję, czyli jest dwuplanowa — bohater jest na
pierwszym planie, a za nim jest tylko tło opisujące, natomiast ilustracja wieloplano-
wa, w której agresywny kolor w tym samym stopniu dotyczy pierwszego co ostat-
niego planu, jest trudna do rozczytania5. Stwierdzono także, że upodobania
najmłodszych czytelników w zakresie wyrazistych oraz dynamicznych kompozycji
graficznych są dość jednolite, jednakże można zauważyć, że dziewczęta preferują
realizacje graficzne wyraziste i o ograniczonej dynamice, natomiast chłopcy dostrze-
gają walory każdego projektu.

W badaniach podjęto próbę określenia specyfiki dziecięcych predylekcji obrazo-
wych w kontekście dominanty sposobu obrazowania, odniesionych do planu obrazu.
Przedmiotem zainteresowań stały się takie cechy plastyczne obrazu, jak: abstrakcyj-
ność, barwność, szczegółowość, wyrazistość oraz dynamika — występujące w całym
obrazie, wyraźnie dominujące tylko w pierwszym planie, wyraźnie dominujące
w dalszym planie, minimalnie zauważalne w całym obrazie i pozbawione owej cechy.
Analizy w postaci empirycznych przesłanek, dokonane w podstawowych obszarach,
posłużyły do wykreślenia typów preferowanych obrazów w poszczególnych katego-
riach oraz ramowego profilu ilustracji kierowanej do małego odbiorcy.

Uzyskane dane wykazały, że zdecydowanie większą aprobatę dziecięcych odbior-
ców zyskują ilustracje, w których przyjęte dominanty obrazowania kreowane są
w całym obrazie, jak i w pierwszym planie. Ponadto uzyskane dane ujawniły, że
w przypadku abstrakcyjnego obrazowania dziecięcy odbiorca w wieku przedczytelni-
czym preferuje głównie abstrakcyjne w całym obrazie rysunkowe projekty i mime-
tyczne obrazowanie graficzne oraz malarskie.

W płaszczyźnie barwnego ilustrowania ustalono, że zdecydowanie dziecięce
upodobania wizualne koncentrują się na barwnych w całym obrazie rysunkowych ilu-
minacjach, drugi typ preferowanych w tej kategorii ilustracji stanowi kompozycja gra-
ficzna, a następnie — malarska. W kategorii ilustracji o szczegółowym charakterze
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5 K. Lipka-Sztarbałło w rozmowie z Agnieszką Dobrowolską wywiad dla portalu MUS Nie sztuka,
tylko świat. Dostępny w Internecie: http://www.mus.com.pl [data dostępu: 28.04.2008].



zauważono, że dzieci w równym stopniu upodobały sobie szczegółowe w całej reali-
zacji plastycznej ilustracje rysunkowe i malarskie, drugi typ stanowiła ilustracja gra-
ficzna, w której szczegółowość elementów struktury uchwycona jest w pierwszym
planie. W kategorii wyrazistych ilustracji, w których owa dominanta obrazowania
kreowana jest w całym obrazie oraz w pierwszym planie, uzyskane wyniki ujawniły,
że dzieci w wieku przedczytelniczym osadzają swoje upodobania na wyraźnych pro-
jektach rysunkowych i malarskich, preferują również wyraziste ilustracje graficzne,
które jednak stanowią ostatni w kolejności typ najładniejszej ilustracji, w subiektyw-
nej ocenie.

W przypadku kompozycji dynamicznych w całym obrazie, ale także w pierwszym
planie, dziecięcy odbiorca zdecydowanie preferuje malarskie ilustracje, drugi typ sta-
nowią ilustracje rysunkowe. Dynamiczne projekty graficzne cieszą się najmniejszym
uznaniem spośród wymienionych. Zaobserwowano również, iż dziecięcy odbiorcy
również skłaniają się ku ilustracjom statycznym, preferując w równym stopniu projek-
ty rysunkowe i graficzne.

Badając dziecięce upodobania obrazowe odniesione do ilustracji książkowej, sta-
rano się również określić sposób waloryzacji wizualnego przekazu oraz wyróżnić ele-
menty mające istotne dla niej znaczenie w optyce badanych dzieci. Wyniki badań
oparto na zwerbalizowanych dziecięcych stwierdzeniach o charakterze akceptującym
dokonany wybór najładniejszej ilustracji.

Ustalono, że dziecięca waloryzacja nacechowana jest dużym chaosem myślowym
i ukierunkowana jest na wartościowanie w postaci jednego ogólnikowego zdania lub
polega na udzielaniu ogólnych i nieuporządkowanych informacji na temat tego, co
dziecko widzi. Uzyskane dane wykazały, iż niewielką ilość stanowią motywacje za-
wierające jakości plastyczne oraz ujawniły, że dziecięca publiczność zwraca uwagę
zarówno na obiektywne, zmysłowo dostrzegalne wartości, jak i na aspekt uczuciowy
zauważalny, lecz niewiodący.

Ponadto uzyskane wyniki ujawniły, że takie elementy struktury obrazu, jak: barw-
ność, zobrazowana sytuacja — zdarzenie, humor i wesoły nastrój, a także wygląd po-
staci, czynność postaci, stan posiadania postaci oraz jej estetyka stanowią dziecięce
kryteria predylekcji wobec obrazów ilustracyjnych. Badając dziecięce predylekcje,
podjęto także próbę określenia specyfiki upodobań obrazowych wyznaczonych
zmienną płci i wieku.

Struktura procentowa ukazała, że różnice predylekcji w przypadku podstawowych
obszarów realizacji obrazu wyznaczone zmienną — płeć, nie są zbyt duże, co wska-
zuje na podobieństwo owych upodobań, wykazujących również zgodność z wy-
mienioną specyfiką dziecięcych predylekcji obrazowych. Uzyskane wyniki ujawniły,
zarówno w poszczególnych obszarach, jak i przyjętych dominantach, podwyższone
wartości wskazań w populacji dziewcząt, tym samym wskazały na większą zgodność
wyborów ze strony tej części respondentów i większe znaczenie analizowanych kryte-
riów dla tej populacji.

Uzyskane wyniki ujawniły brak większych dysproporcji pomiędzy grupami wie-
kowymi, co daje podstawę do stwierdzenia, że są homogeniczne.
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W kontekście przedstawionych stwierdzeń istotna wydaje się konkluzja dotycząca
możliwości i wartości edukacyjnych przekazu obrazowego kierowanego do dziecka
w postaci ilustracji książkowej. I tak, wskazując na wartość iluminacji, można od-
wołać się do procesu postrzegania oraz kształtowania percepcji obrazowej/obserwacji,
której celem jest odkrywanie, a nie bierne przyswojenie natury, bo — jak powiada
T. Ribot — „trzeba posiadać umysł spostrzegawczy i pobudzoną uwagę, by móc ro-
zumieć wieloznaczności tego świata”6.

Proces postrzegania — jak wskazano — jest rodzajem poznania, czyli gromadze-
niem informacji zmysłowych, mającym często charakter mimowolny i mało uświado-
miony, mimo to może stanowić podstawę dalszej ukierunkowanej i intencjonalnej
działalności. Spostrzeżenia pozwalają dziecku określić cechy przedmiotowe, znacze-
niowe czy użytkowe, stanowiąc tym samym podstawę ocen wizualnych, trzeba jednak
pamiętać, że ocena spostrzeżeniowa jest waloryzacją ukształtowaną przez sumę do-
świadczeń odnotowanych w pamięci. A zatem istotne staje się organizowanie jakości
spostrzeżeń, które dostarczyłyby dziecku bogatych i użytecznych źródeł informacji
i to zarówno ze względów praktycznych, jak i poznawczo-teoretycznych i estetycz-
nych. Jeśli zatem ilustracja ma być rzeczywiście w procesie edukacji wartością (sty-
mulować rozwój, odzwierciedlać potrzeby i postawy, wpływać na tworzenie nowych),
nie może w czasie jej percypowania zabraknąć działań i informacji pozwalających
odkrywać właściwości form obrazowych. O tym, jakie one są, możemy stwierdzić,
analizując konstruowanie i rozumienie symboli oraz schematów będących podstawą
wiedzy. Mając jednak świadomość, iż nie można zdobyć wiedzy poprzez wyłącznie
formy symbolicznej reprezentacji (oglądając), przyjmujemy założenie, że wiedzę
o świecie można zbudować jedynie poprzez aktywną obserwację, która pozwoli
dziecku odkrywać zawarte w nim znaczenie. Jednak — jak wskazują doświadczenia
praktyczne — niewiele czyni się, by poznanie obrazowe miało stać się autentyczną
szansą i drogą do wiedzy. Na poziomie wychowania przedszkolnego mimo licznych
rodzajów aktywności, większości z nich uczy się wyłącznie dla opanowania wiedzy
i umiejętności w zakresie kompetencji umysłowych, nie zaś stymulujących zmysł pla-
styczny. Uznając istotność pierwszych z wymienionych kompetencji, pragnę jednak
upomnieć się także i o wymiar estetyczny, o czym wspomniałam.

Przedstawione wyniki oraz założenia wartościujące materiał ilustracyjny7 upoważ-
niają do zarysowania dezyderatu odnoszącego się do profilu ilustracji w książce lite-
rackiej dla odbiorcy w wieku przedczytelniczym. A zatem poszukując finalnej kon-
statacji, przyjęto za punkt wyjścia ustalenie wynikające z empirycznych dociekań
dotyczących waloryzacji werbalnej (patrz rozdział 6). Czytelne stało się więc, że
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6 Cyt. za: H. KRAUZE-SIKORSKA: Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznych
twórczości dzieła. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006, s. 150.

7 Przy przyjętym założeniu — posiłkując się oceną Krystyny Lipki-Sztarbałło — że najgorsze ilu-
stracje to takie, które właściwie są „po nic” i nie wiadomo dlaczego znalazły się w tekście; nieporadne
— w których ilustrator nie jest w stanie podjąć dialogu z tekstem i tylko rozpaczliwie próbuje poradzić
sobie z obrazem, który ten tekst wywołuje. Por. K. Lipka-Sztarbałło w rozmowie z Agnieszką Dobro-
wolską wywiad dla portalu MUS Nie sztuka, tylko świat...



dziecko waloryzuje ilustrację w dwóch płaszczyznach: estetycznej, w której zwraca
uwagę na kategorię piękna i brzydoty, oraz plastycznych komponentów, dotyczących
struktury obrazowania (barwa, faktura, kształt, wyrazistość), zaś w dychotomicznej
opozycji pozostaje sfera interpretacji i odpoznawania elementów świata przedstawio-
nego, co stanowi aspekt intelektualnego odbioru i waloryzacji. Kierunkiem poszuki-
wań odpowiednio skonstruowanej ilustracji książkowej winno zatem być, z jednej
strony, hołdowanie dziecięcym upodobaniom i walorom estetycznym, szeroko pod-
kreślanym w analizach twórców i badaczy sztuki ilustracji, ale także pozostawianie
swoistego marginesu „otwartości” obrazu wizualnego w książce literackiej (od-
wołując się tu ponownie do idei U. Eco8), dzięki czemu odbiorca może aktywnie in-
telektualnie uczestniczyć w tworzeniu znaczeń dzieła, kiedy ilustracja albo prowoku-
je do refleksji pogłębionej dlatego, że jest swoiście „niekompletna”, albo dlatego, że
zawiera elementy wykraczające poza prezentację świata przedstawionego.

