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Artykuł stawia sobie trzy cele. Po pierwsze, przedstawia rezultaty zastosowania teorii amal-
gamatów pojęciowych do wyjaśnienia złożonych procesów konstytuowania się utworu po-
etyckiego zainspirowanego dziełem plastycznym. Po drugie, podejmuje próbę wykazania, że 
posłużenie się narzędziami tej teorii umożliwia porównanie dwóch sposobów kształtowania 
się tekstu o obrazach w sposób precyzyjniejszy i mniej intuicyjny niż to miało dotąd miejsce 
na gruncie teorii literatury. Przedstawione tu badania stanowią jednocześnie przyczynek 
do rozstrzygnięcia dylematu genologicznego: czy różnie skonstruowane formy wypowiedzi  
o dziele malarskim należą do odmiennych gatunków czy stanowią warianty tego samego gatunku. 
Dotychczas nie został on jednoznacznie rozwiązany przez literaturoznawców zajmujących się 
przekładem intersemiotycznym (por. Dziadek 2018; Słodczyk 2019). Próba jego rozstrzygnięcia 
przy wykorzystaniu teorii amalgamatów pojęciowych stanowi ostatni cel artykułu. Materiałem 
badawczym są wybrane utwory Zofii Gordziałkowskiej napisane przez poetkę pod wpływem 
fascynacji dziełami plastycznymi Arnolda Böcklina: “Cisza morska” i “Poezya i Malarstwo”. Pod-
stawy teoretyczne artykułu stanowią: teoria integracji pojęciowej oraz elementy teorii dzieła 
plastycznego (Boehm 2014) i jego odbioru (Barthes 1985 [1964]; Kövecses 2011 [2006]), a także 
wybrane pojęcia teorii literatury, skąd pochodzą definicje ekfrazy i hypotypozy. Otrzymane  
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w wyniku analizy siatki integracji pojęciowej ilustrujące wewnątrztekstowe relacje strukturalne 
badanych utworów umożliwiły nie tylko wgląd w sposób konstruowania sensu poetyckiego, ale 
i precyzyjne porównanie struktur tekstualnych, odpowiadających dwóm sposobom pisania 
wierszy inspirowanych malarstwem.

Otrzymano: 07.04.2020. Zrecenzowano: 04.12.2020. Przyjęto: 11.12.2020. Opublikowano: 31.12.2020.

1. Wprowadzenie
Celem artykułu jest, po pierwsze, wykazanie, że amalgamat jako narzędzie 
metodologii kognitywnej można zastosować do zobrazowania sposobu kon-
stytuowania się świata przedstawionego utworu poetyckiego inspirowanego 
dziełem plastycznym. Po drugie, uzasadnienie, że tym instrumentem można 
posłużyć się w porównaniu dwóch różnych strategii tekstualnych wierszy  
o obrazach, aby w rezultacie sformułować wniosek przydatny w próbie roz-
strzygnięcia dylematu genologicznego: czy ekfraza i hypotypoza są odmien-
nymi gatunkami, czy wariantami tego samego gatunku. Literaturoznawcy 
dotychczas tej kwestii jednoznacznie nie rozstrzygnęli (por. Dziadek 2018; 
Słodczyk 2019).

Aby te założenia zrealizować, rozpocznę od zdefiniowania ekfrazy  
w tradycyjnym jej rozumieniu z komponentami kompozycyjnymi (unaocz-
niającym i narratywizacyjnym) oraz sposobem funkcjonowania tych ele-
mentów składowych utworu zarówno w odniesieniu do źródłowego tekstu 
kultury (artefaktu), jak i wzajemnie między tymi modusami. Uzupełni ją 
sformułowanie cech definicyjnych hypotypozy i wskazanie różnic w struk-
turze tych dwóch typów wierszy o obrazach. Następnie odwołam się do teorii 
odbioru obrazu, sformułowanej przez Gottfrieda Boehma (Boehm 2014). 
Dopełnię ją informacją o uwarunkowaniach determinujących odczytanie 
dzieła plastycznego zgodnych z ustaleniami Zoltana Kövecsesa (Kövecses 
2011 [2006]) i Rolanda Barthesa (Barthes 1985 [1964]). Te uwarunkowania 
wpływają na poetycką wizję obrazu w wierszach o dziełach plastycznych. 
Kolejnym punktem wywodu będzie notka biograficzna o Arnoldzie Böcklinie 
i jego malarstwie, które zainspirowało Zofię Gordziałkowską do napisania 
wierszy o obrazach.

Przedstawienie teorii amalgamatów poprzedzi omówienie rezultatów 
rekonstrukcji procesu powstawania pojęć złożonych (ekfrazy i hypotypozy) 
z wykorzystaniem narzędzi integracji pojęciowej (głównie sześcioelemen-
towej siatki integracji pojęciowej opracowanej przez Line Brandt i Per Aage 
Brandta (Brandt & Brandt 2005) na podstawie dwóch utworów Gordziałkow-
skiej (“Cisza morska”, “Poezya i Malarstwo”)1 inspirowanych dwoma płótnami 
Böcklina. Następnie, aby zidentyfikować różnice między strukturami tek-

1  Zachowuję źródłową pisownię tytułów utworów Gordziałkowskiej (Gordziałkowska 1911).
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stualnymi badanych wierszy o obrazach, decydujące albo o przynależności 
do różnych gatunków, albo do tego samego, te dwa modele integracji poję-
ciowej (dwie siatki pojęciowe zrekonstruowane na podstawie wymienionych 
wyżej utworów) zostaną poddane porównaniu. W konkluzji wskazuję korzy-
ści zastosowania amalgamatu jako instrumentu metodologii kognitywnej 
w rozstrzygnięciu dylematu genologicznego.

Rekonstrukcja konceptualizacji pojęć ekfrazy i hypotypozy jako struk-
tur o charakterze genologicznym, powiązanych z formą wypowiedzi, która 
nakłada się na odpowiednie warstwy utworu, wzbogaci ogląd dzieła poetyc-
kiego o analizę przebiegu procesów powstawania tych wierszy i umożliwi 
ich głębsze rozumienie. Przyczyni się jednocześnie do eliminowania nazbyt 
intuicyjnego odbioru reguł organizujących analizowane typy utworów, dając 
podstawy poglądowego ujęcia tych procesów i ich rezultatów. Przy zastoso-
waniu tradycyjnych zasad teorii literatury intuicyjność występuje zarówno 
w ukazaniu relacji między komponentami składowymi wierszy o obrazach, 
jak i porównywaniu ich różnych struktur tekstualnych.

2. Ekfraza i hypotypoza – dwie strategie tekstualne 
wierszy o dziełach plastycznych

Ekfraza jako przekład intersemiotyczny we współczesnym dyskursie teore-
tycznym tradycyjnie oznacza utwór inspirowany dziełem sztuki plastycznej, 
rzeźbiarskiej, architektonicznej lub muzycznej. Zdaniem teoretyka literatury 
Michała Pawła Markowskiego może się ona składać się z warstwy unaocznia-
jącej (opisowej) utworu i narratywizacyjnej (fabularnej). Wzajemne relacje 
obu warstw, jak zresztą innych elementów wierszy o obrazach (np. meta-
tekstowych), są dość skomplikowane (Markowski 1999: 233). Paweł Gogler 
stwierdza, że pierwsza warstwa wyraźnie nawiązuje do starożytnej formuły 
tekstów o dziełach plastycznych, w której głównym celem było objaśnia-
nie idei płócien poprzez opis obiektów ikonicznych na nich utrwalonych 
(Gogler 2004). W części narratywizacyjnej utworu otwiera się – jak sądzę 

– przestrzeń dla oglądającego obraz artysty słowa, w której aktywizuje się 
jego wyobraźnia, intelekt i empatia wobec rzeczywistości przedstawionej 
w dziele plastycznym.

Przy bardziej wnikliwym oglądzie tekstów, których geneza wynika  
z fascynacji ich autorów dziełami plastycznymi, można odróżnić, zdaniem 
Adama Dziadka, dwie strategie tekstualne wiersza odnoszące się do malar-
skiego artefaktu: strategię ekfrazy i hypotypozy (Dziadek 2018). W hypotypozie 
scenę utrwaloną na płótnie lub występujące w niej poszczególne obiekty trak-
tuje się jedynie jako pretekst do wprowadzenia partii narratywizacyjnych 
(opowiadających z ewentualnymi fragmentami dialogowymi lub monolo-
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gowymi). Następuje w nich ożywienie tej sceny lub jej składników, ale bez 
bezpośredniego ujawnienia, że odnoszą się one do inspirującego tę wypo-
wiedź konkretnego płótna. Inaczej sądzi Rozalia Słodczyk, proponując po-
traktować hypotypozę jako odmienny gatunek literacki (por. Słodczyk 2017).

W hypotypozie w kreowaniu bohaterów płótna i wątków o nich wy-
korzystuje się potencjał zawarty w ich przedstawieniu na obrazie, który 
rozbudowuje twórca wierszy i tworzy ich sposób istnienia w części fabula-
ryzującej tekstu o dziele sztuki. Jak stwierdza Słodczyk: „Celem nadawcy 
utworu (hypotypozy) nie była prezentacja dzieła malarskiego, jego werbalne 
odtworzenie, erudycyjny komentarz ani też podzielenie się subiektywną  
i nasyconą emocjonalnością interpretacją opierającą się na widzeniu tego 
artefaktu, ani na wiedzy o nim. Dzieło sztuki przedstawione jest jako proces 
konstytuujących się znaczeń i potencjalnej dynamiki osobowości bohaterów. 
Obraz w pewnym stopniu zostaje unaoczniony jako artefakt w tekście i – co 
istotniejsze – fabularnie ożywiony: nie dosłownie” (Słodczyk 2017).

3. Recepcja dzieła plastycznego
Zdaniem współczesnego niemieckiego teoretyka sztuki i filozofa szkoły her-
meneutycznej Gottfrieda Boehma obrazy, których ambicją jest przynajmniej 
zadośćuczynienie zasadzie mimesis (naśladowania rzeczywistości), nie mó-
wiąc o malarstwie modyfikującym obraz świata rzeczywistego, ukazują to, 
czego bez nich ich odbiorcy nigdy nie dowiedzieliby się o rzeczywistości,  
w której przyszło im żyć. Dzieła sztuki, dzięki przenikliwości artysty, wyni-
kającej z miary jego talentu, otwierają oglądającym oczy na otaczający ich 
świat. Boehm twierdzi, że dzieła plastyczne „dokonują wymiany materii  
z rzeczywistością”, czyli, bazując na niej, odkrywają i kreują coś nowego, coś, 
co w niej bezpośrednio nie istnieje, a co świat rzeczywisty wzbogaca. Rodzi 
się więc swoista „nadwyżka bytu” wobec istniejącego, powiększa się obszar 
ludzkich doświadczeń (por. Boehm 2014).

