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MA GORZATA WÓJCIK-DUDEK 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Szko a adaptacji –  
o czytaniu na lekcjach j zyka polskiego 

Powtarzane w wierszu wezwanie: „Razem m odzi przyjaciele!” wyra nie 
podkre la nawo ywanie do walki o nowy wiat i now  rzeczywisto , to tak e 
wskazanie, e tylko aktywna walka mo e przywróci  ojczy nie wolno  i nie-
podleg o , któr  zaprzepa ci o pokolenie ojców, a w tej walce has a, które 
pojawiaj  si  w Odzie do m odo ci maj  bardzo wa n  rol  i zach caj  do niej. 

To fragment pracy maturalnej na nast puj cy temat: „Analizuj c fragment 
Ody do m odo ci Adama Mickiewicza i wiersz Któ  nam powróci… Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy m odego poko-
lenia oraz stosunek m odych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty 
historycznoliterackie”. 

Cytowany fragment zosta  uznany przez egzaminatora za b d interpreta-
cyjny, gdy tymczasem o takim sposobie odczytywania Ody do m odo ci pisa y 
M. Janion i M. migrodzka w Romantyzmie i historii1. Czy ucze  zna  to mo-
numentalne dzie o, czy po prostu, jak twierdzi egzaminator, „p asko” prze-
czyta  tekst, dopatruj c si  w nim jedynie nawo ywania do walki narodowo-
wyzwole czej, której has o stanowi wytrych na lekcjach j zyka polskiego 
dotycz cych literatury romantyzmu? 
                                                           

1 „Jej [ody – M.W.-D.] has a przy wieca y wybuchowi powstania listopadowego – podcho-
r owie w pierwszym numerze czasopisma „Podchor y”, wydanym 8 XII 1830 roku, zamie-
cili na wst pie tekst Ody, dowodz c, e »jej nigdy dosy  powtarza  nie mo na«. Par  dni 

wcze niej za  »Kurier Polski« informowa : Niemal na wszystkich murach stolicy znajduje si  
wiersz Mickiewicza: »Witaj, jutrzenko swobody, za tob  zbawienia s o ce!«”. Zob. M. Janion, 
M. migrodzka, Romantyzm i historia, Wyd. s owo/obraz terytoria, Gda sk 2001, s. 378. 
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Oto dylemat, który oczywi cie „tu i teraz” jest nie do rozstrzygni cia, ale 
stanowi exemplum szkolnej codzienno ci, w której w roli arbitra rozstrzygaj -
cego sporne rozumienia tekstu stawiany jest, je li nie nauczyciel, to ju  na 
pewno egzaminator. To w a nie niewdzi czna rola s dziego, którego ko-
stium (czytaj: wiek, do wiadczenie, uprawnienia) sytuuje nauczyciela poza 
przestrzeni  gry, jaka ma miejsce mi dzy uczniem a tekstem. Ta w a nie rola 
s dziego wyci gaj cego raz po raz ó t  lub czerwon  kartk , a czasem na-
wet i gwizdek, wymaga od nauczyciela refleksji nad sensowno ci  jego dzia-
a , i jeszcze bardziej, nad jego miejscem w relacji mi dzy uczniem a tek-

stem. Tak atwo mo e on przecie  utraci  pozycj  tego, który wie, je li tylko 
ucze  podda w w tpliwo  istnienie jednego jedynego kanonu: 

Wydawa o mi si , e to, co przedstawiano nam podczas szkolnych lekcji li-
teratury, na których analizowano zwi zki mi dzy Cervantesem z Lope de 
Veg , (…) by o dobrem równie arbitralnym albo równie dopuszczalnym 
jak historia literatury, któr  sam móg bym u o y  na podstawie odkry , ja-
kie poczyni em w trakcie swych lektur oraz zawarto ci moich pó ek2. 