Reasumując, poszukiwać należy takiej formuły ilustracji, która stycznymi uczyni
oba wymiary — estetyczny i interpretacyjny, wówczas spełnimy posłannictwo rozwi-
jania kultury czytelniczej w pełni i pozwolimy młodym odbiorcom na twórcze inter-
pretacje dzieła, wskazujące na ich hermeneutyczny i intersubiektywny charakter, co
jednak musi stać się polem poszukiwań innych jeszcze opracowań.

* * *

Mając świadomość ograniczeń i niedostatków prezentowanego studium, autorka
niniejszego opracowania żywi nadzieję, iż mimo wszystko uzyskane dane stanowić
będą pozytywny wkład do opisu predylekcji obrazowych współczesnego dziecka oraz
przyczynek do dalszych badań.
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Aneks

Załącznik 1

Graficzne ujecie podstawowych ustaleń metodologicznych

Schemat 1

Podstawa metodologiczna badań w kontekście obszarów realizacji obrazów

PG1
Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji książkowej w podstawowych dla tego typu
przekazu obszarach realizacji obrazu u dzieci w wieku przedczytelniczym?

PSPG1
1. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do rysunkowych przekazów wizualnych —

ilustracji?
2. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do graficznych przekazów wizualnych —

ilustracji?
3. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do malarskich przekazów wizualnych — ilu-

stracji?

SPBPG1/1

— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę ich abs-
trakcyjność i plan obrazu, tzn. strefę występowania (cecha dominująca w całym obra-
zie, cecha dominująca tylko w pierwszym planie, cecha wyraźnie dominująca w dal-
szym planie, cecha minimalnie zauważalna w całym obrazie, brak cechy)?

— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę ich szcze-
gółowość i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę ich wyra-
zistość i plan obrazu, tzn. strefę występowania?



— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę ich barw-
ność i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do rysunkowych ilustracji, biorąc pod uwagę ich dyna-
mikę i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

SPBPG1/2
— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę ich abstrak-

cyjność i plan obrazu, tzn. strefę występowania (cecha dominująca w całym obrazie,
cecha dominująca tylko w pierwszym planie, cecha wyraźnie dominująca w dalszym
planie, cecha minimalnie zauważalna w całym obrazie, brak cechy)?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę ich barw-
ność i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę ich szcze-
gółowość i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę ich wyrazi-
stość i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji graficznych, biorąc pod uwagę ich dynami-
kę i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

SPBPG1/3
— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę ich abstrak-

cyjność i plan obrazu, tzn. strefę występowania (cecha dominująca w całym obrazie,
cecha dominująca tylko w pierwszym planie, cecha wyraźnie dominująca w dalszym
planie, cecha minimalnie zauważalna w całym obrazie, brak cechy)?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę ich barw-
ność i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę ich wyrazi-
stość i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę ich szcze-
gółowość i plan obrazu, tzn. strefę występowania?

— Jaka jest specyfika predylekcji do ilustracji malarskich, biorąc pod uwagę ich dynami-
kę i plan obrazu, tzn. strefę występowania?
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Schemat 2

Podstawa metodologiczna badań w kontekście dominanty sposobu obrazowania

PG2
Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji w zakresie ilustracji książkowej/przekazów wi-
zualnych w kontekście dominanty sposobu obrazowania — cech plastycznych w obszarach
realizacji obrazu?

PSPG2
1. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę jej abstrak-

cyjność/dominanta obrazowania?
2. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę jej szcze-

gółowość/dominanta obrazowania?
3. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę jej wyrazi-

stość/dominanta obrazowania?
4. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę jej barw-

ność/dominanta obrazowania?
5. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji, biorąc pod uwagę jej dynami-

kę/dominanta obrazowania?

SPBPG2/1
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze reali-

zacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność — abstrakcyjny charakter?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze realizacji

obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze realizacji

obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność?

SPBPG2/2
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze reali-

zacji obrazu, biorąc pod uwagę szczegółowość obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze realizacji

obrazu, biorąc pod uwagę jej szczegółowość obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze realizacji

obrazu, biorąc pod uwagę szczegółowość obrazu?
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SPBPG2/3
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze reali-

zacji obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze realizacji

obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze realizacji

obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość?

SPBPG2/4
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze reali-

zacji obrazu, biorąc pod uwagę jej barwność obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze realizacji

obrazu, biorąc pod uwagę barwność obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcej predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze realizacji

obrazu, biorąc pod uwagę barwność obrazu?

SPBPG2/5
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym obszarze reali-

zacji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w malarskim obszarze realiza-

cji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu?
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w graficznym obszarze realiza-

cji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu?

236 Aneks



Schemat 3

Podstawa metodologiczna badań w odniesieniu do planu obrazu
w kontekście dominanty sposobu obrazowania

PG3
Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w obszarze dominanty sposobu
obrazowania — cech plastycznych przekazów wizualnych w odniesieniu do planu obrazu?

PSPG3
1. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekście do-

minanty obrazowania — cechy plastycznej, występującej w całym obrazie?
2. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekście do-

minanty obrazowania — cechy plastycznej, dominującej tylko w pierwszym planie?
3. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekście do-

minanty obrazowania — cechy plastycznej, wyraźnie dominującej w dalszym planie?
4. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekście do-

minanty obrazowania — cechy plastycznej, minimalnie zauważalnej w całym obrazie?
5. Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do przekazów wizualnych w kontekście bra-

ku dominanty obrazowania w całym obrazie?

SPBPG3/1

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność, domi-
nującą w całym obrazie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej barwność, dominującą
w całym obrazie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej szczegółowość, domi-
nującą w całym obrazie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość, dominującą
w całym obrazie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu w całym
obrazie?
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SPBPG3/2
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym

i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność, domi-
nującą tylko w pierwszym planie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej barwność, dominującą
tylko w pierwszym planie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej szczegółowość obrazu,
dominującą tylko w pierwszym planie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej wyrazistość obrazu domi-
nującą tylko w pierwszym planie?

— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym
i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę dynamikę obrazu wystę-
pującą tylko w pierwszym planie?

SPBPG3/3
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym

i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność, barwność,
szczegółowość, wyrazistość, dynamikę obrazu wyraźnie występujące w dalszym pla-
nie?

SPBPG3/4
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym

i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność, barwność,
szczegółowość, wyrazistość, dynamikę obrazu minimalnie zauważalne w całym obra-
zie?

SPBPG3/5
— Jaka jest specyfika dziecięcych predylekcji do ilustracji w rysunkowym, graficznym

i malarskim obszarze realizacji obrazu, biorąc pod uwagę jej abstrakcyjność, barwność,
szczegółowość, wyrazistość, dynamikę obrazu jako niezauważalne w całym obrazie?
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Schemat 4

Podstawa metodologiczna rozważań w obszarze waloryzacji wizualnego przekazu

PG4
Jaki jest typ waloryzacji wizualnego przekazu i jakie elementy mają istotne dla niej zna-
czenie w optyce badanych dzieci?

PSPG4
1. W jaki sposób dziecięcy odbiorca waloryzuje ilustracyjne obrazy wizualne (ilustracje

książkowe)?
2. Jakie kryteria przyjmują odbiorcy w wieku przedczytelniczym, waloryzując percypowa-

ne ilustracje?

SPBPG4/1
— W jaki sposób dziecięcy odbiorca waloryzuje ilustracyjne obrazy wizualne w obrębie

poszczególnych obszarów realizacji obrazu i w kontekście dominanty sposobu obrazo-
wania?

— Jaki charakter przyjmuje werbalna waloryzacja przekazu wizualnego w postaci ilustra-
cji?
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Załącznik 2

Utwory liryczne wykorzystane w eksploracjach

Wiersze autorstwa Macieja Tokarskiego

Zabawa balonem
Wesoły balonik,
Zielony balonik
Ucieka przed Hanią
A Hania go goni.
I tupie, i sapie,
I złapać nie może...
Bęc! — Hania na dole!
Fru! — balon już w górze!
...Wygląda zza szafy
Balonik ciekawy:
„Wstawaj, Haniu, wstawaj,
Wracaj do zabawy!”

Dwa misie
Rozmawiały dwa niedźwiedzie
przy obiedzie:
Co tam słychać, panie Misiu,
w naszym lesie?
Nie najlepiej, panie Misiu,
przyszła jesień,
lecz się długo, panie Misiu,
nie utrzyma...
Przyjdą chłody, panie Misiu,
przyjdzie zima!
Jak uchronić się od śniegu
i od lodu?
Pan pozwoli, panie Misiu,
kapkę miodu...
Bardzo proszę! Może jabłko,
może gruszkę?
Chętnie, chętnie, proszę jeszcze
o poduszkę.
Będzie lepiej, jak zmartwienie
to prześpimy,
a na wiosnę coś na pewno uradzimy.
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Załącznik 3

Obrazkowy kwestionariusz wywiadu Dwa misie

Jak wiesz, interesuję się ilustracjami zamieszczanymi w książkach dla dzieci. Otrzymałam
wiele ilustracji do znanej ci historyjki o Dwóch misiach i muszę wybrać tę, która najbardziej
podoba się dzieciom.

Proszę cię zatem o pomoc w wyborze i wskazanie najładniejszej, według ciebie, ilustracji.
Będę pokazywała ilustracje, a ty spróbuj wybrać tę, która, według ciebie, pasuje do wier-

sza i jest najładniejsza.
Następuje prezentacja zestawów ilustracji (ilustracje zaprojektowano w formacie A4) i kie-

rowane są pytania: Która ilustracja według ciebie pasuje do wiersza? Która ilustracja najbar-
dziej ci się podoba? Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Obszar realizacji obrazu: Malarstwo

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

A
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ć
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

B
ar

w
no

ść

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

Sz
cz

eg
ół

ow
oś

ć

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

W
yr

az
is

to
ść
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

D
yn

am
ik

a

Obszar realizacji obrazu: Grafika

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

A
bs

tr
ak

cy
jn

oś
ć

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

B
ar

w
no

ść
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

Sz
cz

eg
ół

ow
oś

ć

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

W
yr

az
is

to
ść

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

D
yn

am
ik

a
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Obszar realizacji obrazu: Rysunek

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

A
bs

tr
ak

cy
jn

oś
ć

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

B
ar

w
no

ść
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

Sz
cz

eg
ół

ow
oś

ć

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

W
yr

az
is

to
ść

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

D
yn
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ik
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Obrazkowy kwestionariusz wywiadu Zabawa balonem

Jak wiesz, interesuję się ilustracjami zamieszczanymi w książkach dla dzieci. Otrzymałam
wiele ilustracji do znanej ci historyjki Zabawa balonem i muszę wybrać tę, która najbardziej
podoba się dzieciom.