Ikoniczna gęstość (intensywność treści) w dziełach sztuki wyłania się 
z tego, co, paradoksalnie, najbardziej „puste” w obrazie. Nie wynika z np. 
samej przedstawionej postaci, ale z jednoczesnej formy relacji między nią 
a inną postacią, lub pomiędzy postacią a kompozycją, pomiędzy postacią  
a kolorystyką itp. Dlatego też poszczególni odbiorcy dzieła malarskiego mogą 
inaczej je odczytywać, ulegając subiektywnym preferencjom w najczęściej 
podświadomym wyborze elementów danego artefaktu i kolejności ich spo-
strzegania. Tworzą wówczas zupełnie dowolny rodzaj relacji między wybra-
nymi składnikami płótna, a w efekcie nowe konfiguracje (Boehm 2014: 163).

Aby spróbować pojąć procesy emocjonalne i myślowe zachodzące  
w sferze mentalnej odbiorcy przekazu wizualnego, warto posłużyć się dziś 
już klasycznymi ustaleniami francuskiego filozofa i teoretyka sztuki Ro-
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landa Barthesa. Jego zdaniem, akt odbioru sztuk wizualnych ma związek 
z wiedzą, jaką oglądający wnosi do niego: wiedzą praktyczną, narodową, 
kulturalną, estetyczną (Barthes 1985 [1964]: 300-303). Denotowane przez od-
biorcę treści obrazu (płótna) w sposób nieunikniony nakładają się na jego 
przestrzeń konotacji. Następuje wówczas nieomal podświadome odwoły-
wanie się odbiorcy do utrwalonej w jego mentalności sfery, którą Barthes 
nazywa wprawdzie ideologią, ale jest ona rozumiana przez francuskiego 
teoretyka znacznie szerzej, niż tradycyjne, stereotypowe wręcz odniesienie 
jej tylko do sfery polityki. Tworzą ją właśnie stereotypy, poglądy, przekonania, 
religia i krąg kulturowy, wspólne dla nadawcy i odbiorcy. Również według 
Kövecsesa, ogląd każdej rzeczywistości, czyli i tej – jak sądzę – wpisanej  
w artefakt plastyczny, ma wymiar m.in. społeczny, regionalny, subkulturowy 
oraz uwarunkowany jest indywidualnymi cechami osobowymi i preferen-
cjami odbiorcy (Kövecses 2011 [2006]: 475-479).

4. Malarstwo Arnolda Böcklina i wiersze o nim Zofii 
Gordziałkowskiej

Arnold Böcklin (16.10.1827-16.01.1901) był cenionym w Europie prze-
łomu wieku XIX i XX artystą szwajcarskim, którego dzieła odczytywano  
w konwencji symbolicznej. W końcowym okresie twórczość ta ewoluowała  
w kierunku surrealizmu. Kariera malarza rozwinęła się przede wszystkim 
w Niemczech. Tematyka stworzonych przez niego płócien wynikała z fascy-
nacji artysty mitologią grecką i rzymską, Biblią, ale też z zainteresowania 
naturą oraz człowiekiem z jego zdolnościami do kreowania, jak i predyspo-
zycjami do destrukcji. Obrazy malarza zaludniają więc nereidy, fauny, syreny, 
trytony, centaury, ale również postaci Matki Boskiej, św. Magdaleny, czy 
św. Antoniego lub personifikacje wiosny, poezji, choroby, wojny czy mordu. 
Artysta stworzył ponad 300 dzieł sztuki. Szczególne zainteresowanie Böc-
klina kulturą antyczną zrodziło się podczas jego kilkakrotnych, dłuższych 
lub krótszych pobytów we Włoszech (por. Nowakowski 1994). Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer określił jego dokonania słowami: „Jego pendzel jest jako 
język Słowackiego i od najdelikatniejszych tonów wznosi się do grzmotu, 
kolosalne wizye, wściekłe walki, potworny chaos odtwarza równie genialnie, 
jak wiosnę w kwiatach, milczenie pustki, czar rozmarzenia. Pióro, które po-
trafiło napisać ‘W Szwajcaryi’, ‘Anhellego’, ‘Króla Ducha’, ‘Balladynę’, ‘Beatrix 
Cenci’, ‘Hymn o zachodzie słońca’: oto pendzel Boecklina” (Tetmajer 1915: 14)2.

Był jedynym malarzem spośród licznych, wzbudzających zaintereso-
wanie poetów młodopolskich, którego obrazy stanowiły bazę do powstania 
autorskiego tomu poetyckiego zawierającego aż 50 wierszy. Należy uznać 

2  Zachowałam oryginalną pisownię autora tekstu.
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ten fakt za bezprecedensowe wydarzenie nie tylko w Młodej Polsce, ale 
niewątpliwie w historii literatury polskiej. Wiersze napisała tworząca rów-
nież w Młodej Polsce Zofia Gordziałkowska. Poetka urodziła się około 1873 
roku w rodzinie Sławińskich. W 1890 r. wyszła za mąż za ziemianina Stani-
sława Gabriela Gordziałkowskiego herbu Leliwa, urodzonego ok.1861 roku.  
Z tego związku na świat przyszły dzieci: Halina Gordziałkowska-Gorkoń-
ska, po mężu Józefie Borowikowa (1898-1980), znana pisarka i tłumaczka 
dzieł amerykańskiego powieściopisarza Jamesa Olivera Curwooda i Henryk 
Gordziałkowski-Gorkoński herbu Leliwa (1903-1973), lekarz antropolog. Pod-
czas pobytu w Afryce walczył ze śmiertelną chorobą i relacje o tym zawarł  
w zbeletryzowanym pamiętniku Czarna śmierć3. Zofia Gordziałkowska po-
dróżowała po Europie i odwiedzała renomowane muzea w wielkich mia-
stach: Monachium, Rzymie, Bazylei. Plonem tych podróży wielkiej erudytki 
był właśnie zbiór utworów: Böcklin w poezji, wydany w 1911 roku. Jest też 
autorką tomiku W samotności z 1910 roku4.

5. Znaczenie jako konceptualizacja
W teorii lingwistyki kognitywnej najistotniejsze miejsce zajmuje semantyka. 
Znaczenie ma w niej charakter holistyczny (uwzględniający wszystkie zasoby 
wiedzy użytkownika języka w chwili, gdy je tworzy), emergentny (wyłania-
jący się), dynamiczny i jest związane z kontekstem. Ale przede wszystkim 
aksjomatem w tym paradygmacie językowym jest postawienie znaku rów-
ności między znaczeniem a konceptualizacją. Zdaniem Ronalda Langackera, 
konceptualizacja jest doświadczeniem mentalnym w akcie tworzenia pojęcia, 
bazującego na doświadczeniach zmysłowych i wiedzy kontekstowej (Lan-
gacker 1995: 18). Te konceptualizacje treści pojęciowej znaczenia mogą być 
oddane np. przez profilowanie lub wpisywać się w układ ramy semantycznej, 
mogą również być konstruowane jako metafora pojęciowa lub amalgamat5. 
Szczególny charakter znaczenia, zdaniem Marka Jonhsona (Jonhson 2015: 
236), ujawnia się w sztuce6. Badane w artykule pojęcia genologiczne ściśle 
się ze sztuką wiążą, a właściwie z dwiema jej dziedzinami – malarstwem 
i poezją.

3  Informacje biograficzne o Zofii Gordziałkowskiej zawdzięczam dr Halszce Leleń, która jest 
praprawnuczką autorki wierszy o obrazach Böcklina. Przeprowadziła kwerendę wśród członków 
rodziny, głównie Sławińskich. Dr Halszka Leleń jest obecnie pracownikiem naukowym Uniwer-
sytetu Warmińskiego w Olsztynie.
4  O twórczości Gordziałkowskiej i malarstwie Böcklina pisali m.in.: Nowakowski (1994), Bajda 
(2010, 2019), Igliński (2010, 2016a, b) oraz Bagińska (2016, 2017a, b, c, 2018, 2019).
5  Wymienione narzędzia metodologii kognitywnej zostały opracowane przez różnych języ-
koznawców kognitywnych, np. profilowanie przez Langackera (2009 [2008]), rama semantyczna 
przez Fillmore’a (1982), metafora pojęciowa przez Lakoffa i Johnsona (1988 [1980]). Wszystkie 
jednak dotyczą konceptualizacji pojęć.
6  Zdaniem Jonhsona, w sztuce następuje szczególna kondensacja i intensyfikacja znaczenia 
(Johnson 2015 [2007]: 236).
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6. Amalgamat – jeden za sposobów konceptualizacji 
treści znaczeniowej pojęcia

Operacja integracji pojęciowej polega na tym, że w procesie tworzenia no-
wego znaczenia użytkownik języka odwołuje się do dwu (lub więcej)7 różnych 
domen poznawczych (ang. conceptual domains). W konstytuującej się wielo-
elementowej siatce pojęciowej (w klasycznej już teorii najczęściej czteroczę-
ściowej) określane są one mianem przestrzeni wyjściowych (ang. input spaces). 
Powstanie nowego znaczenia poprzedza zbudowanie przestrzeni generycznej 
(ang. generic space), w której występują konstrukty wspólne dla wszystkich 
przestrzeni wyjściowych. Dzięki nim możliwe jest uchwycenie rodzaju 
podobieństwa zarysowującego się między przestrzeniami wyjściowymi.  
W czwartej przestrzeni powstaje amalgamat właściwy (blend). Na strukturę po-
wstającego znaczenia składają się wybrane elementy z przestrzeni wyjścio-
wych. Do amalgamatu nie wchodzą więc wszystkie konstrukty przestrzeni 
wyjściowych, traktowane są one selektywnie. Nowe pojęcie wykracza poza 
pojęcia wyjściowe, ponieważ z tych wyjściowych konceptualizator wybiera 
tylko pewne składniki oraz komponuje (ang. composition) inną konfigurację, 
uzupełnia ją (ang. completion) oraz rozwija (ang. elaboration), bazując na wła-
snym doświadczeniu.

Twórcami teorii amalgamatów byli Gilles Fauconnier i Mark Turner 
(Fauconnier i Turner 2002: 148). Powstała ona po około dwudziestu latach 
od opracowania teorii metafory pojęciowej. Na gruncie polskim teorię amal-
gamatów opisała Agnieszka Libura w Amalgamatach kognitywnych w sztuce 
(Libura 2007). Teorię tę zmodyfikowali duńscy językoznawcy Line Brandt 
i Per Aage Brandt (Brandt & Brandt 2005), wzbogacając siatkę integracji 
pojęciowej o nowe przestrzenie, uwzględniające elementy pragmatyczne. 
Semiotyczny model integracji pojęciowej opisany przez nich składa się  
z sześciu przestrzeni: bazowej (ang. semiotic base space), referencyjnej (ang. re-
ference space), prezentacyjnej (ang. presentation space), reprezentacyjnej (ang. re-
presentation space/virtual space), która jest jednocześnie pierwszym stadium 
amalgamatu, następnie znaczeniowej (ang. meaning space), odpowiadającej 
drugiemu stadium amalgamatu, wreszcie relewancyjnej (ang. relevance space), 
uwzględnianej również w tworzeniu drugiego stadium amalgamatu. Na 
końcowe ukształtowanie się pełnego znaczenia badanego pojęcia ma też 
wpływ powrót do przestrzeni bazowej, a precyzyjniej, do jej elementu sy-
tuacyjnego (por. Brandt & Brandt 2005: 226).

Najistotniejszą częścią przestrzeni bazowej (ang. base) jest komunikat, 
sformułowany przez konkretnego nadawcę i adresowany do odbiorcy/od-

7  Agnieszka Libura, badając konceptualizację z użyciem związku frazeologicznego kopać sobie 
grób, uwzględniła trzy przestrzenie wyjściowe posługując się siatką integracji pojęciowej Faucon-
niera i Turnera w rekonstruowaniu jego treści pojęciowej (Libura 2014: 3-58).
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biorców. Ważna jest wiedza poprzedzająca sformułowanie komunikatu 
oraz antycypacja tego, jakie konsekwencje wywoła komunikat (wiedza po 
zaistnieniu komunikatu). Ta część przestrzeni bazowej wpisuje się inklu-
zywnie w jej kolejną sferę – sytuację (ang. situation), a następnie w taki sam 
sposób, w szerszy kontekst, określony terminem otoczenie (ang. pheno-world), 
który może odnosić się do świata intelektualnego, emocjonalnego itp. Prze-
strzeń referencyjną stanowi bezpośrednie odniesienie się komunikatu do 
rzeczywistości (fakty, konkretne dane). Przestrzeń prezentacyjna w pewien 

„określony sposób” odnosi się do tej rzeczywistości. Między tymi obiema 
przestrzeniami zachodzi proces rzutowania. Przestrzeń reprezentacyjna 
jest jednocześnie pierwszym stadium amalgamatu. Ma charakter wirtu-
alny, oddaje sens ujęcia znaczenia jak gdyby. Właściwe znaczenie, końcowy 
efekt procesu tej integracji, wpisuje się w przestrzeń znaczeniową, która 
jest drugim stadium amalgamatu. Na ostateczny kształt amalgamatu kon-
ceptualnego wpływa jeszcze przestrzeń relewancyjna i bazowa, a szczegól-
nie kontekst sytuacyjny oraz w szerszym jego rozumieniu – otoczenie (por. 
Brandt & Brandt 2005: 226).

6.1. Sześcioelementowy model integracji pojęciowej 
przystosowany do opisu struktury tekstualnej utworu 
poetyckiego o dziele plastycznym (ujęcie ogólne)

Empiryczna część artykułu jest próbą wyjaśnienia mechanizmów konstytu-
owania się pojęć genologicznych, jakimi są ekfraza i hypotypoza, przy użyciu 
narzędzi wypracowanych przez duńskich językoznawców kognitywnych 

– Per Aage Brandta i Line Brandt. Ogląd tego procesu posłuży następnie 
do wskazania różnic w sposobie kształtowania się ekfrazy i hypotypozy,  
a tym samym będzie głosem w dyskusji, czy ekfraza i hypotypoza stanowią 
odmienne formy gatunkowe, czy też są wariantami tego samego gatunku.

Rozbudowany szcześcioprzestrzenny semiotyczny model stapiania 
pojęć, opracowany przez badaczy duńskich (Brandt & Brandt 2005), sta-
nowi uzupełnienie czteroczęściowej (najczęściej) siatki pojęciowej Gillesa 
Fauconniera i Marka Turnera (por. Fauconnier i Turner 2002) o elementy 
pragmatyczne. Dopiero dzięki uwzględnieniu przestrzeni relewancyjnej 
i aspektu kontekstowego obecnego w tym modelu integracji pojęciowej 
możliwa jest pełna analiza kognitywna tekstu poetyckiego o dziele malar-
skim. Właśnie przestrzeń relewancyjna wydaje się niezbędna do pełnego 
odkodowania złożonego procesu kształtowania się pojęć genologicznych. 
Ich komponenty kompozycyjne są związane z przynależnością gatukową 
utworu. Przede wszystkim jednak posłużenie się tym instrumentem zi-
lustruje semiotyczny wymiar całego procesu integracji w sposób bardziej 
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adekwatny, przejrzystszy niż czteroelementowa siatka pojęciowa badacza 
francuskiego i amerykańskiego.

W rekonstruowanym w niniejszym artykule modelu semiotycznym,  
w jądrze przestrzeni bazowej w roli nadwcy komunikatu artystycznego wy-
stępuje autorka wiersza inspirowanego obrazem. Jest ona zarazem odbior-
czynią dzieła plastycznego. Adresatami komunikatu są głównie czytelnicy 
zainteresowani malarstwem, wśród nich znawcy literatury i krytycy. Ko-
munikatem artystycznym jest tekst wiersza. W Młodej Polsce w literaturze 
i malarstwie obowiązywały takie same konwencje artystyczne, m.in. sym-
bolizm, którego istotą było zaledwie sugerowanie znaczenia. Przesłanie 
sztuki wpisywało się w dominującą w epoce myśl filozoficzną Friedricha 
Nietzschego, Arthura Schopenhauera i Henriego Bergsona oraz w kryzys 
aksjologiczny przełomu wieków, wyrażający się postawą dekadencką (por. 
Wyka 1987).

W bazowym elemencie modelu uaktywnia się także wiedza poprzedza-
jąca powstanie komunikatu. Jego autorka zwiedziła galerie i muzea europej-
skie, w których wystawiano dzieła Böcklina. Swoim odczuciom zrodzonym 
pod wpływem fascynacji płótnami nadała poetycką formę. Wiedza po za-
istnieniu komunikatu, w analizowanej sytuacji, po opublikowaniu wier-
szy o obrazach, odnosi się do przewidywanej (lub nie) przez autorkę reakcji 
czytelników, zarówno współczesnych poetce (wśród nich koneserów malar-
stwa), jak i późniejszych oraz opinii znawców poezji i krytyków literackich. 
Składa się na nią zarówno teoria dzieła plastycznego, w tym sposób jego 
odbioru, a także cała tradycja deskrypcji obiektów ikonicznych począw-
szy od starożytności do przełomu XIX i XX wieku, gdy wzrosło zaintereso-
wanie tworzeniem tekstów inspirowanych obrazami. Pisano od początku  
o dziełach istniejących lub nieistniejących8. Forma gatunkowa, której geneza 
wynikała z zainteresowania malarstwem, poprzedzona była występującymi 
w starożytnej retoryce chwytami unaoczniania przekazu słownego w celu 
skutecznego oddziaływania na odbiorcę. Poezja i malarstwo od antyku były 
uważane za pokrewne dziedziny twórczości ze względu na predyspozycję 
języka do kreowania obrazów (Boehm 2014: 136). Ta jego właściwość zade-
cydowała o siostrzanym podobieństwie do malarstwa, którego istota, jak 
wiadomo, sprowadza się do kreowania obrazów.

Kontekstem analizowanego komunikatu językowego jest więc zarówno 
wiedza o malarzu i jego twórczości oraz o autorce wiersza, o obrazie jako 

„opisaniu opisania” i „nadwyżce bytu”, o sposobie odbioru obrazu, a przede 
wszystkim poetyka form wypowiedzi o dziele plastycznym – reguły orga-
nizujące kompozycję ekfrazy lub hypotypozy.

8  Tak postąpił Filostrates, uważany za jednego z pierwszych twórców ekfrazy (Pelc 1982).
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Przestrzeń referancyjną komunikatu artystycznego stanowi świat 
przedstawiony dzieła plastycznego. Składają się nań obiekty obrazu o róż-
nych kształtach i kolorach oraz inne elementy płótna (np. płaszczyzna tła), 
ich usytuowanie w planach przestrzennych, połączone z perspektywą, wpi-
sany w obraz nastrój oraz wynikające z całości świata przedstawionego prze-
słanie, związane z symbolizmem jako konwencją malarską oraz uwikłane 
w aksjologię.

Przestrzeń prezentacyjna to odniesienie się odbiorcy obrazu i zarazem 
nadawcy komunikatu artystycznego w „określony sposób” do świata przed-
stawionego obrazu, czyli widzenie tego świata przez pryzmat mentalności 
odbiorcy dzieła plastycznego (ciała-umysłu) i nadawcy komunikatu poetyc-
kiego. Angażując swoje zmysły, intelekt, emocje, wyobraźnię oraz bazując 
na empatii wobec świata przedstawionego obrazu w sposób mniej lub bar-
dziej świadomy dokonuje ona subiektywnego wyboru obiektów lub innych 
elementów tego świata obrazu. Układa z nich indywidualne konfiguracje  
i wiąże tworząc nowe relacje między nimi. Animuje obiekty obrazu (ukazuje 
w sposób dynamiczny to, co statyczne na płótnie), dopowiada historie, które 
mogły powstać przed utrwaloną w scenie chwilą jako „momencie owocnym” 
(Lessing 1962) lub po niej, albo traktuje to „centrum semantyczne”obrazu 
jako pretekst do stworzenia nowej historii. Operuje kategorią czasu, walory-
zuje zgodnie ze swoimi preferencjami w odczytaniu płótna i formułuje jego 
przesłanie. Zapewne w sposób mniej lub bardziej świadomy uwzgędnia kie-
runek artystyczny i nurty filozoficzne, w które wpisuje się artefakt. Między 
obiema przestrzeniami – referencyjną i prezentacyjną – zachodzi wzajemne 
rzutowanie, którego zasady są zależne zarówno od świata przedstawionego 
obrazu, jak i od sposobu jego postrzegania i odbioru przez autorkę utworu 
o malarskim dziele.

Przestrzeń reprezentacyjna stanowi pierwsze stadium amalgamatu 
(Brandt & Brandt 2005). Tworzy się w nim nowe, na tym etapie określane 
mianem wirtualne, znaczenie z wybranych elementów zaczerpniętych z obu 
przestrzeni, czyli z przestrzeni świata przedstawionego obrazu (referen-
cyjna) oraz z poetyckiego widzenia tego świata (prezentacyjna), zarysowu-
jącego się w sferze mentalnej odbiorcy dzieła plastycznego i zarazem autora 
wiersza o nim: np. wybrany obiekt z przestrzeni świata przedstawionego 
artefaktu poddany animacji oraz np. towarzysząca temu elementowi obrazu 
opowieść wywiedziona z przestrzeni prezentacyjnej. Na tym etapie powstaje 
tekst wiersza o obrazie jeszcze bez genologicznego przyporządkowania.