Proszę cię zatem o pomoc w wyborze i wskazanie najładniejszej, według ciebie, ilustracji.
Będę pokazywała ilustracje, a ty spróbuj wybrać tę, która, według ciebie, pasuje do wier-

sza i jest najładniejsza.
Następuje prezentacja zestawów ilustracji (ilustracje zaprojektowano w formacie A4) i kie-

rowane są pytania: Która ilustracja według ciebie pasuje do wiersza? Która ilustracja najbar-
dziej ci się podoba? Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Obszar realizacji obrazu: Malarstwo

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

A
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cy
jn

oś
ć

Aneks 247



— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

B
ar

w
no

ść

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

Sz
cz

eg
ół

ow
oś

ć

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

W
yr

az
is

to
ść
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

D
yn

am
ik

a

Obszar realizacji obrazu: Grafika

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

A
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

B
ar

w
no

ść

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

Sz
cz

eg
ół

ow
oś

ć

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

W
yr

az
is

to
ść
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

D
yn

am
ik

a

Obszar realizacji obrazu: Rysunek

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

B
ar

w
no

ść

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

Sz
cz

eg
ół

ow
oś

ć

— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

W
yr

az
is

to
ść
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— Która ilustracja, według ciebie, pasuje do wiersza?
— Która ilustracja najbardziej ci się podoba?
— Dlaczego wybrana ilustracja podoba ci się najbardziej?

Dominanta
obrazowa-

nia

Plan obrazu

kryterium/cecha
dominująca

w całym obrazie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca tylko
w pierwszym planie

kryterium/cecha
wyraźnie

dominująca
w dalszym planie

kryterium/cecha
minimalnie
zauważalna

w całym obrazie

brak
kryterium/cechy

D
yn

am
ik

a
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Załącznik 4

Skale realizacji obrazu do badania dziecięcej percepcji ilustracji książkowej

Cecha obrazu/
dominanta

Kryterium/
cecha

dominująca
w całym
obrazie

Kryterium/
cecha

wyraźnie do-
minująca tylko
w pierwszym

planie

Kryterium/
cecha

wyraźnie
dominująca
w dalszym

planie

Kryterium/
cecha

minimalnie
zauważalna

w całym
obrazie

Brak
kryterium/

cechy

Argumentacja
dokonanego

wyboru

Skala Realizacji Obrazu w Percepcji Ilustracji Książkowej — rysunek

Abstrakcyjność dosłowność/
realizm

Barwność

Szczegółowość

Wyrazistość

Dynamika

Skala Realizacji Obrazu w Percepcji Ilustracji Książkowej — grafika

Abstrakcyjność dosłowność/
realizm

Barwność

Szczegółowość

Wyrazistość

Dynamika

Skala Realizacji Obrazu w Percepcji Ilustracji Książkowej — malarstwo

Abstrakcyjność dosłowność/
realizm

Barwność

Szczegółowość

Wyrazistość

Dynamika

Źródło: Opracowanie własne.
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Załącznik 5

Dane podstawowe do obliczenia wielkości próby badawczej

Tabela 1. Liczebność dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego według roku urodzenia w wo-
jewództwie śląskim

Rodzaj placówek Ogółem

W tym: w wieku lat/rok urodzenia

2
(2005)

3
(2004)

4
(2003)

5
(2002)

6
(2001)

7
(2000

i wcześ-
niej)

Ogółem 22 806 254 2 523 4 309 6 248 9 269 203

Przedszkola 19 181 249 2 394 3 955 5 412 7 075 96

Oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych

3 625 5 129 354 836 2 194 107

Źródło: Oprac. na podstawie: www.men.gov.pl GUS Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008. Tab. 3(26); tab. 9(43) GUS
dane za rok 2007; www.stst.gov.pl

Tabela 2. Zależność wielkości próby od założonego błędu i wielkości populacji n = 1/(∆2 + 1/N)
∆ — zaplanowana wielkość błędu; N — wielkość populacji; n — wielkość próby

Błąd
[%] Populacja Próba Błąd

[%] Populacja Próba

10 500 83 10 5 000 98

10 1 000 91 10 10 000 99

10 2 000 95 10 100 000 100

10 3 000 97 10 1 000 000 100

10 4 000 98 10 20 000 000 100
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Załącznik 6

Wyniki analizy statystycznej w zakresie dziecięcych upodobań
w obrębie malarskich obrazów ilustracyjnych

Tabela 1. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Abstrakcyjność jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — a/dco [5m]

0,923 0,337 0,455 0,500 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
a/d1p [5m]

0,479 0,489 0,156 0,693 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
a/ddp [5m]

1,232 0,267 0,938 0,333 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
a/mco [5m]

5,068 0,024 4,252 0,039 istotne różnice

Brak abstrakcyjności w obrazie ilustra-
cyjnym — a/bd [5m]

1,857 0,173 1,495 0,221 brak różnic

Tabela 2. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Abstrakcyjność jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — a/dco [6m]

2,557 0,110 1,830 0,176 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
a/d1p [6m]

3,214 0,073 1,467 0,226 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
a/ddp [6m]

10,894 0,001 9,967 9,967 istotne różnice

Abstrakcyjność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
a/mco [6m]

3,508 0,061 2,836 0,092 różnice istotne na
poziomie 0,1

Brak abstrakcyjności w obrazie ilustra-
cyjnym — a/bd [6m]

0,232 0,630 0,118 0,731 brak różnic
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Tabela 3. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich barwnych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Barwność jako dominanta występująca
w całym obrazie — b/dco [5m]

0,003 0,954 0,006 0,936 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — b/d1p
[5m]

0,044 0,834 0,003 0,954 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — b/ddp
[5m]

1,225 0,268 0,740 0,390 brak różnic

Barwność jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — b/mco
[5m]

2,930 0,087 2,366 0,124 różnice istotne na
poziomie 0,1

Brak barwności w obrazie ilustracyj-
nym — b/bd [5m]

3,537 0,060 2,507 0,113 brak różnic

Tabela 4. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich barwnych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Barwność jako dominanta występująca
w całym obrazie — b/dco [6m]

18,469 0,000 17,312 0,000 istotne różnice

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — b/d1p
[6m]

2,554 0,110 2,102 0,147 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — b/ddp
[6m]

3,537 0,060 2,507 0,113 brak różnic

Barwność jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — b/mco
[6m]

3,508 0,061 2,836 0,092 różnice istotne na
poziomie 0,1

Brak barwności w obrazie ilustracyj-
nym — b/bd [6m]

1,469 0,225 0,875 0,349 brak różnic
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Tabela 5. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich szczegółowych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — s/dco [5m]

3,334 0,068 2,836 0,092 różnice istotne na
poziomie 0,1

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
s/d1p [5m]

0,044 0,834 0,003 0,954 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
s/ddp [5m]

0,516 0,472 0,290 0,590 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
s/mco [5m]

8,472 0,004 7,279 0,007 istotne różnice

Brak szczegółowości w obrazie ilustra-
cyjnym — s/bd [5m]

1,760 0,185 1,180 0,277 brak różnic

Tabela 6. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich szczegółowych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — s/dco [6m]

7,625 0,006 6,873 0,009 istotne różnice

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
s/d1p [6m]

0,295 0,587 0,144 0,704 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
s/ddp [6m]

0,001 0,975 0,019 0,889 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
s/mco [6m]

1,141 0,285 0,694 0,405 brak różnic

Brak szczegółowości w obrazie ilustra-
cyjnym — s/bd [6m]

6,177 0,013 5,165 0,023 brak różnic
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Tabela 7. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich wyrazistych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Wyrazistość jako dominanta występu-
jąca w całym obrazie — w/dco [5m]

8,128 0,004 7,358 0,007 istotne różnice

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie —
w/d1p [5m]

2,631 0,105 2,152 0,142 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w dalszym planie —
w/ddp [5m]

10,485 0,001 9,195 0,002 istotne różnice

Wyrazistość jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie —
w/mco [5m]

2,079 0,149 1,501 0,220 brak różnic

Brak wyrazistości w obrazie ilustracyj-
nym — w/bd [5m]

3,515 0,061 2,750 0,097 różnice istotne na
poziomie 0,1

Tabela 8. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich wyrazistych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Wyrazistość jako dominanta występu-
jąca w całym obrazie — w/dco [6m]

8,128 0,004 7,358 0,007 istotne różnice

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie —
w/d1p [6m]

0,296 0,586 0,147 0,702 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w dalszym planie —
w/ddp [6m]

2,498 0,114 1,922 0,166 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie —
w/mco [6m]

6,348 0,012 5,071 0,024 istotne różnice

Brak wyrazistości w obrazie ilustracyj-
nym — w/bd [6m]

8,680 0,003 7,626 0,006 istotne różnice
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Tabela 9. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich dynamicznych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Dynamika jako dominanta występująca
w całym obrazie — d/dco [5m]

0,335 0,563 0,189 0,664 brak różnic

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — d/d1p
[5m]

1,045 0,307 0,749 0,387 brak różnic

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — d/ddp
[5m]

14,076 0,000 12,194 0,000 istotne różnice

Dynamika jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — d/mco
[5m]

2,271 0,132 1,820 0,177 brak różnic

Brak dynamiki w obrazie ilustracyjnym
— d/bd [5m]

1,544 0,214 1,044 0,307 brak różnic

Tabela 10. Zróżnicowanie predylekcji do malarskich dynamicznych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — malarstwo
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Dynamika jako dominanta występująca
w całym obrazie — d/dco [6m]

2,807 0,094 2,353 0,125 różnice istotne na
poziomie 0,1

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — d/d1p
[6m]

0,052 0,820 0,005 0,945 brak różnic

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — d/ddp
[6m]

0,572 0,450 0,221 0,638 brak różnic

Dynamika jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — d/mco
[6m]

0,008 0,928 0,005 0,945 brak różnic

Brak dynamiki w obrazie ilustracyjnym
— d/bd [6m]

9,041 0,003 7,763 0,005 istotne różnice
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Załącznik 7

Wyniki analizy statystycznej w zakresie dziecięcych upodobań
w obrębie graficznych obrazów ilustracyjnych

Tabela 1. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Abstrakcyjność jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — a/dco [5g]