Drugie stadium konstytuowania się amalgamatu, czyli ostateczny 
kształt struktury tekstualnej wypowiedzi inspirowanej artefaktem malar-
skim decydujący o jego statusie genologicznym podlega wpływom prze-
strzeni relewancyjnej oraz szeroko rozumianemu kontekstowi z przestrzeni 
bazowej. Z przestrzeni relewancyjnej analizowanego pojęcia najistotniejsza 
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jest teoretycznoliteracka konwencja określonej formy wypowiedzi, na którą 
składają się reguły tworzenia tekstu o obrazie, czyli obecność struktur tek-
stowych odpowiadających modułowi unaoczniającemu i narratywizacyjnym 
utworu oraz poziom proporcji między nimi. Może on prowadzić do reduk-
cji jednego z komponentów. W zależności więc od sposobu postrzegania 
artefaktu przez autorkę tekstu w procesie przekładu kodu ikonicznego na 
system znaków językowych konstytuuje się ekfraza lub hypotypoza. Jeżeli 
poetka opisuje obiekty dzieła plastycznego, animuje je i wprowadza fabułę, 
konstytuuje się ekfraza, a jeśli scena przedstawiona na obrazie zostaje przez 
nią potraktowana jako pretekst lub inspiracja, by wysnuć nową opowieść na 
jej podstawie, powstaje hypotypoza.

Rycina 1. Sześcioelementowy model integracji pojęciowej Brandta i Brandt (2005) przysto-

sowany do opisu konstytuowania się struktury wiersza o obrazie9

9  Skrót WP w przestrzeni semantycznej oznacza wiedzę poprzedzającą powstanie komunikatu 
artystycznego, a WN − wiedzę następującą po nim.
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7. Amalgamat – rezultat rekonstrukcji strategii 
tekstualnej „Ciszy morskiej” Gordziałkowskiej

7.1. „Cisza morska” Böcklina

Na pierwszym planie płótna znajduje się postać leżącej na skale najady – 
pół kobiety, pół ryby. Opierając się na prawym ramieniu i przytrzymując 
się dłonią głazu, lekko wznosi okoloną długimi, ciemnymi włosami głowę. 
Oglądającego przyciąga nieziemski wyraz jej twarzy, niepokojąca uroda  
z zapatrzonym w dal, zamyślonym wzrokiem. Naga w swej ludzkiej części, 
odsłania piękno kobiecego ciała. Lewą ręką dotyka rybiego ogona, który nie 
mieści się już na skale i sięga wody. Przy nim na skraju wielkiego kamienia 
siedzi gromadka białych ptaków z ciemnymi głowami. Przed kamienną 
wyspą równolegle do odpoczywającej najady leży w wodzie postać wodnika 
o ludzko-rybich kształtach. Odrażająca twarz z wyłupiastymi oczami prze-
raża. Na piersi i szyi stwora kłębią się ciemne węże, a jeden z nich ciasno 
owinął szyję morskiego potwora, jakby go dusił. W tle rozciągają się spokojne, 
niezmącone ruchem fal wody morza, łączące się na horyzoncie z niebem.

7.2. „Cisza morska” – wiersz Gordziałkowskiej zainspirowany 
obrazem Böcklina

Wiersz rozpoczyna się od nakreślenia przez postać mówiącą tła przedsta-
wionej na obrazie sceny i towarzyszącego jej nastroju. Ujęciem z lotu ptaka 
ogarnia ona przestrzeń morza i nieba z rozżarzonym słońcem. Ze spokojnej 
morskiej toni emanuje niezwykła cisza, wzmożona palącymi promieniami 

Rycina 2. 
„Cisza morska” 
(1886−1887)  
Böcklina (150 cm 
x 103 cm)
(https://encyklo-
pedia.interia.pl/
kultura/sztuka/
malarstwo-obce/
news-bocklin- 
-arnold)
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słońca w czasie południowego przesilenia. Cisza „senna i gorąca” jest tak 
wielka, że wywołuje odczucie niepokoju, graniczące z odcieniami niemal 
jakiejś grozy w tej szczególnej porze doby: „Zda się, zamarło życie na wód 
łonie”. Następnie opisuje postać głównej bohaterki – „kobiety pół-zwierza”. 
Uwzględnia jej rozleniwioną pozycję, bujność włosów, biel ciała i towarzy-
stwo ptaków. Później szkicuje zapadające się w wodę ciało wodnika, jego 
hybrydyczną budowę: „U ramion jakby pół-płetwy, pół-dłonie”, mieniący 
się barwami ogon i „trupi wyraz” twarzy. Węże na piersi stwora sprawiają 
mu dziwną rozkosz.

Ważne obiekty sceny postać mówiąca ożywia, mnożąc czasowniki. 
Najada więc leży, czeka, żąda, marzy, myśli, tęskni. Wodnik zapada się, pławi 
w wodzie, tonie, nurza się ospale, syty pieszczoty, rzęzi. Warstwę unaocznia-
jącą ekfrazy tworzą opisy wyglądów obiektów ikonicznych, a w nich przede 
wszystkim kolory: woda więc jest lazurowa, złota od słońca, modra, biała, szma-
ragdowa. Tułów wodnika pokrywają szafirowe cętki, plamy purpury. Twarz 
stała się zielonkawa, a wijące się na piersi węże są czarne. Biel wyróżnia ciało 
najady, której włosy płoną. Ptaki są białe z czarnymi czubkami. Barwy tej sceny 
są jednak nieostre, rozmazane. Opalizują w blasku słońca i unoszącej się 
znad taf li wody pary. Wpisują się tym samym w technikę impresjonizmu.

Warstwa narratywizacyjna odnosi się głównie do stanu wewnętrznego 
bohaterów, a szczególnie bohaterki, która, najogólniej mówiąc, nie jest szczę-
śliwa. W tej szczególnej chwili ciszy ogarniającej zastygłą naturę, oddaje się 
marzeniom o lepszym życiu, prawdziwej miłości i namiętności, które byłyby 

– w jej odczuciu – możliwe jedynie w ludzkim wcieleniu: Coraz w niej większa 
tęsknota się budzi: / Ciepła chce... ciało ciepłe jest... u ludzi.

Jeśli zważy się na symboliczny charakter malarstwa Böcklina, jego od-
czytanie w wierszu przenika taka sama wymowa. Najada wyraża więc stan 
duszy kobiety z przełomu wieku XIX i XX, epoki naznaczonej mizogini-
zmem. Marzenia bohaterki ekfrazy o doskonalszym wcieleniu, by w nim 
dopiero przeżywać namiętność i miłość, wyrażają pragnienia doświadczania 
idealnej miłości zmysłowej i duchowej przez kobiety żyjące w modernizmie. 
Stan wewnętrzny wodnika skwitowany został słowami: „dobrze mu w fali”. 
W narratywizacyjnej warstwie ekfrazy nie występuje przed-akcja i po-akcji. 
Dzianie się odnosi raczej się do czasu tu i teraz. Podjęte w wierszu różne 
wątki rozgrywają się symultanicznie.

7.3. Siatka integracji pojęciowej odpowiadająca strategii 
tekstualnej „Ciszy morskiej” Gordziałkowskiej

Przy prezentowaniu ogólnego ujęcia procesu integracji pojęciowej z za-
stosowaniem sześcioprzestrzennego modelu Brandt i Brandta (2005), ilu-
strującego strategię tekstualną utworu poetyckiego o dziele plastycznym, 
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przestrzeń bazowa odnosząca się do badanych utworów została scharakte-
ryzowana, więc w analizie konkretnego wiersza pominę ją. Przestrzeń refe-
rencyjną, do której odnosi się komunikat artystyczny z przestrzeni bazowej 
siatki pojęciowej, ilustrującej strategię tekstualną „Ciszy morskiej” stanowi 
świat przedstawiony obrazu Böcklina pt. „Cisza morska” z występującymi  
w nim barwnymi obiektami o różnych kształtach, usytuowanymi w planach 
przestrzennych. Postać najady znajduje się na pierwszym planie, wodnik 
na drugim. Głaz, na którym leży hybrydyczna istota i przysiadła gromadka 
ptaków, dopełniają scenę płótna. Tłem jest morze i niebo. Przestrzeń prezen-
tacyjną tworzy subiektywne widzenie świata przedstawionego obrazu po-
wstałe w sferze mentalnej (umyśle ucieleśnionym)10 poetki w akcie oglądania 
przez nią dzieła plastycznego oraz dekodowania znaków plastycznych i na-
kładających się na nie konotacji11. Wypełnia ją wszystko to, co wynika m.in. 
z doświadczeń, emocji, wyobraźni i intelektu autorki wiersza, pobudzonych 
przez artefakt malarski, a ściślej przez Lessingowski „moment owocny” (Les-
sing 1962)12 powiązany ze stworzoną przez poetkę konfiguracją elementów 
świata przedstawionego obrazu13. Na to jego poetyckie widzenie wpływa 
również symboliczna konwencja dzieła. Wyrażają je więc odczucia głównej 
bohaterki płótna, najady, utożsamione ze stanem emocjonalnym kobiety  
z przełomu XIX i XX wieku. Dotyczą jej zdeterminowanego mizoginizmem 
położenia, marzeń o idealnej miłości. W rekonstruowanej siatce pojęciowej 
ten stan doznań kobiety przekłada się na odniesienie się w „określony sposób” 
do świata przedstawionego obrazu.

W przestrzeni reprezentacyjnej stanowiącej jednocześnie pierwsze sta-
dium amalgamatu, w wyniku rzutowania między przestrzeniami referen-
cyjną i prezentacyjną, łączą się odpowiednie elementy. Wyglądy bohaterów  
i innych obiektów z uwzględnieniem ich barw są transferowane z prze-
strzeni referencyjnej. Stan wewnętrzny pierwszoplanowej bohaterki, na 
który złożyły się uczucia i myśli (najada m.in. leży, czuje, myśli), jej marzenia 
i tęsknoty oraz stan wewnętrzny wodnika (zanurzony w wodzie doznaje 
rozkoszy, poczucia zadowolenia) są wywiedzione z przestrzeni prezentacyj-
nej. Połączenie odpowiednich sekwencji z obu przestrzeni tworzy struktury 
amalgamatu. Z przestrzenią prezentacyjną związane jest również ożywie-
nie bohaterów, statycznie ukazanych na płótnie oraz dynamika w sposobie 

10  Zdaniem Johnsona, umysł ucieleśniony, czyli sfera ciała-mózgu bazuje na aktywności 
zmysłów-receptorów oraz na doświadczeniu wpisanym w struktury mentalne konceptualiza-
tora i na kontekście aktów mownych (Johnson 2015 [2007]: 179).
11  Dostęp do przestrzeni mentalnej konceptualizatora prowadzi, według językoznawców kog-
nitywnych, przez język.
12  Lessingowski „moment owocny” to wpisana w dzieło plastyczne jego istota, sedno ikonicznego 
przekazu; rodzaj iluminacji, której doświadcza odbiorca w kontakcie z obrazem (por. Lessing 1962).
13  W subiektywnej konfiguracji elementów obrazu autorka najpierw przedstawia tło: morze 
(cisza, bezruch) i niebo (słońce), potem najadę, ptaki, głaz i wodnika.
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ukazania obiektów natury (np. morza). W tej przestrzeni reprezentacyjnej siatki 
pojęciowej powstaje jedynie struktura wiersza o obrazie, nie jest to jego osta-
teczne genologiczne przyporządkowanie.