0,013 0,909 0,016 0,900 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
a/d1p [5g]

0,098 0,754 0,008 0,929 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
a/ddp [5g]

0,004 0,947 0,021 0,884 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
a/mco [5g]

0,598 0,439 0,342 0,559 brak różnic

Brak abstrakcyjności w obrazie ilustra-
cyjnym — a/bd [5g]

0,729 0,393 0,515 0,473 brak różnic

Tabela 2. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Abstrakcyjność jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — a/dco [6g]

0,013 0,909 0,016 0,900 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
a/d1p [6g]

0,173 0,677 0,049 0,824 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
a/ddp [6g]

1,544 0,214 1,044 0,307 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
a/mco [6g]

0,007 0,935 0,019 0,889 brak różnic

Brak abstrakcyjności w obrazie ilustra-
cyjnym — a/bd [6g]

0,130 0,718 0,050 0,823 brak różnic
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Tabela 3. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych barwnych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Barwność jako dominanta występująca
w całym obrazie — b/dco [5g]

2,562 0,109 2,145 0,143 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — b/d1p
[5g]

0,226 0,634 0,107 0,743 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — b/ddp
[5g]

0,138 0,711 0,014 0,906 brak różnic

Barwność jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — b/mco
[5g]

3,983 0,046 2,596 0,107 brak różnic

Brak barwności w obrazie ilustracyj-
nym — b/bd [5g]

5,110 0,024 3,806 0,051 różnice istotne na
poziomie 0,1

Tabela 4. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych barwnych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Barwność jako dominanta występująca
w całym obrazie — b/dco [6g]

0,026 0,871 0,001 0,979 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — b/d1p
[6g]

0,360 0,548 0,213 0,645 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — b/ddp
[6g]

2,766 0,096 2,069 0,150 różnice istotne na
poziomie 0,1

Barwność jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — b/mco
[6g]

0,640 0,424 0,193 0,660 brak różnic

Brak barwności w obrazie ilustracyj-
nym — b/bd [6g]

2,133 0,144 0,562 0,453 brak różnic
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Tabela 5. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych szczegółowych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — s/dco [5g]

1,265 0,261 0,945 0,331 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
s/d1p [5g]

0,596 0,440 0,389 0,533 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
s/ddp [5g]

1,735 0,188 1,268 0,260 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
s/mco [5g]

0,744 0,388 0,380 0,538 brak różnic

Brak szczegółowości w obrazie ilustra-
cyjnym — s/bd [5g]

2,418 0,120 1,921 0,166 brak różnic

Tabela 6. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych szczegółowych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — s/dco [6g]

17,635 0,000 16,442 0,000 istotne różnice

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
s/d1p [6g]

0,740 0,390 0,511 0,475 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
s/ddp [6g]

20,001 0,000 18,112 0,000 istotne różnice

Szczegółowość jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
s/mco [6g]

0,015 0,903 0,015 0,901 brak różnic

Brak szczegółowości w obrazie ilustra-
cyjnym — s/bd [6g]

0,131 0,717 0,032 0,859 brak różnic
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Tabela 7. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych wyrazistych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Wyrazistość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — w/dco [5g]

0,167 0,683 0,067 0,796 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie —
w/d1p [5g]

1,250 0,263 0,907 0,341 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w dalszym planie —
w/ddp [5g]

0,131 0,717 0,032 0,859 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie —
w/mco [5g]

1,265 0,261 0,945 0,331 brak różnic

Brak wyrazistości w obrazie ilustracyj-
nym — w/bd [5g]

6,348 0,012 5,071 0,024 istotne różnice

Tabela 8. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych wyrazistych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Wyrazistość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — w/dco [6g]

9,652 0,002 8,761 0,003 istotne różnice

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie —
w/d1p [6g]

0,131 0,717 0,032 0,859 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w dalszym planie —
w/ddp [6g]

0,304 0,581 0,158 0,691 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie —
w/mco [6g]

0,298 0,585 0,132 0,716 brak różnic

Brak wyrazistości w obrazie ilustracyj-
nym — w/bd [6g]

8,039 0,005 6,815 0,009 istotne różnice
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Tabela 9. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych dynamicznych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Dynamika jako dominanta występująca
w całym obrazie — d/dco [5g]

4,298 0,038 3,647 0,056 istotne różnice

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — d/d1p
[5g]

1,129 0,288 0,791 0,374 brak różnic

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — d/ddp
[5g]

0,138 0,710 0,041 0,840 brak różnic

Dynamika jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — d/mco
[5g]

0,322 0,570 0,129 0,720 brak różnic

Brak dynamiki w obrazie ilustracyjnym
— d/bd [5g]

0,009 0,924 0,003 0,954 brak różnic

Tabela 10. Zróżnicowanie predylekcji do graficznych dynamicznych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — grafika
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Dynamika jako dominanta występująca
w całym obrazie — d/dco [6g]

0,222 0,638 0,091 0,763 brak różnic

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — d/d1p
[6g]

1,583 0,208 1,166 1,166 brak różnic

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — d/ddp
[6g]

6,426 0,011 5,612 0,018 istotne różnice

Dynamika jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — d/mco
[6g]

4,445 0,035 3,731 0,053 istotne różnice

Brak dynamiki w obrazie ilustracyjnym
— d/bd [6g]

1,478 0,224 1,115 0,291 brak różnic
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Załącznik 8

Wyniki analizy statystycznej w zakresie dziecięcych upodobań
w obrębie rysunkowych obrazów ilustracyjnych

Tabela 1. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Abstrakcyjność jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — a/dco [5r]

4,367 0,037 3,798 0,051 istotne różnice

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
a/d1p [5r]

8,117 0,004 7,062 0,008 istotne różnice

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
a/ddp [5r]

0,130 0,719 0,019 0,889 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
a/mco [5r]

0,222 0,638 0,091 0,763 brak różnic

Brak abstrakcyjności w obrazie ilustra-
cyjnym — a/bd [5r]

0,037 0,847 0,000 0,986 brak różnic

Tabela 2. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Abstrakcyjność jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — a/dco [6r]

0,031 0,859 0,002 0,967 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
a/d1p [6r]

2,834 0,092 2,140 0,143 różnice istotne na
poziomie 0,1

Abstrakcyjność jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
a/ddp [6r]

0,129 0,719 0,027 0,869 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
a/mco [6r]

3,124 0,077 2,417 0,120 różnice istotne na
poziomie 0,1

Brak abstrakcyjności w obrazie ilustra-
cyjnym — a/bd [6r]

0,000 0,982 0,023 0,880 brak różnic
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Tabela 3. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych barwnych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Barwność jako dominanta występująca
w całym obrazie — b/dco [5r]

1,857 0,173 1,506 0,220 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — b/d1p
[5r]

0,309 0,578 0,129 0,720 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — b/ddp
[5r]

2,103 0,147 1,649 0,199 brak różnic

Barwność jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — b/mco
[5r]

3,028 0,082 2,282 0,131 różnice istotne na
poziomie 0,1

Brak barwności w obrazie ilustracyj-
nym — b/bd [5r]

5,371 0,020 4,166 0,041 istotne różnice

Tabela 4. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych barwnych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Barwność jako dominanta występująca
w całym obrazie — b/dco [6r]

0,370 0,543 0,222 0,637 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — b/d1p
[6r]

0,116 0,734 0,011 0,916 brak różnic

Barwność jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — b/ddp
[6r]

10,480 0,001 9,397 0,002 istotne różnice

Barwność jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — b/mco
[6r]

7,990 0,005 6,870 0,009 istotne różnice

Brak barwności w obrazie ilustracyj-
nym — b/bd [6r]

1,135 0,287 0,314 0,575 brak różnic
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Tabela 5. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych szczegółowych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — s/dco [5r]

5,815 0,016 5,170 0,023 istotne różnice

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
s/d1p [5r]

1,422 0,233 0,997 0,318 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
s/ddp [5r]

1,746 0,186 1,362 0,243 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
s/mco [5r]

1,655 0,198 0,979 0,322 brak różnic

Brak szczegółowości w obrazie ilustra-
cyjnym — s/bd [5r]

4,757 0,029 3,915 0,048 istotne różnice

Tabela 6. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych szczegółowych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Szczegółowość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — s/dco [6r]

2,328 0,127 1,918 0,166 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w pierwszym planie —
s/d1p [6r]

0,301 0,584 0,131 0,718 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta wyraź-
nie zarysowana w dalszym planie —
s/ddp [6r]

0,012 0,912 0,003 0,958 brak różnic

Szczegółowość jako dominanta mini-
malnie zauważalna w całym obrazie —
s/mco [6r]

0,933 0,334 0,583 0,445 brak różnic

Brak szczegółowości w obrazie ilustra-
cyjnym — s/bd [6r]

0,574 0,449 0,312 0,577 brak różnic
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Tabela 7. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych wyrazistych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Wyrazistość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — w/dco [5r]

3,404 0,065 2,898 0,089 różnice istotne na
poziomie 0,1

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie —
w/d1p [5r]

1,758 0,185 1,393 0,238 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w dalszym planie —
w/ddp [5r]

2,692 0,101 2,126 0,145 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie —
w/mco [5r]

1,641 0,200 1,105 0,293 brak różnic

Brak wyrazistości w obrazie ilustracyj-
nym — w/bd [5r]

3,561 0,059 2,671 0,102 różnice istotne na
poziomie 0,1

Tabela 8. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych wyrazistych obrazów ilustracyjnych ze względu na
płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Wyrazistość jako dominanta wystę-
pująca w całym obrazie — w/dco [6r]

15,043 0,000 14,002 0,000 istotne różnice

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w pierwszym planie —
w/d1p [6r]

0,059 0,808 0,007 0,932 brak różnic

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie
zarysowana w dalszym planie —
w/ddp [6r]

3,654 0,056 2,950 0,086 różnice istotne na
poziomie 0,1

Wyrazistość jako dominanta minimal-
nie zauważalna w całym obrazie —
w/mco [6r]

8,678 0,003 7,350 0,007 istotne różnice

Brak wyrazistości w obrazie ilustracyj-
nym — w/bd [6r]

3,266 0,071 2,455 0,117 różnice istotne na
poziomie 0,1
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Tabela 9. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych dynamicznych obrazów ilustracyjnych ze względu
na płeć w grupie dzieci 5-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Dynamika jako dominanta występująca
w całym obrazie — d/dco [5r]

2,931 0,087 2,405 0,121 różnice istotne na
poziomie 0,1

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — d/d1p
[5r]

1,482 0,224 1,099 0,294 brak różnic

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — d/ddp
[5r]

1,472 0,225 0,977 0,323 brak różnic

Dynamika jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — d/mco
[5r]

2,367 0,124 1,884 0,170 brak różnic

Brak dynamiki w obrazie ilustracyjnym
— d/bd [5r]