Dopiero wykorzystanie przestrzeni relewancyjnej i powrót do bazowej, 
a ściślej, do obszaru sytuacyjnego przestrzeni bazowej oraz szerszy kon-
tekst związany z przekładem intersemiotycznym, wpływają na przestrzeń 
znaczeniową (drugie stadium kształtowania się amalgamatu), czyli ukon-
stytuowania się określonej formy genologicznej. Z przestrzeni relewancyjnej 
poprzedzającej to ostateczne uformowanie się amalgamatu transferowana 
jest konwencja artystycznego pisania o obrazie, wskazująca na komponenty 
utworu inspirowanego dziełem plastycznym i reguły organizujące tę formę 
wypowiedzi (m.in. ożywienie obiektów płótna). Komponentami tymi są una-
oczniający i narratywizacyjny z ewentualną przed - akcją i po - akcji (Vor- i/lub 
Nach-Geschichte). Właśnie w przestrzeni znaczeniowej ostatecznie decyduje 
się o wpisaniu wiersza o obrazie w odpowiadającą mu strukturę tekstualną 
ekfrazy lub hypotypozy. Ponieważ w analizowanym przypadku wystąpił 
zarówno moduł unaoczniający (opis), jak i narratywizacyjny (fabuła), ta 
struktura tekstualna konstytuuje ekfrazę.

 

 

SEMIOTYCZNA 
NAD.: autorka komunikatu 

artyst. i odb. obrazu w jednej 
osobie; ADRESACI: czytelnicy 
zainteresowani malarstwem i 

krytycy literaccy; WP: fascynacja 
poetki dziełami Böcklina; WN: 

opinie czytelników, klasyfikacje 
i oceny teoretyków literackich; 

OTOCZENIE: świat literacki 
Młodej Polski – kierunki 

w sztuce, filozofia  

REFERENCYJNA 
świat przedstawiony obrazu; 
najada na pierwszym planie, 
na wielkim głazie, u jej ogona 
ptaki, przed głazem zanurzony 

w wodzie wodnik ze żmiją 
wokół szyi; tło: morze 
łączące się z niebem  

PREZENTACYJNA 
ukazanie kobiety na przełomie 

XIX i XX wieku (mizoginizm), 
jej przeżyć i emocji w oparciu 
o „moment owocny” dzieła 
i jego symboliczny przekaz; 

odniesienie się 
do świata obrazu 

 

RELEWANCYJNA 
konwencja wiersza o obrazie; 

moduł unaoczniający 
i narratywizacyjny (proporcje 
między modułami) w funkcji 

wyznaczników genologicznych: 
ekfrazy lub hypotypoza 

REPREZENTACYJNA 
(1 stadium amalgamatu) 
opis obiektów obrazu: tła 

i bohaterów; ożywienie najady 
i wodnika; opowieść o ich 
przeżyciach i marzeniach; 

wiersz o obrazie 

ZNACZENIOWA 
(2 stadium amalgamatu) 

wiersz o obrazie z warstwą 
opisową (unaoczniającą) 
i fabułą (narratywizacja) 

ekfraza 
 

Rycina 3. 
Amalgamat – re-
zultat integracji 
pojęciowej stra-
tegii tekstualnej 
ekf razy na pod-
stawie „Ciszy 
morskiej”



167Amalgamat pojęciowy w badaniu strategii tekstualnej...

8. Amalgamat − rezultat strategii tekstualnej „Poezyi i 
Malarstwa” Gordziałkowskiej

8.1. „Poezya i Malarstwo” – obraz Böcklina.

Böcklin na pierwszym planie umieścił dwie postacie kobiece, stojące po obu 
stronach fontanny w kształcie muszli, osadzonej na cienkim postumencie. 
Zarówno kobiety, jak i fontanna, znajdują się na niskim kolistym podium. 
Do cienkiego strumienia tryskającej wysoko w górę wody pochyla się postać 
z lewej strony i wkłada do niej dłoń. W prawej ręce trzyma paletę z farbami, 
atrybut malarza, który wskazuje, że jest ona alegorycznym przedstawieniem 
malarstwa. Kobieta z prawej strony opiera się lewą ręką o podstawę fontanny. 
W wyciągniętej prawej trzyma niewielkie naczynie w kształcie czary (am-
pułkę z niedomalowanym płomieniem ognia). Jej lekko podniesioną w górę 
głowę zdobi wianek mirtowy, a twarz zwrócona jest w stronę patrzącego. 
Ucieleśnia boginię poezji.

Obie kobiety są okryte przezroczystymi szatami, spod których prze-
świtują ich nagie ciała. Ubiór stojącej z lewej strony okrywa ją zaledwie od 
połowy. Tłem sceny są wysokie ciemnozielone sosny. Fontanna przedłużona 
cienką strugą unoszącej się wysoko wody pełni funkcję koncentrycznej osi, 
po której obu stronach symetrycznie zostały umieszczone dwie kobiety jako 
alegorie Poezji i Malarstwa, dwóch siostrzanych muz czy bogiń. Zdają się 
one jednocześnie stać na samym szczycie nieruchomej kuli ziemskiej.

Rycina 4. 
„Poezya 
i Malarstwo” 
(1881−1882) 
Böcklina (222 cm 
x 187 cm)
(http://slaskie-
kolekcje.nq.pl/
Dziela/malar-
stwo/Boecklin- 
-Arnold-Poezja- 
i-malarstwo)
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http://slaskiekolekcje.nq.pl/Dziela/malarstwo/Boecklin-Arnold-Poezja-i-malarstwo
http://slaskiekolekcje.nq.pl/Dziela/malarstwo/Boecklin-Arnold-Poezja-i-malarstwo
http://slaskiekolekcje.nq.pl/Dziela/malarstwo/Boecklin-Arnold-Poezja-i-malarstwo
http://slaskiekolekcje.nq.pl/Dziela/malarstwo/Boecklin-Arnold-Poezja-i-malarstwo
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8.2. „Poezya i Malarstwo” – wiersz Gordziałkowskiej 
zainspirowany obrazem Böcklina

Ujawniająca się w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać mówiąca w wier-
szu o obrazie „Poezya i Malarstwo”, którego tytuł jest tożsamy z tytułem 
dzieła Böcklina, przedstawia akt kreacji świata. Przebiega on w trzech eta-
pach. Najpierw stwórca powołuje do istnienia takie piękno świata, które 
człowiek może zobaczyć: sferę wizualną. Ma ono wzbudzać w nim zachwyt, 
sycić i kusić jego oczy. Niesie je bogactwo kolorów, blasków i linii wcielonych 
w wyglądy gór, mórz, nieba, łąk, lasów, jezior itp.: „Na całe to wielkie piękno, 
co przed nim stanęło / w kolorach swych i blaskach: na gór śnieżne szczyty, 
/ na morza szafirowe – na nieba błękity, / Na różnobarwne szaty łąk, lasów 
i gai”. Ale chociaż powstałe uniwersum zniewalało swymi estetycznymi 
walorami, nie zadowoliło boskiego architekta, bo nie ucieleśniało piękna 
doskonałego. Bóg nie powiedział, jak w Biblii, że to, co stworzył, było dobre. 
Postać mówiąca dokonuje więc swoistej reinterpretacji boskiego dzieła stwa-
rzania świata w stosunku do przedstawionego w biblijnej Księdze Genesis.

Po namyśle po pierwszej odsłonie aktu stwarzania boski kreator zro-
zumiał, że brakuje jego dziełu sfery dźwięków. Z tego powodu nie jawi się 
ono jako idealne, zasnuwa je smutek. Więc w drugiej części wykreował 
wszystko to, co człowiek odbiera zmysłem słuchu – bogatą sferę foniczną, 
harmonię dźwięków: „I zrozumiał Bóg – skinął i na ten znak dany, / pę-
kły naraz ponure milczenia kajdany, /i swobodna z martwego, gniotącego 
brzmienia, / w radośnych tysiąc głosów przemówiła ziemia”. Składały się na 
tę akustyczną feerię odgłosy morskich fal i szum lasów, powtarzane echem; 
ledwie słyszalny szmer poruszającej się w posadach ziemi, gwary rozmów 
ludzkich, srebrzyste dźwięki kwiatów, czy wreszcie jako apogeum – grzmoty 
piorunów z nieba. Boski artifeks poprawił swoje dzieło po namyśle nad ta-
kim krokiem. Koncepcja stwórcy w wierszu różni się więc kolejną cechą od 
biblijnej koncepcji Boga.

Boski akt stwarzania zakończyło dzieło innej instancji – „byt ducha”, 
który: „[...] nad byt natury […] szerokimi uderzył skrzydłami, / spotężniał 
tak! Że w piękna boskiego podwoje / Wprowadził swoje piękno i tchnął 
w niego życie. / I jako owe jutrznie zrodzone o świcie, / poczęły istnieć 
One, owite w mgieł szaty. / Przed niemi krąg się ziemi roztaczał bogaty, /  
I w świat poszły... [...]”. W ten sposób dzieło stworzenia uwieńczone zostało 
wykreowaniem dwóch bogiń – Poezji i Malarstwa. Nie dane im było jednak 
kroczyć razem przez świat: „Ale nie szły razem. / Ta górą – nieba jasnym 
się sycąc obrazem / […] A tamta szła w kolorów zapatrzona granie”. Jedna, 
określona w wierszu jedynie zaimkiem Ta słuchając lub nasłuchując pozna-
wała tajemnice ziemi: „garnąc ducha poznania”. To bogini Poezji. Tamta 
natomiast rejestrowała cienie, mgły, skarby świateł, łuk tęczy, linie i „kształ-
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tów doskonałości”. To domena Malarstwa. Spotkały się u źródła, by czerpać  
„z jednej czary natchnienia sycąc zapał w łonie”. Ich siostrzane podobieństwo 
polegało na zdolności do tworzenia, bo obie otrzymały „polot ducha”, a róż-
nica dotyczyła dziedziny, nad którą dane im było sprawować władzę – jedna 
zajmowała się sztuką ikoniczną, a druga sztuką akustyczną: „Jedna wiedzie 
nas droga, jeden polot ducha, / Tylko myśl twoja patrzy, a moja myśl słucha”.