0,057 0,811 0,007 0,933 brak różnic

Tabela 10. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych dynamicznych obrazów ilustracyjnych ze wzglę-
du na płeć w grupie dzieci 6-letnich

Obszar realizacji obrazu — rysunek
zmienne χ2 p χ2

Yatesa p Opis słowny

Dynamika jako dominanta występująca
w całym obrazie — d/dco [6r]

5,564 0,018 4,895 0,027 istotne różnice

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w pierwszym planie — d/d1p
[6r]

1,809 0,179 1,404 0,236 brak różnic

Dynamika jako dominanta wyraźnie za-
rysowana w dalszym planie — d/ddp
[6r]

3,028 0,082 2,282 0,131 różnice istotne na
poziomie 0,1

Dynamika jako dominanta minimalnie
zauważalna w całym obrazie — d/mco
[6r]

0,129 0,719 0,027 0,869 brak różnic

Brak dynamiki w obrazie ilustracyjnym
— d/bd [6r]

0,079 0,779 0,014 0,907 brak różnic
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Załącznik 9

Wyniki analizy statystycznej w zakresie dziecięcych upodobań obrazowych
w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym

Tabela 1. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych, malarskich i graficznych abstrakcyjnych obrazów
ilustracyjnych w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym

Zmienne p Opis słowny

Abstrakcyjność jako dominanta występująca w całym
obrazie — a/dco

Test U r-g 0,000 istotne różnice
Test U r-m 0,000 istotne różnice
Test U g-m 0,379 brak różnic

Abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana
w pierwszym planie — a/d1p

Test U r-g 0,837 brak różnic
Test U r-m 0,000 istotne różnice
Test U g-m 0,000 istotne różnice

Abstrakcyjność jako dominanta wyraźnie zarysowana
w dalszym planie — a/ddp

Test U r-g 0,527 brak różnic
Test U r-m 0,000 istotne różnice
Test U g-m 0,000 istotne różnice

Abstrakcyjność jako dominanta minimalnie zauważalna
w całym obrazie — a/mco

Test U r-g 0,208 brak różnic
Test U r-m 0,779 brak różnic
Test U g-m 0,329 brak różnic

Brak abstrakcyjności w obrazie ilustracyjnym — a/bd Test U r-g 0,000 istotne różnice
Test U r-m 0,000 istotne różnice
Test U g-m 0,000 istotne różnice

Tabela 2. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych, malarskich i graficznych barwnych obrazów ilu-
stracyjnych w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym

Zmienne p Opis słowny

Barwność jako dominanta występująca w całym obrazie
— b/dco

Test U r-g 0,378 brak różnic
Test U r-m 0,001 istotne różnice
Test U g-m 0,012 istotne różnice

Barwność jako dominanta wyraźnie zarysowana
w pierwszym planie — b/d1p

Test U r-g 0,000 istotne różnice
Test U r-m 0,000 istotne różnice
Test U g-m 0,068 istotne różnice

na poziomie 0,1
Barwność jako dominanta wyraźnie zarysowana w dal-
szym planie — b/ddp

Test U r-g 0,000 istotne różnice
Test U r-m 0,000 istotne różnice
Test U g-m 0,258 brak różnic

Barwność jako dominanta minimalnie zauważalna
w całym obrazie — b/mco

Test U r-g 0,000 istotne różnice
Test U r-m 0,011 istotne różnice
Test U g-m 0,000 istotne różnice

Brak barwności w obrazie ilustracyjnym — b/bd Test U r-g 0,359 brak różnic
Test U r-m 0,214 brak różnic
Test U g-m 0,031 istotne różnice
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Tabela 3. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych, malarskich i graficznych szczegółowych obrazów
ilustracyjnych w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym

Zmienne p Opis słowny

Szczegółowość jako dominanta występująca w całym
obrazie — s/dco

Test U r-g 0,005 istotne różnice

Test U r-m 0,484 brak różnic

Test U g-m 0,037 istotne różnice

Szczegółowość jako dominanta wyraźnie zarysowana
w pierwszym planie — s/d1p

Test U r-g 0,000 istotne różnice

Test U r-m 0,000 istotne różnice

Test U g-m 0,034 istotne różnice

Szczegółowość jako dominanta wyraźnie zarysowana
w dalszym planie — s/ddp

Test U r-g 0,000 istotne różnice

Test U r-m 0,038 istotne różnice

Test U g-m 0,025 istotne różnice

Szczegółowość jako dominanta minimalnie zauważalna
w całym obrazie — s/mco

Test U r-g 0,631 brak różnic

Test U r-m 0,568 brak różnic

Test U g-m 0,293 brak różnic

Brak szczegółowości w obrazie ilustracyjnym — s/bd Test U r-g 0,039 istotne różnice

Test U r-m 0,168 brak różnic

Test U g-m 0,001 istotne różnice

Tabela 4. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych, malarskich i graficznych wyrazistych obrazów
ilustracyjnych w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym

Zmienne p Opis słowny

Wyrazistość jako dominanta występująca w całym obra-
zie — w/dco

Test U r-g 0,004 istotne różnice

Test U r-m 0,782 brak różnic

Test U g-m 0,002 istotne różnice

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie zarysowana
w pierwszym planie — w/d1p

Test U r-g 0,001 istotne różnice

Test U r-m 0,217 brak różnic

Test U g-m 0,039 istotne różnice

Wyrazistość jako dominanta wyraźnie zarysowana
w dalszym planie — w/ddp

Test U r-g 0,023 istotne różnice

Test U r-m 0,384 brak różnic

Test U g-m 0,002 istotne różnice

Wyrazistość jako dominanta minimalnie zauważalna
w całym obrazie — w/mco

Test U r-g 0,000 istotne różnice

Test U r-m 0,814 brak różnic

Test U g-m 0,000 istotne różnice

Brak wyrazistości w obrazie ilustracyjnym — w/bd Test U r-g 0,903 brak różnic

Test U r-m 0,012 istotne różnice

Test U g-m 0,017 istotne różnice
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Tabela 5. Zróżnicowanie predylekcji do rysunkowych, malarskich i graficznych dynamicznych obrazów
ilustracyjnych w grupie dzieci w wieku przedczytelniczym

Zmienne p Opis słowny

Dynamiczność jako dominanta występująca w całym ob-
razie — d/dco

Test U r-g 0,039 istotne różnice

Test U r-m 0,019 istotne różnice

Test U g-m 0,000 istotne różnice

Dynamiczność jako dominanta wyraźnie zarysowana
w pierwszym planie — d/d1p

Test U r-g 0,175 brak różnic

Test U r-m 0,376 brak różnic

Test U g-m 0,025 istotne różnice

Dynamiczność jako dominanta wyraźnie zarysowana
w dalszym planie — d/ddp

Test U r-g 0,000 istotne różnice

Test U r-m 0,084 istotne różnice
na poziomie 0,1

Test U g-m 0,000 istotne różnice

Dynamiczność jako dominanta minimalnie zauważalna
w całym obrazie — d/mco

Test U r-g 0,271 brak różnic

Test U r-m 0,019 istotne różnice

Test U g-m 0,001 istotne różnice

Brak dynamiczności w obrazie ilustracyjnym — d/bd Test U r-g 0,581 brak różnic

Test U r-m 0,000 istotne różnice

Test U g-m 0,000 istotne różnice
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Załącznik 10

Materiał ilustracyjny (w wyborze)

274 Aneks

Ilustracja 1. Dwa misie — Malarstwo. Abstrakcyjność — brak kryterium/cechy
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18*

Ilustracja 2. Zabawa balonem — Malarstwo. Abstrakcyjność — cecha wyraźnie dominująca w dalszym
planie
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Ilustracja 5. Dwa misie — Malarstwo. Szczegółowość — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 6. Zabawa balonem — Malarstwo. Szczegółowość — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 7. Dwa misie — Malarstwo. Wyrazistość — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 8. Zabawa balonem — Malarstwo. Wyrazistość — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 9. Dwa misie — Malarstwo. Dynamika — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 10. Zabawa balonem — Malarstwo. Dynamika — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 16. Zabawa balonem — Grafika. Wyrazistość — cecha dominująca w całym obrazie

19 — Upodobania...
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Ilustracja 17. Dwa misie — Grafika. Wyrazistość — cecha dominująca w całym obrazie

19*
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Ilustracja 18. Zabawa balonem — Grafika. Dynamika — brak kryterium/cechy
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Ilustracja 20. Dwa misie — Rysunek. Abstrakcyjność — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 21. Zabawa balonem — Rysunek. Abstrakcyjność — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 22. Dwa misie — Rysunek. Abstrakcyjność — cecha minimalnie zauważalna w całym obrazie
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Ilustracja 23. Dwa misie — Rysunek. Barwność — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 29. Zabawa balonem — Rysunek. Wyrazistość — cecha dominująca w całym obrazie
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Ilustracja 30. Dwa misie — Rysunek. Dynamika — brak kryterium/cechy
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Ilustracja 31. Zabawa balonem — Rysunek. Dynamika — brak kryterium/cechy
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Ilustracja 32. Zabawa balonem — Rysunek. Dynamika — cecha wyraźnie dominująca w całym obrazie

20 — Upodobania...
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Ilustracja 33. Dwa misie — Rysunek. Dynamika — cecha dominująca w całym obrazie



Załącznik 11

Werbalna motywacja waloryzacji w zakresie rysunkowych, malarskich
i graficznych ilustracji w subiektywnej perspektywie dziecka
w wieku przedczytelniczym

Aneks 307

20*

Tabela 1. Motywacyjne wyznaczniki dziecięcych predylekcji do ilustracyjnych realizacji plastycznych —
Malarstwo

T
yp

ud
zi

el
an

ej
od

po
w

ie
dz

i

Werbalna motywacja

Kryteria waloryzacji

interpre-
tacja

elementy
świata

przedsta-
wionego

pojęcia
i elementy
estetyczne

elementy
plastyczne

1 2 3 4 5 6

I „Bo inne są niewyraźne” ×
„Nie jest rozmazany” ×
„Bo są misie” ×
„Ładny” ×
„Nie wiem”
„Bo są fajne” ×
„Bo takie lubię” ×
„Bo piękny jest i inny” ×
„Bo tu jest sukienka i balon” ×
„Bo jest fajny balon” × ×
„Bo ten jest ładny” ×
„Jest najfajniejszy” ×
„Bo jest piękny” ×
„Bo jest ładny” ×
„Bo nie jest rozmazany” ×
„Bo taka ładna dziewczynka i ładne balony” × ×
„Bo fajna dziewczynka i balonik” × ×
„Bo jest namalowany” ×
„Bo jest dziewczynka” ×
„Wszystko widać” ×
„Wszystko tu jest ładne” ×
„Jest tu wszystko” ×
„Tutaj jest wszystko ładne” ×
„Misie są ładne, drzewa są ładne...” × ×
„Takie kolorowe i niezamazane” × ×
„Ładny obrazek” ×
„Są takie jak normalnie” × ×
„Ładny balon i dziewczynka” × ×
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1 2 3 4 5 6

„Ciekawe niebo” ×
„Tu wszystko jest wesołe” ×
„Jest śliczny” ×
„Bo jest ładny, bo jest piękny” ×
„Niczego nie brakuje” × ×
„Ładny jest balon i dziewczynka” × ×
„Wszystko jest tak jak ma być” ×
„Wszystko jest, inne obrazki są mniej ładne” × ×
„Ten jest najładniejszy” ×
„Fajny obrazek” ×
„Ładny kolorowy; nie jest dziwny” × ×
„Widać dużo tu” ×
„Bo jest taki malowany ładnie” ×
„Taki jest ładny, nierozmazany” ×
„Najładniejszy, „niezamazany” ×
„Taki, że widać” ×
„Wszystko takie rozczochrane, ładne” × ×
„Ciekawe niebo” ×
„Śmieszny ten miś” ×
„Balonik ładny” × ×
„Podobny do normalnego misia” ×

II „Najładniejszy obraz i nie ma w ogóle zmazek takich” ×
„Bo misie się bawią” ×
„Bo łapie balon”, ×
Bo dziewczynka ma ładną sukienkę i ładny kolor ba-
lonika”

× ×

„Bo robią piknik” ×
„Bo mają jeść i gotują obiad” ×
„Bo jest ładny chłopczyk i dziewczynka” × ×
„Misie rozmawiają na górze, mają poduszkę i owoce” ×
„Tam się rozmyło, a tu jest ładne” ×
„Spadają liście i idą spać niedźwiedzie” ×
„Jest tu: gruszka, jabłko, chmurki” ×
„Tutaj nie ma tego, a tutaj jest tego więcej” ×
„Tutaj są niedźwiedzie, siedzą sobie, widzisz-rozma-
wiają”

×

„Widać, że dziewczynka goni balonik” ×
„Misie są razem, przecież widzisz; ten obrazek jest
fajny”

× × ×

„Bo u góry nie ma tego, a tu widać, no i jest!” ×

cd. tab. 1
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1 2 3 4 5 6

„Pada śnieg” ×
„Ładny ten obrazek, bo widać misie, zimę” ×
„Tu są takie ładne misie, nie są zamazane”, ×
„Dziewczynka jest ładna; ucieka i się bawi” ×
„Miś siedzi, wierci się, bo mu niewygodnie” ×
„Tam jest zamazane, a tu nie ma; tu jest miś on na
kogoś czeka, a ten idzie już spać”

× ×

„Misie rozmawiały a teraz idą do swojego pokoju” ×
„Jesień i wiatr” ×
„Drzewo dokoła” ×
„Miś się przewrócił” ×
„Balonik tutaj uciekł i leci do nieba” ×
„Wieje wiatr” ×
„Miś śpi i czeka na kogoś” ×

III „Dziewczynka skacze, by złapać balon, żeby nie
pęknął”

×

„Uciekł jej balon i chciała go uratować, ale nie dała
rady”

×

„Takie coś co tam jest nie podobało mi się, a tu
wszystko widać”

×

„Ten jest ładny obrazek bo wszystko widać: dziew-
czynka bawi się w pokoju”

×

„Misie gdzie indziej robią coś innego” ×
„Ten ładny jest. Na innych obrazkach widać mniej, że
dziewczynce uciekł balon”

×

„Ten obrazek jest ładny, bo najładniejszy jest balonik” ×
„Ten obrazek może być, chociaż balonik jest taki ja-
kiś”

×

„Ten jest ładny trochę, bo ma tego dużo” ×
IV „Bo są dwa misie i mają gruszki, jabłka, i miodzik,

i łyżki”
×

„Ma ładną sukienkę, ładne oczy, włosy, uszy” ×
„Tu jest śnieg, patyki, misie” ×

V „Bo jest jasne drzewo” ×
„Bo jest jasny” ×
„Bo ten ma prościejszy sznurek” ×
„Nie jest ciemny” ×
„Bo są kolory” ×
„Bo ten ma tutaj najbardziej kolorowsze” ×
„Taki kolorowy obrazek” ×
„Bo kolorowy” ×
„Ładny, ten; inne nie mają pokolorowanej sukienki” × ×
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1 2 3 4 5 6

„Tam są plamy, a ten jest posprzątany” × ×
„Najładniejszy jest bo kolorowy cały” ×
„Taki fajny i kolorowany, a tam nie są tak pokoloro-
wane”

× ×

„Wszystko jest wyraźne” ×
VI „Ten jest uśmiechnięty (bo tata do syna jest uśmiech-

nięty i syn do taty też)”
×

„Bo mama ma czerwieńszą sukienkę” ×
„Dzieci lubią takie obrazki” ×
„Obrazki powinny być takie ładne; kolorowe, czyste,
pomalowane wszędzie”

×

Objaśnienia: I — nieudzielanie odpowiedzi lub formułowanie jej w postaci jednego ogólnikowego zdania; II — udzielanie ogólnych
informacji na temat tego, co dziecko postrzega; III — podjęcie próby zanalizowania tego, co dziecko widzi, ale informacje są
nieuporządkowane; IV — argumentacja przez udzielenie odpowiedzi zawierającej dużo szczegółów, ale chaotycznej w charakterze;
V — argumentacja, zawierająca jakości plastyczne tzn. dzieci zwracają uwagę na kształt, formy, barwne plamy; VI — różne odpo-
wiedzi.

cd. tab. 1

Tabela 2. Motywacyjne wyznaczniki dziecięcych predylekcji do ilustracyjnych realizacji plastycznych
— Grafika

T
yp

ud
zi

el
an

ej
od

po
w

ie
dz

i

Werbalna motywacja

Kryteria waloryzacji

interpre-
tacja

elementy
świata

przedsta-
wionego

pojęcia
i elementy
estetyczne

elementy
plastyczne

1 2 3 4 5 6

I „Bo też jest lepszy” ×
„Bo się podoba” ×
„Bo ładna ściana jest” ×
„Bo ma ładne krzesło” ×
„Bo jest taka ładna [dziewczynka]” ×
„Bo jest najfajniejszy” ×
„Bo ładny balonik” ×
„Bo ładny dywan” ×
„Bo takie lubię” ×
„Bo jest ładny”, „wszystko jest ładne” ×
„Bo tak”
„Takie fajne szlaczki” × ×
„Ładny miś” ×
„Ładne misie” ×
„Bo ładne jest okno i kwiatek” × ×
„Śmieszny” ×
„Kryklaczki ładne” ×
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„Nie jest wyjechany [obrazek]” ×
„Ładnie narysowany” ×
„Kolorowy fajny” × ×
„Ten miś jest bardziej śmieszny” ×
„Ten jest wyraźny obrazek, a tam nie” ×
„Ma coś fajnego” ×
„Ładne są balony”, „Ładny balonik” × ×
„Jest tu dużo balonów” ×
„Ładnie wygląda, ładnie są namalowane misie” ×
„Lubię takie” ×
„Nie jest smutny jak inne”
„Tutaj jest porządek” ×
„Ładniej jest, gdy jest mniej wszystkiego” ×
„Bo taki inny” ×
„Miś się śmieje i takie to jest ładne” ×
„Bo najładniejszy jest” ×
„Lubię kolory; nie lubię białego i czarnego” × ×
„Ładnie namalowane” ×
„Bo jest taki, że widać... wszystko” ×
„Bo tu są ładne balony i dziewczynka” ×
„To jest takie fajne” ×
„Bo ładne dziecko — jak ze zdjęcia” × ×
„Taki ładny chłopczyk i ma sznurek” × ×
„Taka ładna kratka” ×
„Bo tu są takie ładne kropeczki” ×
„Tutaj jest porządek” ×
„Ładniej jest, gdy jest mniej wszystkiego” ×
„Bo on nie ma beblołów; fajny bo nie są brzydkie” ×

II „Bo są listki kolorowe” ×
„Bo pada deszcz” ×
„Miś lewy nie ma wąsa jak na innym” ×
„Bo nie ma tych czarnych wiązanek” ×
„Bo biegnie do pokoju” ×
„Bo ten balon ucieka” ×
„Bo może lata” ×
„Bo robią piknik” ×
„Bo mają piknik” ×
„Poszli na piknik” ×
„Bo jest miś na pikniku” ×
„Bo ten nie ma wcale smutnej miny” ×
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„Bo ona musi złapać balony” ×
„Bo lepszy i ma największy balon”, „bo tu jest inny
sznurek”

×

„Dziewczynka się uśmiecha” ×
„Ładny brzuszek i głowa” × ×
„Tu jest kwiatek taki ładny” ×
„Listki spadają” ×
„Na stole jest miodek” ×
„Ona ma śmieci na dywanie, i takie inne nieładne rze-
czy”

×

„Takie duże krzesła, misie i miód jest fajny” × ×
„Ma ładną buzię [miś]; deszcz jest; ładnie wydruko-
wane”

× ×

„Gdzie indziej nie ma liścia; bardziej jest miód, a tam
taka łyżeczka”

×

„Misie trzymają się za ręce” ×
„Wiatr ładnie widać w oknie” ×
„Bo jabłka są ładniejsze, widać że stoją owoce” ×
„Te misie się lubią, bo razem się bawią” ×
„Śmieszne jest to, że takie; tak się do tyłu wywinoła
[dziewczynka] tak śmiesznie”

×

„To wesoły obrazek, misie się śmieją, częstują
i siedzą”

×

„Bo zbierają liście i razem się bawią” ×
„Wszystko takie ładne i czyste; jest porządek” ×
„Dziewczynka się bawi z balonem, podrzuca go, aż
pęknie — tak jak ja na urodzinach”

×

„Wyraźne jest jabłko, miód, drzewo”, „są dwa misie
i mają piłkę i gruszkę”

×

„Nie ma wielkich śniegów; ma drzewa” ×
„Dziewczynka ma czerwoną sukienkę” ×
„Świeci słońce; nie ma ciemnych kolorów” × ×
„Szary, fajny miś i ma fajną siatkę” ×
„Bo ma krótki sznurek i balon ucieka” ×
„Ten miś jest ładnie namalowany; widać mu oczka” ×
„Miś ma miodek i jest czysto” ×
„Ten fajny jest obrazek, bo są jabłka; jest więcej rze-
czy”

×

„Jest tutaj miód i miś, a wokół nie ma nic; to jest faj-
ne”

×

cd. tab. 2
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III „Bo ciągnie balon, który uciekł” ×
„Podoba mi się, bo dziewczynka trzyma balonik” × ×
„Za oknem jest burza i deszcz, ale tu jest wesoło” ×
„Bo to miły miś; one rozmawiają” ×
„Bo dziewczynka się przewróci i będzie płakać —
śmieszne to”