8.3. Siatka integracji pojęciowej odpowiadająca strategii 
tekstualnej „Poezyi i Malarstwa” Gordziałkowskiej

Podobnie jak przy analizie kognitywnej struktury tekstualnej utworu „Ci-
sza morska” również pominę ponowne charakteryzowanie w tym miejscu 
przestrzeni bazowej sześcioelementowej siatki integracji pojęciowej, opisanej  
w przystosowanym modelu ogólnym ilustrującym proces integracji. Prze-
strzeń referencyjną w modelu strukturalnym wiersza „Poezya i Malarstwo” sta-
nowi świat przedstawiony obrazu Böcklina, na którym znajdują się dwie sta-
tyczne bohaterki w pozycji stojącej  z atrybutami: paletą i ampułką, fontanna 
z tryskającą wodą, postument przypominający kształtem niewielką część 
kolistej ziemi. Tło stanowią niebo i sosny. Przestrzeń prezentacyjną tworzy po-
etycka wizja świata przedstawionego dzieła, wykreowana w sferze mentalnej 
jego odbiorcy, który jest też twórcą wiersza o artefakcie. W tej przestrzeni 
autorka ukazuje to, co wynika z przeżycia „momentu owocnego” obrazu, do-
świadczenia swoistej iluminacji, czyli ukazuje rolę sztuki (malarstwa i poezji)  
w świecie, reinterpretując biblijną Księgę Genezis. Potencjał zawarty w sce-
nie na obrazie stanowi pretekst, daje natchnienie, by wysnuć nową historię 
o stwarzaniu świata przez Boga, w której sztuka nadaje powstającej ziemi 
i niebu istotny sens. W ten sposób poetka odnosi się w „określony sposób” 
(Brand & Brand 2005) do świata ikonicznego.

W przestrzeni reprezentacyjnej (pierwsze stadium amalgamatu), pozo-
stającej pod wpływem zarówno przestrzeni referencyjnej i prezentacyjnej, 
między którymi zachodzi rzutowanie, występują więc następujące kon-
strukty tekstowe: akt stwarzania przez Boga sfery widzialnej i akustycz-
nej na Ziemi, miejsce zdarzeń, czyli uniwersum ziemskie i niebieskie (sfera 
boska), opowieść o wykreowaniu dwóch bogiń przez „byt ducha”, opowieść  
o właściwościach dziedzin sztuki należących do bogiń oraz ożywienie ich. 
Jak wynika z powyższego, do tego stadium amalgamatu nie weszły kon-
strukty tekstowe związane z warstwą unaoczniającą: nie wystąpiły opisy 
dwu statycznych bohaterek artefaktu w pozycji stojącej z ich atrybutami, 
nie pojawił się opis fontanny z tryskającą wodą i jej architektonicznymi czę-
ściami, jak również zabrakło opisu tła – uwiecznionej na płótnie sceny (so-
sny). W tym stadium rozwoju pojęcia nie konstytuuje się końcowy kształt 
amalgamatu. W analizowanym przypadku na wirtualnym etapie powstaje 
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zaledwie wiersz o dziele malarskim, pewna struktura tekstowa formy wier-
sza o obrazie.

Dopiero przestrzeń relewancyjna i kontekst przestrzeni bazowej wpły-
wają na ostateczne ukonstytuowanie się amalgamatu w przestrzeni znacze-
niowej (drugie stadium amalgamatu). Z przestrzeni relewancyjnej pochodzi 
konwencja kształtowania się struktury utworu o dziele plastycznym, sta-
nowiącej przekład intersemiotyczny, uwzględniająca komponenty tekstu 
i reguły go organizujące. Ponieważ do pierwszego stadium amalgamatu 
nie weszły opisy obiektów składających się na scenę utrwaloną na obrazie, 
która stanowiła inspirację do stworzenia nowej historii, a elementy tej no-
wej opowieści składają się na warstwę narratywizacyjną, wiersz „Poezya  
i Malarstwo” utworzony jest tylko przez moduł narratywizacyjny. Z zawar-
tej w przestrzeni relewancyjnej konwencji konstytuowania się struktury 
tekstualnej utworu wynika ostatecznie przynależność genologiczna utworu 

– „Poezya i Malarstwo” jest hypotypozą.

W analizowanym wierszu o obrazie nie ma warstwy unaoczniającej, 
czyli opisów poszczególnych obiektów płótna Böcklina. Występuje jedy-
nie warstwa narratywizacyjna, na pierwszy rzut oka zupełnie niezwiązana  
z dziełem plastycznym. Wybrane obiekty obrazu zostały potraktowane przez 
postać mówiącą zaledwie jako potencjał do snucia fabuły (narracji). Przed-
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stawiono w niej zreinterpretowaną biblijną historię o stwarzaniu świata. Na 
ten akt złożyły się trzy odsłony: w pierwszej – powstanie wizualnej sfery 
Ziemi, następnie dopełnienie jej obrazu o wymiar akustyczny (fonosferę) 
i wreszcie zwieńczenie dzieła stwarzania – wykreowanie dwóch siostrza-
nych bogiń, którym powierzono odmienne dziedziny sztuki. Boginie łączy 
zdolność podobna do mocy boskiej – moc kreowania.

Ziemia na obrazie ukazana jako koliste podium, nieruchoma część kuli 
ziemskiej, na której zostały usytuowane, niczym na szczycie, postaci Poezji  
i Malarstwa, być może natchnęła poetkę do przedstawienia dwóch pierw-
szych odsłon narodzin świata. Iluzję wspomnianego szczytu tworzy na obra-
zie wznoszący się wysoko ku górze strumień wody z fontanny jako przedłuże-
nie cienkiego postumentu fontanny. Koncepcja Boga stanowiącego instancję 
najważniejszą w dziele stworzenia także została poddana reinterpretacji  
w kontekście tekstu biblijnego.

Uwaga odbiorcy koncentruje się na historiach bohaterek ikonicznej 
sceny – dwóch muzach, a nie na ich wyglądach lub atrybutach. Postać mó-
wiąca wiersza przywołała je bezpośrednio jedynie w formie zaimka osobo-
wego: one oraz liczebników jedna, druga. Opis muz został zastąpiony przez 
te zaimki i liczebniki. Bazując na zawartej w dziele plastycznym poten-
cji, „momencie owocnym”, który został wpisany w konfigurację sceny na 
płótnie, postać mówiąca utworu stworzyła i rozwinęła subiektywne wątki  
o nich. Muzy zostały ożywione i uaktywnione, a ich sposób istnienia w tek-
ście utworu w żadnej mierze nie uwzględnia utrwalonej na płótnie sceny. 
W komponencie narratywizacyjnym pojawia się wprawdzie wzmianka  
o źródle wody, pewnym źródle wody, przy którym spotykają się siostry, ale 
bezpośrednio nie ma odniesień, że jest ono związane z wodą tryskającą  
z fontanny stanowiącej element sceny obrazu. Źródło symbolizuje arty-
styczne natchnienie niezbędne w dziele tworzenia. Również czas uległ zmia-
nie – wątki narracyjne rozgrywają się w chwili stwarzania świata. Jednym 
słowem, na próżno szukać w tekście utworu poetyckiego źródłowego arte-
faktu. Uobecniła się z pewnością jego nowa wersja (w rozpatrywanym przy-
padku bardzo oryginalna w stosunku do jednego z istotnych źródeł kultury 
europejskiej – reinterpretacja sceny biblijnej)14. Wiersz o obrazie ze strategią 
tekstualną sprowadzoną do warstwy narratywizacyjnej jest hypotypozą.

„Rozpakowanie” amalgamatu daje również wgląd w obraną przez au-
torkę hierarchię znaków ikonicznych przeniesionych podświadomie (zgodnie 
z filozofią Barthesa) do utworu w przekładzie intersemiotycznym. W anali-
zowanym wierszu pierwszoplanowe bohaterki dzieła plastycznego pojawiają 
się dopiero w trzeciej części utworu, po przedstawieniu aktu stwarzania  

14  Oryginalność interpretowanej hypotypozy polega również na eklektyzmie – wątki biblijne 
(odwołanie do kreacyjnego aktu Boskiego w dziele stwarzania świata) płynnie zespolone są z wątkami 
mitologicznymi (muzy poezji i malarstwa).
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w dwóch odsłonach, natomiast luźno kojarzący się z ziemią kolisty postu-
ment fontanny (właściwie jego część) i jednocześnie miejsce usytuowania 
na nim przez malarza muz, inspiruje poetkę do wykreowania oryginalnej 
historii o stwarzaniu świata. W warstwę narratywizacyjną jest wpisana 
przedakcja – wydarzenia rozgrywają się w czasie stwarzania świata przez 
Boga, a może w momencie tuż po jego wykreowaniu.

9. Różnice w strukturach tekstualnych wierszy  
o obrazach

Podstawowa różnica w strategiach tekstualnych ekfrazy (tu: „Cisza morska”) 
i hypotypozy (tu: „Poezya i Malarstwo”) sprowadza się w gruncie rzeczy do 
odmiennego rozkładu akcentów na jej komponentach – unaoczniającym  
i narratywizacyjnym. W strukturze tekstualnej ekfrazy bezpośrednio 
obecne są oba, a w strukturze hypotypozy bezpośrednio występuje jedynie 
modus narratywizacyjny, który, można zaryzykować, redukuje unaocznia-
jący. Fabularyzacja rozrasta się kosztem unaocznienia. W tworzeniu modusu 
narratywizacyjnego wykorzystuje się jednak zawarty w warstwie unaocz-
niającej potencjał (Lessingowski „moment owocny”) na budowanie fabuły, 
rozwijanie jej oraz kreowanie bohaterów. Jest więc ten składnik obecny po-
średnio, czego dowód stanowi fakt, że odbiorca utworu powinien, zgodnie 
z regułami gatunku, nawet jeśli wiersz nie jest opatrzony sygnałami me-
tatekstowymi (tytuł i autor utworu), zidentyfikować, na podstawie snutej  
w ekfrazie opowieści, dzieło malarskie. To podkreśla ważność tego skład-
nika hypotypozy. Utwory Gordziałkowskiej są jednak na tyle nietypowe 
(oryginalne), że zawierają elementy metatekstowe – tytuł wiersza tożsamy 
z tytułem obrazu i czytelny sygnał odsyłający do twórcy dzieła plastycznego 
(tytuł tomiku). Więc dbałość o takie skonstruowanie świata przedstawio-
nego hypotypozy, by na jego podstawie ustalić, o jaki obraz chodzi, nie jest 
konieczna. Jednocześnie jednak warstwa narratywizacyjna wyrastająca  
z przekazu ikonicznego stanowi jedynie pretekst lub inspirację do wykre-
owania utworu o obrazie.