×

„A mnie się podoba bo takie kolorowe jest” ×
„Krzesło takie jak w domu i miodek lubię taki” ×
„Ten miś ma słomkę i umie pić miód; a tam jest
deszcz i można się bawić, kiedy jest tak kolorowo”

×

„Lubię takie; dużo rzeczy tu jest; inne są poszyte” ×
„Miś się bawi” ×
„Dużo kolorów ma dookoła” ×

IV „Bo trzy ładne baloniki, ładna tapeta, żółte kreski” × ×
„Bo ładny dywanik i firanka” ×
„Dziewczynka ma trzy ładne baloniki i ma żółte pa-
ski”

× ×

„Tu jest jabłko, gruszka, miód, misie” ×
„Widać za oknem, ładny kwiatek, inne są poplątane;
a tu jest napis na miodzie; i są ładne gruszka i jabłko”

×

„Takie kropelki tam są i takie kreseczki; miód
i jabłko; a misie się śmieją”

×

„Bo to jest wszystko, a tam nie ma: kwiatek, miód,
jabłko, misie, gruszka, liście, miód”

×

„Tutaj jest dużo rzeczy... dziewczynka, dywan, obraz-
ki, kaczuszka, gwiazdka, kwiatek, dywan, szafa, ba-
lon, okno”

×

V „Bo nie jest tak wyrysowany” ×
„Bo ma ładnie zrobione linie” ×
„Bo jest kolorowe” ×
„Bo te inne nie mają kolorów” ×
„Bo ma misia brązowego i pomarańczowego” ×
„Nie ma szarego” ×
„Bo nie ma srebrnego” ×
„Najbardziej pokolorowany” ×
„Bo nie jest takie szare jak niektóre” ×
„Bo są kolory” ×
„Ma najfajniejszy kolor” ×
„Bo jest cały kolorowy” ×
„Wszystko pokolorowane i nie ma pustego ani pokry-
klanego”

×

„Nie są zamazane” ×
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„Bo ładny jest i tak dobrze pokolorowany, tylko tro-
chę wyjechany”

×

„Podoba mi się, że jest niewyraźny” ×
„Uszka ładne, i tak ładnie ma zrobione [podłoże]” ×
„Bo balon jest ładny, tak narysowany ładnie” ×
„Lubię szare, bo można pokolorować” ×
„Jest jaśniejszy, a ja lubię jasne obrazy” ×
„Miś jest trochę narysowany; ładnie tak jest” ×

VI „Zobacz, tu są naklejki” ×
„Może taki obrazek podobać się dzieciom” ×
„Bo moja siostra tak maluje; ale dzieci też tak lubią” ×
„Bo lubię jak pada deszcz, bo lubię chodzić po
kałużach”

×

„Chmura i deszcz; lubię pogodę deszczową” ×

Objaśnienia: I — nieudzielanie odpowiedzi lub formułowanie jej w postaci jednego ogólnikowego zdania; II — udzielanie ogólnych
informacji na temat tego, co dziecko postrzega; III — podjęcie próby zanalizowania tego, co dziecko widzi, ale informacje są
nieuporządkowane; IV — argumentacja przez udzielenie odpowiedzi zawierającej dużo szczegółów, ale chaotycznej w charakterze;
V — argumentacja, zawierająca jakości plastyczne tzn. dzieci zwracają uwagę na kształt, formy, barwne plamy; VI — różne odpo-
wiedzi.

cd. tab. 2

Tabela 3. Motywacyjne wyznaczniki dziecięcych predylekcji do ilustracyjnych realizacji plastycznych
— Rysunek

T
yp

ud
zi

el
an

ej
od

po
w

ie
dz

i

Werbalna motywacja

Kryteria waloryzacji

interpre-
tacja

elementy
świata

przedsta-
wionego

pojęcia
i elementy
estetyczne

elementy
plastyczne

1 2 3 4 5 6

I „Bo najkolorowniejszy” ×
„Bo ten najbardziej pokolorowany niż pozostałe” ×
„Bo się najbardziej podoba” ×
„Ładny obraz” ×
„Bo jest najładniejszy” ×
„Najbardziej fajna twarz” × ×
„Bo jest z balonami” ×
„Bo pozostałe są brzydkie i burza się zlewa” ×
„Bo ma ładną sukienkę i chudy balon” ×
„Ma ładną sukienkę, taka malowana; ładna jest” × ×
„Obrazek jak z kolorowanki — taki może być” ×
„Dziewczynka jest ładna” × ×
„Mnie się podoba wszystko” ×
„Ładniejsza dziewczynka, wszystko takie ładniejsze” × ×
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„Wszystko jest ładne”, „Wszystko ładne”, „Ładne ta-
kie wszystko”

×

„Ładny pokój i dziewczynka” ×
„Ładny balon i dziewczynka” ×
„Taki wesoły obrazek” ×
„Bo tu są same ładne rzeczy” ×
„Dzieci lubią kolorowe obrazki” × ×
„Pozostałych nie lubię, ten jest wesoły” ×
„Bo fajny jest obrazek... i wszystko widać” ×

II „Bo nie ma takiej głowy jak inne” ×
„Dziewczynka ładnie się bawi i jest grzeczna” ×
„Bo taka, taka duża dziewczynka z balonem jest
ładna”

× ×

„Ładną ma buzię, kolorową i uśmiechniętą” ×
„Ładne ma oczka Hania, i taki narysowany balon” ×
„Ładna dziewczynka i nie znika” × ×
„Dziewczynka ładna, balon ładny” × ×
„Dziewczynka jest ładna, uśmiecha się i woła do balo-
nika”

×

„Dziewczynka łapie balon” ×
„Ładna sukienka, nie ma nic zamazanego ani pokre-
ślonego”

×

„Nie ma kryklaków, a balon jest cały” ×
„Te kolorowe wstążki są fajne” ×
„Paski są fajne” ×
„Obrazek ma różne kreski, kolorowe; widzę dziew-
czynkę, balonik też jest”

×

„Wolę taką kapkę miodu” ×
„Tu jest ładnie posprzątane; misie się bawią” ×
„Bo idzie do łóżka z balonem swoim” ×

III „Pozostałe mają twarze niepodobne, a ta jest najład-
niejsza”

×

„Dziewczynka taka inna, uśmiecha się i puszcza balon
jak latawca”

×

„Taka ładna cała, i falbanki jak moje o tu...” × ×
„Tutaj jest wszystko wyraźne, ładna jest ściana
i dziewczynka, złapała balon i idzie z nim do kuchni”

×

„Bo taki ładny jest balonik; a tam nic nie leci” × ×
„Dziewczynka się bawi z balonem, podrzuca go, aż
pęknie — tak jak ja na urodzinach”

×

„Ładny jest ten obrazek, dziewczynka biegnie za balo-
nem, jeszcze go złapie, bo już prawie go trzyma”

×
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„Dziewczynka się cieszy, bo coś na nią leci; takie ko-
lorowe paski / makaroniki są fajne”

× ×

„Fajny obrazek; tylko Hania smutna, ona się przewró-
ciła, ale balonik ją podniósł do zabawy”

×

„Tutaj jest takie coś, to jest fajne” ×
„Brudną buzię, może zjadła coś, pójdzie się umyć” ×
„Ten obrazek jest prawdziwy — tylko bardziej koloro-
wy”

× ×

IV „Bo jest kolorowy, ładny brzuszek i tak dalej, okrą-
glutka buźka, drzewka są ładne, gruszki sobie leżą”

×

„Ma ładną sukienkę, balonik i jest ładna na buzi” × ×
„Dziewczynka ma ładne oczy i buzie, ma całą ładną
sukienkę i nie jest krzywa”

× ×

„Tutaj jest dużo rzeczy... dziewczynka, dywan, obraz-
ki, kaczuszka, gwiazdka, kwiatek, dywan, szafa, ba-
lon, okno”

×

„Takie ładne wszystko, bo dziewczynka się bawi balo-
nem, ona z nim się bawi i skacze; z nieba spadają
wstążki; wszystko skolorowane jest”

×

„Bo jest tu Hania, balonik, sukienka w paski, o i guzi-
ki takie jak ja mam”

×

„Tutaj jest jabłko trochę czerwone i gruszka taka zie-
lona [...], ja też takie mam na ogródku”

×

V „Bo jest lepszy i niebieski” × ×
„Bo ma prosty balon” ×
„Bo zielony balonik, czerwona ściana” ×
„Bo ładny kolor”, „Bo jest to kolorowe”, „Bo jest ko-
lorowy”, „Bo jest cały kolorowy”

× ×

„Najbardziej kolorowy obrazek” ×
„Bo jest kolorowa i czysta” ×
„Bo tu jest miś niebieski” ×
„Bo jest kolorowy miś” ×
„Bo ma zielony balon” ×
„Bo nie jest taki jak inne i zielony balonik, i są kolo-
ry”

×

„Balon jest jak naklejony” ×
„Rysunek jest, jak naklejka trochę — podoba mi się” ×
„Ten obrazek jest kreskowaty jak w kolorowance; ale
tak jest ładnie”

× ×

„Wszystko ładnie posprzątane; kolorowe, nierozmaza-
ne”

× ×

„Kolorowo” ×

cd. tab. 3
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„Obrazek jest dobrze pokreskowany, nie ma pustych
miejsc”

×

„Takie kolorowe wszystko” ×
„Dużo kreseczek; takie może być w książeczce” ×
„Ten jest ładny, bo naklejany” × ×
„Ten obrazek nie jest taki gładki” ×
„Obrazek jest najładniejszy, bo jest w nim dużo kolo-
rowych kresek”

× ×

„Bo jest na niej mnóstwo kolorowych kresek” ×
VI „Taki jak w bajce” ×

„Taki obrazek z domu” ×
„A ja rysuję kredkami, też robię takie kreski, o takie” ×
„Jak jest więcej rzeczy to jest lepiej” × ×
„Taki obrazek ma być w książce; takie są fajne, bo są
ładne, kiedy wszystko widać”

× ×

„Widziałam takiego misia w zoo, a taką poduszkę ma
babcia, tylko miód był w innym słoiku; ale wszystko
takie jest, takie jakby prawdziwe; tylko że kredkowe”

×

Objaśnienia: I — nieudzielanie odpowiedzi lub formułowanie jej w postaci jednego ogólnikowego zdania; II — udzielanie ogólnych
informacji na temat tego, co dziecko postrzega; III — podjęcie próby zanalizowania tego, co dziecko widzi, ale informacje są
nieuporządkowane; IV — argumentacja poprzez udzielenie odpowiedzi zawierającej dużo szczegółów, ale chaotycznej w charakterze;
V — argumentacja, zawierająca jakości plastyczne tzn. dzieci zwracają uwagę na kształt, formy, barwne plamy; VI — różne odpo-
wiedzi.
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Zestawienie najważniejszych opracowań w zakresie sztuki ilustratorskiej
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Beata Mazepa-Domagała

Image preferences within the scope of book illustration
in children at a pre-reading age

S u m m a r y

The subject of child’s perception of visual transmissions being the book illustration is
connected with changes in perceiving the world in which we live. The assumption of the very
work is a statement that together with one’s changing environment, he/she must also change
his/her perception of reality as well as his/her self-perception in this environment. Thus there
was an attempt to decide if in case of changing reality a natural perception changes and what
is shaped in an individual is a typical one, being the result of a contemporary omnipresent
image culture shaping predilections within the scope of perceiving visual images constituting
a book illustration. As a result of explorations undertaken the author of the article made an at-
tempt to define preferences of a child these days with reference to visual images constituting
illustration for a literary text.

The explorations undertaken derived from interests developing on the margin of at least
several academic fields and disciplines: sociology, pedagogy, psychology, culture studies,
aesthetics, visual communication and visual art, thus theoretical foundations of considerations
were implied by the assumptions of such academic disciplines and directions of thought they
included.

However, a multitude of problems and diversity of overlapping points of view required
a specification of the direction of analyses conducted. Hence, all considerations were presen-
ted from the perspective of contemporary culture of a visual image, plastic sign and word, as
well as book illustration in the context of child’s predilections.

Although the research problem dealt with, in view of references to several disciplines of
knowledge, is a complex phenomenon and far from clear-cut decisions, the author’s intention
was to combine many motifs from theoretical knowledge and research actions in order to find
out what to do in order to make an illustration in a literary book for the youngest reader
treated as a visual image/plastic realization and in accordance with his/her preferences, and
constitute a space for shaping sensitivity to real values in overaestheticised reality permeated
by multitude and diversity of culture texts.

The publication opens with deliberations on visual culture, illustrating its polysemic natu-
re and highlighting the phenomenon of iconicity referred to image formation. Subsequent
chapters concern the explication of the notion of image in the context of the means of convey-
ing narration and aesthetic experience as well as the phenomenon of perception of visual
transmissions in the form of a plastic image. Further on, an interdisciplinary nature of the no-
tion of sign was presented and the phenomenon of image and word from the point of view of
visual reality was described. Also, an attempt was made to describe an illustrative image in
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a literary book for a child receiver. Basic visual qualities of the illustration, its functions and
tasks in books for readers at the pre-reading age were presented and child image preferences
in terms of a book illustration in the light of studies and analyses conducted so far were
discussed.

The research part presents the theoretical-methodological conception of the research as
well as image preferences of the youngest readers on the basis of subjective child choices re-
ceived in the explorations under investigation. Thus, a description of child reader predilections
for a book illustration was made on account of the areas of image realization and dominants
of imaging with reference to the image plan and the analysis of verbal motivation of the valo-
rization of drawing, painting and graphic illustrations in a subjective perspective of a child at
a pre-reading age was presented. Such a perspective allowed for noticing general regularities
in the sphere of child image preferences and constituted a basis for working out both a frame
illustration profile in a literary book for a child reader and implications for educational pra-
ctices.
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Beata Mazepa-Domagała

Die Vorliebe der Kinder im Vorleseralter
für bestimmte Buchillustrationen

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die kindliche Perzeption von visuellen Informationen in Form von einer Buchillustration
ist mit der von den Kindern wahrgenommenen Welt verbunden. In vorliegender Monografie
setzt die Verfasserin folgendes voraus: mit der sich verändernden menschlichen Umwelt ist
die Wahrnehmung von der Wirklichkeit und von dem Menschen auch Veränderungen unter-
worfen. Sie versucht festzustellen, ob angesichts der sich verändernden Wirklichkeit die natür-
liche Perzeption verändert und eine neue, für gegenwärtige Bilderkultur typische Perzeption
ausgebildet wird, welche auf die Prädilektion für bestimmte Buchillustrationen Einfluss hat.
Dank den Untersuchungen sollte die Vorliebe der Kinder für bestimmte, den literarischen Text
bebilderte Illustrationen erforscht werden.

Die hier unternommenen Untersuchungen fußten auf die Richtlinien von folgenden wis-
senschaftlichen Disziplinen: Soziologie, Pädagogik, Psychologie, Kulturwissenschaft, Ästhe-
tik, visueller Kommunikation und visueller Kunst.

Eine große Anzahl von komplexen Problemen und unterschiedliche Gesichtspunkte verur-
sachten, dass diese Untersuchungen genauer bestimmt werden mussten. Man berücksichtigte
die gegenwärtige visuelle Kultur von Bild, plastisches Zeichen, Wort und Buchillustration im
Kontext der kindlichen Prädilektionen. Die Verfasserin überlegt, was zu machen ist, damit die
im Buch für den jüngsten Leser erscheinende und den kindlichen Vorlieben entsprechende Il-
lustration im Stande wird, die Empfindlichkeit gegen reale Werte in der überästhetisierten und
mit mehreren unterschiedlichen Kulturtexten ausgefüllten Wirklichkeit zu entwickeln.

Ganz am Anfang bespricht sie den polysemantischen Charakter der visuellen Kultur, in-
dem sie die ganze Bildhaftigkeit der Bildformation hervorhebt.

Nächste Kapitel betreffen: das Bild als ein Erzählungsträger und eine ästhetische Erfah-
rung und die Perzeption von visuellen Informationen in Form von einem plastischen Bild. Es
wird dann der interdisziplinäre Charakter des Zeichens und das Problem des Bildes und des
Wortes aus der Sicht der visuellen Wirklichkeit besprochen. Die Verfasserin charakterisiert
das plastische Zeichen hinsichtlich dessen Form und Funktion und versucht, die in den Kin-
derbüchern erscheinenden Illustrationen zu besprechen. Sie zeigt die Hauptwerte einer Illu-
stration, deren Funktionen und Aufgaben in den Büchern für die Leser im Vorleseralter und
bespricht kindliches Vorlieben für bestimmte Buchillustrationen angesichts der bisherigen
wissenschaftlichen Untersuchungen.

Der Forschungsteil der Monografie beinhaltet die theoretisch-methodologische Idee und
die Ergebnisse der unter den Kindern durchgeführten Untersuchungen. Diese Untersuchungen
betreffen die kindliche Prädilektion für eine bestimmte Buchillustration hinsichtlich der Ge-

22*



biete auf denen ein Bild realisiert wird und hinsichtlich der auf den Bilderplan bezogenen
Schilderungsdominanten. Verbale Motivierung wird bei Bewertung von gezeichneten, gemal-
ten und grafischen, von den Kindern im Vorleseralter subjektiv eingeschätzten Illustrationen
analysiert. Solche Auffassung ließ, allgemeine Tendenzen im Bereich der kindlichen Bild-
präferenzen feststellen und sie trägt zur Entwicklung eines Rahmenprofils der Buchillustra-
tion in den Kinderbüchern und zu weiterer Entwicklung der Bildungspraxis bei.

340 Zusammenfassung



Spis treści

Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Kultura wizualna w aspekcie wybranych problemów . . . . . . . . 13
1.1. Cywilizacja a kultura masowa — wieloznaczności współczesnej kultury . . 15
1.2. Obrazowy charakter współczesnej kultury. Ikonosfera jako środowisko obrazu 23
1.3. Ikoniczność jako formacja obrazowa . . . . . . . . . . . . . 26

2. Obraz — eksplikacja pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1. Obraz jako nośnik narracji . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2. Percepcja obrazu plastycznego . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.3. Obraz plastyczny a doświadczenie estetyczne . . . . . . . . . . 57

3. Znak plastyczny i słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.1. „Znak” — interdyscyplinarny charakter pojęcia . . . . . . . . . . 63
3.2. Znak plastyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.3. Obraz i słowo w rzeczywistości wizualnej . . . . . . . . . . . 73

4. Ilustracja w książce literackiej dla dziecięcego odbiorcy — konteksty teore-
tyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.1. Podstawowe jakości wizualne ilustracji . . . . . . . . . . . . 81
4.2. Kilka słów o funkcjach i zadaniach ilustracji w książkach dla odbiorcy w wie-

ku przedczytelniczym . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.3. Dziecięce upodobania obrazowe w zakresie ilustracji książkowej w świetle do-

tychczasowych badań i analiz . . . . . . . . . . . . . . . 94

5. Model badania predylekcji odbiorców w wieku przedczytelniczym w zakre-
sie ilustracji książkowej — koncepcja teoretyczno-metodologiczna . . . 101
5.1. Założenia ogólne — wymogi teoretyczno-badawcze . . . . . . . . 101
5.2. Założenia metodologiczne badań własnych oraz przyjęta procedura eksploracji 107



6. Dziecięce predylekcje w zakresie ilustracji w książce literackiej dla odbior-
ców w wieku przedczytelniczym w kontekście płaszczyzn badawczych —
próba charakterystyki na podstawie eksploracji kluczowej i repetycyjnej. . 127
6.1. Upodobania dziecięcego odbiorcy do ilustracji książkowej ze względu na ob-

szary realizacji obrazu i dominanty obrazowania odniesione do planu obrazu . 129
6.1.1. Specyfika predylekcji w zakresie malarskich obrazów ilustracyjnych

w grupie dzieci 5- i 6-letnich . . . . . . . . . . . . . 130
6.1.2. Specyfika predylekcji w zakresie graficznych obrazów ilustracyjnych

w grupie dzieci 5- i 6-letnich . . . . . . . . . . . . . 160
6.1.3. Specyfika predylekcji w zakresie rysunkowych obrazów ilustracyjnych

w grupie dzieci 5-i 6-letnich . . . . . . . . . . . . . 186
6.2. Werbalna motywacja waloryzacji w zakresie rysunkowych, malarskich i gra-

ficznych ilustracji w subiektywnej perspektywie dziecka w wieku przedczytel-
niczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

6.3. Profil ilustracji w książce literackiej dla dziecięcego odbiorcy w oparciu o pre-
dylekcje obrazowe najmłodszych czytelników — próba syntezy. Implikacje dla
praktyki pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

342 Spis treści





Redaktor
Katarzyna Więckowska

Projektant okładki
Beata Mazepa-Domagała

Redaktor techniczny
Barbara Arenhövel

Korektor
Mirosława Żłobińska

Copyright © 2011 by
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 0208-6336
ISBN 978-83-226-2001-4

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e-mail: wydawus@us.edu.pl
Wydanie I. Ark. druk. 21,5. Ark. wyd. 30,0.
Papier offset. kl. III, 90 g Cena 42 zł (+ VAT)

Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego
Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna
ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek






	o1
	o2
	upodobania_obrazowe_dzieci
	upo0.pdf
	upo1
	upo2
	upo3
	upo4
	upo5
	upo6
	upo7
	upo8
	upo9

	o3
	o4