Kolejna różnica między analizowanymi strukturami tekstowymi utwo-
rów o obrazach wynika z tego, że ekfraza koncentruje się na odtworzeniu 
oryginału, a w hypotypozie zamiast odzwierciedlenia elementów artefaktu 
źródłowego pojawia się narracja po to, aby na niej koncentrowała się uwaga 
odbiorcy. Poza tym, w ekfrazie bardziej eksponuje się zewnętrzność przed-
stawienia, wyglądy obiektów, w tym ich kolory, a w hypotypozie to, co im-
plikuje układ elementów malarskich, ich konfigurację. Akcentuje się to, co 
się może kryć za nimi; ujawnia ich potencję, odsłania to, co wprost, bezpo-
średnio nie zostało wyrażone na obrazie. Bardziej niż ekfraza opiera się na 
interpretacji artefaktu, polegającej nie tylko na subiektywnym odczytaniu 
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tematu („Poezya i Malarstwo” jako reinterpretacja biblijnej sceny stworze-
nia świata), takimże postrzeganiu postaci, przedmiotów, nastroju itp., ale 
na wręcz przeniesieniu sceny malarskiej w inne realia w inny czas i miejsce 

– tu: w moment stwarzania świata i w przestrzeń między niebem i ziemią), 
z jednoczesną dbałością o zachowanie podobieństwa do wizerunku malar-
skiego na tyle, aby możliwy był nie tylko powrót do medium źródłowego, 
ale i jego nieustanna obecność. W analizowanym przypadku spełniają ten 
wymóg bohaterki utworu Gordziałkowskiej zarówno wtedy, gdy w akcie kre-
acji świata postać mówiąca odwołuje się do sfer ziemskich, przynależnych 
domenom, nad którymi roztaczają opiekę, jak i wówczas, gdy po powołaniu 
ich do istnienia rozpoczynają swoje panowanie.

10. Podsumowanie
1. Amalgamat jako narzędzie metodologii kognitywnej można zastosować 
do przejrzystego i poglądowego zobrazowania sposobu konstytuowania 
się świata przedstawionego zarówno ekfrazy, jak i hypotypozy – utworów 
poetyckich, inspirowanym dziełem plastycznym o różnej strukturze tekstu-
alnej. Amalgamat jako efekt integracji pojęciowej przebiegającej w sześcio-
przestrzennej siatce, czyli w zmodyfikowanej przez Brandtów czteroelemen-
towej siatce Fauconniera i Turnera, okazał się bardziej adekwatny w analizie 
kognitywnej struktury utworów o obrazach niż posłużenie się klasyczną 
już siatką pojęciową wymienionych wcześniej lingwistów. Wzbogacona  
o pragmatyczne elementy sześcioprzestrzenna siatka dała możliwość wyko-
rzystania do „rozpakowania” amalgamatu wpisanej w przestrzeń relewan-
cyjną konwencji poetyckiej, skorelowanej z kontekstem bazowym. Dopiero 
dzięki niej wiersz o obrazie jako rezultat pierwszego stadium kształtowania 
się amalgamatu (przestrzeń reprezentacyjna) w drugim stadium (przestrzeń 
znaczeniowa) zyskał, przy uwzględnieniu struktury tekstu, za którą stoją 
odpowiednie komponenty utworu, formę ekfrazy lub hypotypozy.

Posłużenie się tym instrumentem daje również możliwość prześle-
dzenia, które elementy świata przedstawionego obrazu przechodzą do 
przestrzeni amalgamatu w wyniku rekonstrukcji złożonego pojęcia geno-
logicznego ekfrazy lub hypotypozy, a które zostają pominięte; które są una-
ocznione (opisane), a które stanowią jedynie pretekst, aby snuć o nich historie 
(modus narratywizacyjny). Nie mają one bezpośredniego odzwierciedlenia 
w obrazie, choć wiążą się z zapładniającym wyobraźnię i intelekt odbiorcy 
obrazu i autora wiesza w jednej osobie Lessingowskim „momentem owoc-
nym”. Poza tym siatka integracji pojęciowej umożliwia uwzględnienie kolej-
ności, a tym samym i hierarchii znaków ikonicznych obrazu usytuowanych 
w planach przestrzennych dzieła plastycznego i porównanie go z kolejno-
ścią, a więc i swoistą gradacją przywoływania odpowiadających im sekwen-
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cji opisowych i narratywizacyjnych wierszy, zależną od postaci mówiącej  
w utworze. Choć proces rekonstrukcji pojęć genologicznych w gruncie rzeczy 
jest złożony i skomplikowany, schemat graficzny ilustrujący go, stanowiący 
przystosowaną siatkę integracji pojęciowej, ułatwia orientację w przebiegu 
operacji, zachodzących w sferze mentalnej.

2. Amalgamat jako efekt integracji pojęciowej zachodzącej w sześcio-
przestrzennej siatce można wykorzystać do precyzyjniejszego i ściślejszego 
porównania dwóch różnych strategii tekstualnych wierszy o obrazach (ek-
frazy i hypotypozy) niż przy użyciu tradycyjnych sposobów stosowanych 
przez teoretyków literatury. Jednoznacznie wynika z tego porównania, że 
w wypadku ekfrazy jako strategii tekstualnej w wierszu występuje zarówno 
warstwa unaoczniajaca (opis), jak i narratywizacyjna (fabuła), a w hypoty-
pozie jedynie warstwa narratywizacyjna. „Cisza morska” zawiera dwa ele-
menty kompozycyjne zgodnie z poetycką konwencją formy wiersza o obrazie, 

„Poezya i Malarstwo” tylko jeden.
3. Zastosowanie amalgamatu jako instrumentu kognitywnego umożli-

wiającego wgląd w konstruowanie analizowanych pojęć złożonych uzbraja 
w argumentację do zajęcia stanowiska w rozstrzygnięciu sformułowanego 
na początku artykułu dylematu genologicznego, czy ekfraza i hypotypoza są 
odmiennymi gatunkami, czy wariantami tego samego gatunku. Z analizy  
z wykorzystaniem siatki pojęciowej odpowiadającej budowie każdego zło-
żonego pojęcia wynika, że ukonstytuowane dwie struktury tekstualne przy-
należą w gruncie rzeczy do jednej formy wypowiedzi poetyckiej, do jednego 
gatunku, którego geneza wynika z fascynacji dziełami malarskimi. Są jego 
wariantami. Do opisu obu form (ekfrazy i hypotypozy) posłużył przecież ten 
sam sześcioprzestrzenny model przystosowany do analizy poezji zainspi-
rowanej malarstwem, natomiast podział na ekfrazę i hypotypozę nastąpił 
dopiero w drugim stadium amalgamatu. Zadecydowały o nim proporcje 
między warstwą unaoczniającą i narratywizacyjną, które sytuują się na 
pewnej skali. I chociaż modus unaoczniający  w hypotypozie bezpośrednio 
się nie pojawia, zostaje zredukowany, a fabularyzacja rozrasta się kosztem 
unaocznienia, jednak pośrednio towarzyszy myśleniu twórcy przekładu in-
tersemiotycznego15. W tych odmiennych strukturach albo uwzględnione są 
i opisane wyglądy elementów ikonicznych dzieła plastycznego, układające 
się w zindywidualizowaną wizję twórcy tekstu poetyckiego oraz powiązane 
wątkami fabularnymi, albo znaki plastyczne dzieła traktuje się jedynie jako 
inspirację lub pretekst do snucia subiektywnych nowych opowieści wyni-
kających z wpisanej w dzieło malarskie „nadwyżki rzeczywistości”, wtórnej 
wobec świata empirycznego (utwór o obrazie, jak wcześniej zauważono, to 

15  W analizowanej „Poezyi i Malarstwie” chociażby ożywione postaci bohaterów nie pozwalają 
twórcy wiersza oddalić się zupełnie od ich wyglądów, czyli komponent unaoczniający jest pośred-
nio obecny w wierszu.
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„opisanie opisania”). Powyższe wnioski zgadzałyby się również z twierdze-
niem Dziadka, który za takim rozstrzygnięciem optował.

Zdaniem teoretyka literatury Edwarda Balcerzana gatunek „jest po-
wtarzalną kombinacją chwytów – decydujących o kompozycji (morfologii) 
tekstu, komunikacyjnie ukierunkowanych i zdeterminowanych przez ma-
teriał oraz technikę przekazu (medium)” (Balcerzan 2000: 88). Różne stra-
tegie tekstualne wierszy o obrazie odpowiadają więc zastosowanym w nich 
kombinacjom chwytów, odnoszących się do sposobu obecności warstwy 
narratywizacyjnej w tej formie poetyckiej wypowiedzi. Narratywizacja  
w utworze o dziele sztuki może w różnej skali dopełniać unaocznienie, roz-
rosnąć się aż do takiego stopnia, że opisowość zostanie przez nią zupełnie 
zastąpiona, zredukowana. W ten sposób jednocześnie decyduje o morfologii 
tekstu. Zresztą w starożytności, jak wspomniano wyżej, hypotypozę i ek-
frazę traktowano synonimicznie. Być może jest to jeszcze jeden argument za 
proponowanym rozstrzygnięciem. Oba terminy w antyku oznaczały również 
retoryczną figurę myśli.

Bibliografia
Bagińska, Lucyna 2016: Językowy obraz duszy w ekfrazach z przełomu XIX 

i XX wieku na podstawie wybranych wierszy Zofii Gordziałkowskiej. 
Adeptus 7, 1-22.

Bagińska, Lucyna 2017a: Wielość metodologii w rekonstrukcji językowego 
obrazu ekfraz na podstawie utworów Zofii Gordziałkowskiej. W: Mag-
dalena Doktorska, Tadeusz Skwara, Stanisław Świtlik (red.) 2017: Trans-
gresja, interdyscyplinarność, dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii. 
T. 2. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego,  
269-283.

Bagińska, Lucyna 2017b: Jak dwie poetki z różnych pokoleń piszą o tym sa-
mym dziele sztuki malarskiej? (Zofia Gordziałkowska i Zofia Szydzik  
o „Wyspie umarłych” Böcklina). W: Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska 
(red.) 2017: Dialog pokoleń 3. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polo-
nistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 315-331. 

Bagińska, Lucyna 2017c: Zmagania z językiem w ekfrazie poetyckiej jako 
przekładzie intersemiotycznym na podstawie wiersza Zofii Gordział-
kowskiej „Prometeusz”. W: Magdalena Wanot-Miśtura, Elżbieta Wierz-
bicka-Piotrowska (red.) 2017: Przekraczanie granic języka. Praca zbiorowa. 
Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu War-
szawskiego, 69-81.

Bagińska, Lucyna 2018: Światotwórcza właściwość języka na podstawie 
konceptualizacji motywu życia w ekfrazach Zofii Gordziałkowskiej 
z tomu “Böcklin w poezji”. W: Magdalena Wanot-Miśtura, Elżbieta 



176 L aMiCuS 2020 no. 4 (4)

Wierzbicka-Piotrowska (red.) 2018: Literacki homo loquens. Warszawa: 
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
153-171.

Bajda, Justyna 2010: Poeci – to są słów malarze… Typy relacji między słowem a ob-
razem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bajda, Justyna 2019: Przekład intersemiotyczny. „Wyspa umarłych” Arnolda 
Böcklina w różnych stanach skupienia. Academic Journal of Modern Phi-
lology 8, 7-21.

Balcerzan, Edward 2000: W stronę genologii multimedialnej. W: Włodzi-
mierz Bolecki & Ireneusz Opacki (red) 2000: Genologia dzisiaj. War-
szawa: Instytut Badań Literackich, 85-100.

Balcerzan, Edward 2009: Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa. Teksty 
Drugie 1.2, 32-44.

Barthes, Roland 1985 [1964]: Retoryka obrazu. Tłum. Zbigniew Kruszyński. 
Pamiętnik Literacki 76. 3, 289-302 [Rhétorique de l’image. Communica-
tions 4; 40-51].

Boehm, Gottfried 2014: O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Red. Daria 
Kołacka. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik. Kra-
ków: Universitas.

Brandt, Line, Per Aage Brandt 2005: Making sense of a blend: A cognitive
-semiotic approach to metaphor. Annual Review of Cognitive Linguistics 
3, 216-249.

Dziadek, Adam 2011: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interpretacji sztuk w polskiej 
poezji współczesnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Dziadek, Adam 2018: Ocena rozprawy doktorskiej p. mgr Rozalii Słodczyk pt. 
Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej 
i eseistyce polskiej XX wieku napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Da-
nuty Ulickiej. URL: www.polon.uw.edu.pl/documents/9763960/10761134/
slodczyk_prof_dziadek.pdf DW: 14.12.2020.

Fauconnier, Gilles, Mark Turner 2002: The Way We Think: Conceptual Blending 
and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.

Gogler, Paweł 2004: Kłopoty z ekfrazą. Przestrzenie Teorii 3.4, 137-152 .
Gordziałkowska, Zofia 1911: Böcklin w poezji. Warszawa: Skład Główny w Księ-

garni E. Wende i sp.
Igliński, Grzegorz 2010: Fauniczna gra przeciwieństw. Inspiracje böckli-

nowskie w wierszu „Wieczór wiosenny” Zofii Gordziałkowskiej. Prace 
Literaturoznawcze 6, 137-148.

Igliński, Grzegorz 2016a: Baśń miłości albo rybak i syrena. Wiersz Zofii Gor-
działkowskiej „Zdobycz Pana” wobec obrazu Arnolda Böcklina „Zwei 
fischende Pane”. W: Magdalena Zaorska, Adam Grabowski (red) 2016: 



177Amalgamat pojęciowy w badaniu strategii tekstualnej...

Naukowcy w poszukiwaniu magicznego pierwiastka. Olsztyn: Centrum Ba-
dań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
106-121.

Igliński, Grzegorz 2016b: Nuty smutku wśród uroków natury. „Pan w trzci-
nie” Arnolda Böcklina i Zofii Gordziałkowskiej. Prace Literaturoznawcze 
4, 49-60.

Johnson, Mark 2015 [2007]: Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego. Tłum. 
Jarosław Płuciennik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [The 
Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding. Chicago, London: 
The University of Chicago Press].

Kövecses, Zoltan: 2011 [2006]: Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. 
Tłum. Anna Kowalcze-Pawlik, Magdalena Buchta. Kraków: Uniwersi-
tas [Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction. Oxford et al.: 
Oxford University Press].

Lakoff, George, Mark Johnson 1988 [1980]: Metafory w naszym życiu. Tłum. 
Tomasz P. Krzeszowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 
[Metaphors We Live By. Chicago: Chicago University Press].

Langacker, Ronald 1995: Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, 
grudzień 1993. Red. Henryk Kardela. Lublin: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Langacker, Ronald W. 2009 [2008]: Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. 
Tłum. Elżbieta Tabakowska, Magdalena Buchta, Henryk Kardela, Woj-
ciech Kubiński, Przemysław Łozowski i in. Kraków: Universitas [Cogni-
tive Grammar: A Basic Introduction. Oxford et al.: Oxford University Press]. 

Lessing, Gotthold Ephraim 1962: Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji. 
Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Libura, Agnieszka 2007: Amalgamaty kognitywne w sztuce. Kraków: Universitas.
Libura, Agnieszka 2012: Kto, komu i dlaczego grób kopie, czyli o sposobach 

analizy semantycznej zwrotu kopać sobie grób. W: Zdzisław Wąsik, Piotr 
Czajka, Michał Szawerna (red.) 2012: Alternate Construals in Language 
and Linguistics. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej 
we Wrocławiu, 43-58.

Markowski, Michał Paweł 1999: Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołącze-
niem krótkiego komentarza. Pamiętnik literacki 2, 232-245.

Nowakowski, Andrzej 1994: Arnold Böcklin. Chwała i zapomnienie. Kraków: 
Universitas.

Pelc, Janusz 1982: „Ut pictura poesis erit”. Między teorią a praktyką twór-
ców. W: Agnieszka Morawińska (red.) 1982: Słowo i obraz. Warszawa: 
Uniwersitas, 5-71.

Przerwa-Tetmajer, Kazimierz 1915: O Arnoldzie Boecklinie. W czas wojny. Kra-
ków: Księgarnia Wydawnicza J. Czerneckiego.



178 L aMiCuS 2020 no. 4 (4)

Słodczyk, Rozalia 2017: Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i ma-
larstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku. Rozprawa dok-
torska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Słodczyk, Rozalia 2018: Hypotypoza – zapoznana figura na mapie relacji 
werbalno-wizualnych. Ruch literacki 59.2, 143-157.

Wydrycka, Anna 2016: „Rządy poezji”. Młodopolska liryka – studia i interpretacje. 
Białystok: Wydawnictwo Prymat.

Wyka, Kazimierz 1987: Młoda Polska. Szkice z problematyki epoki. Kraków: Wy-
dawnictwo Literackie.

Abridgement

Conceptual blending in the study of the textual 
strategy in poems about Arnold Böcklin’s 
paintings, on the basis of selected 
poems by Zofia Gordziałkowska

The paper has three main aims. First, it describes how the theory of concep-
tual blending can be applied to explain complex processes in the writing of a 
poem that is inspired by a work of visual art. Second, it attempts to demon-
strate that using the tools of this theory enables one to compare two ways of 
constructing a text about a painting in a way that is more explanatory and 
less intuitive than comparisons done so far in the theory of literature. Third, 
the conducted research is an attempt to solve a genological dilemma: Do dif-
ferently constructed discourses about a painting belong to different genres 
or are they variants of the same genre? This dilemma has not yet been defini-
tively resolved by literary theorists dealing with an intersemiotic translation 
(cf. Dziadek 2018; Słodczyk 2018). Słodczyk (2017) proposes that hypotyposis 
should be treated as a distinct literary genre and not as one textual variant 
of a genre, whereas Dziadek (2018) proposes that it is one variant of a genre.

The research material consists of selected poems by Zofia Gordziałkowska 
(the poetess of the Young Poland movement), which were inspired by the 
paintings of the Swiss artist Arnold Böcklin at the turn of the twentieth cen-
tury: Calm Sea and Poetry and Painting Muses. The theoretical foundations of 
the paper are the theory of conceptual integration and elements of the theory 
of images (Boehm 2014) and their perception (Barthes 1985 [1964]; Kövecses 
2011 [2006]), as well as selected concepts from the theory of literature, in-
cluding the definitions of ekphrasis and hypotyposis.
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In contemporary theoretical discourse, ekphrasis as intersemiotic trans-
lation traditionally refers to a literary text inspired by a work of art. Accord-
ing to Michał Paweł Markowski, a theorist of literature, the text may have a 
visualizing (descriptive) layer and a narrativizing (storytelling) one. A closer 
analysis of texts may distinguish, as Adam Dziadek points out, two textual 
strategies used in poems that refer to a painting, the strategy of ekphrasis 
and the strategy of hypotyposis (Dziadek 2018). In hypotyposis, the scene 
presented on canvas is treated merely as a pretext for introducing aspects of a 
narrative. In this way, as Rozalia Słodczyk notes, the work of art is presented 
as a process by which meanings are made, and this makes the painting full 
of life as a story (cf. Słodczyk 2017).

According to Gottfried Boehm, the German art historian and hermeneutic 
philosopher, paintings show facets of the world that viewers would never learn 
about if the paintings did not exist. The artist creates in them something 
that enriches reality. The iconic density (intensity of content) of a work of 
art such as a painting emerges from what, paradoxically, could be called its 

“emptiness.” The density results, for example, not from the way a portrayed 
figure is presented, but, rather, from the kind of relationship depicted be-
tween him or her and another figure or between the figure and the compo-
sition, the color scheme, and so on. This is why various viewers of a work of 
art may interpret it differently (cf. Boehm 2014). According to the French 
philosopher and theorist of art Roland Barthes, the act of interpreting a work 
of visual art is connected with the knowledge the viewer brings to the work, 
including practical, national, cultural, and aesthetic knowledge (Barthes 
1985 [1964]: 300-303). Zoltan Kövecses emphasizes that the way we perceive 
any reality is conditioned by our personal traits as perceivers (Kövecses 2011 
[2006]: 475-479).

In this paper, an expanded six-space semiotic model of conceptual 
integration designed by Dutch researchers (Brandt & Brandt 2005), who 
added pragmatic elements to the four-space (usually) conceptual network 
of Gilles Fauconnier and Mark Turner (cf. Fauconnier & Turner 2002), has 
been adapted to describe the formation of the structure of a poem about a 
painting. The author of the poem inspired by the painting is situated in the 
center of the semiotic base space of the model and is the sender of the artistic 
message, but she is, at the same time, the receiver of the message. Readers 
interested in painting, including literary experts and critics, are the main 
addressees. The text of the poem is the artistic message. Only when one takes 
into consideration the relevance space and the contextual aspect present in 
this model is a complete cognitive analysis of a text about a painting possible. 
It is the relevance space that seems indispensable for decoding the complex 
process of the formation of genological processes. Their compositional ele-
ments are connected with the genre of a literary text.
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The model, modified in this way, reveals the process of reconstructing 
the textual strategies of ekphrasis (Calm Sea) and hypotyposis (Poetry and 
Painting Muses).The analysis and comparison of the two processes, illustrated 
with diagrams, show that in the case of ekphrasis, the poem contains both a 
visualizing layer (description) and a narrativizing one (story), whereas in the 
case of hypotyposis, there is only the narrativizing component. It would be 
more precise, however, to point out that there are the proportions between 
these layers, which are situated along a certain scale. Although in hypoty-
posis the visualizing mode does not appear directly and the narrativizing 
mode increases at the expense of visualization, the visualizing mode does 
accompany the thought processes of the author during the intersemiotic 
translation.

Therefore, two textual structures corresponding to the structure of any 
compound concept belong to one genological form. They are its variants. 
After all, both forms of discourse (ekphrasis and hypotyposis) have been de-
scribed using the same six-space model adapted to analyze poetry inspired 
by painting, and the division into ekphrasis and hypotyposis came about only 
during the second stage of the blending process. Therefore, in an attempt to 
resolve a genological dilemma one should adopt the stance of Adam Dziadek.

Abridgement translated by Daniel Karczewski
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