Je li czytanie jest spotkaniem, a do tego przekonuje nas przecie  etyka czy-
tania, to nauczyciel, by  mo e, powinien odgrywa  rol  tego, który proponu-
je uczniowi „zapoznanie si ” z tekstem, przy czym sam bacznie ws uchuje 
si  w g os owego „dobrego znajomego”, zak adaj c oczywi cie, e mamy do 
czynienia z lektur  szkoln . 

Pytanie „kim jeste ?” oswajaj ce obcego, powinno by , by  mo e przeja-
skrawiam problem, ale jednak pytaniem dramatycznym, bo przecie  pyta-
niem o wszystko. Tymczasem szkolna interpretacja, cho  mam nadziej , e 
nie jest to zasad , ju  na pocz tku spotkania minimalizuje ryzyko tremendum 
i oferuje uczniowi poznanie szybkie, atwe i przyjemne, zwalniaj ce z my le-
nia. To same pytania staj  si  odpowiedziami. Oto kilka przyk adów: 

1. Wyja nij, co jest istot  konceptu, który stanowi o  konstrukcyjn  wier-
sza Do trupa? 
2. Odszukaj w ró nych ród ach przyk ad s ynnego paradoksu. Wyt u-
macz, dlaczego ten sposób rozumowania jest tak zaskakuj cy. 
3. Nazwij zasad , na której oparta jest budowa utworu Niestatek3. 

                                                           

2 A. Manguel, Moja historia czytania, prze . H. Jankowska, Wyd. Muza, Warszawa 2003, s. 115. 
3 M. Chmiel, A. Równy, Ponad s owami. Podr cznik do j zyka polskiego dla liceum i technikum. Za-

kres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, cz. 2, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, s. 109. 
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Pytania sugeruj ce spotkanie z  t e k s t e m , ale równie  w  t e k c i e  
[podkre l. – M.W.-D.], s  tu sprowadzone do szeregu „zaczepnych” fraz, nie 
tyle wymagaj cych wskazania konkretnych rozwi za  i niepozwalaj cych na 
d u sz  wypowied , co przede wszystkim skonstruowanych na zasadzie 
pseudorozmowy. Ucze  mo e odpowiada  na pytania, wspomagaj c si  
kolejnymi z nich zamieszczonymi nieco ni ej. 

Jeszcze gro niejszy, bo sugeruj cy prawdziwe spotkanie z tekstem literac-
kim, wydaje si  dedukcyjny uk ad pyta , który wymusza na uczniu przyj cie 
jako swojego rozpoznania poczynionego przez kogo  innego (nauczyciela, 
autora podr cznika), np.: 

1. Zapisz, o co prosi Stwórc  podmiot liryczny Psalmu 130; 
2. Wyka , e obrazy Boga w Psalmie 130 i pie ni Czego chcesz od nas, Panie 
s  spójne i nawzajem si  uzupe niaj 4. 

Dlatego te  nale a oby szkolnej interpretacji przywróci  powa ny status 
pytania o tekst, bo najwa niejsze jest w a nie pytanie: 

Stan  przede mn  cz owiek i zada  mi pytanie. Nie wiem, sk d przy-
szed , i nie wiem, dok d zmierza. Teraz oczekuje odpowiedzi. Pytaj c, 
pragnie najwidoczniej uczyni  mnie uczestnikiem jakiej  swojej sprawy. 
Jakiej? Tego nie wiem. Wiem jedynie tyle, ile zawiera si  w pytaniu. Po-
wstaje chwila pe na napi cia. Czy odpowiem pytaj cemu?5 

I jeszcze fragment: 

[Pytanie – M.W.-D.] Jest (…) odmian  pro by. Kto stawia pytanie, prosi 
o odpowied . Pytanie i odpowied  s  mo liwe tam, gdzie s  mo liwe 
pro by, a wi c w okre lonym wiecie – w wiecie biedy. Gdyby nie by o 
biedy wiata, nie by oby pró b i nikt by nikogo o nic nie pyta . Ka de py-
tanie, bezpo rednio lub po rednio, wiadczy o jakiej  biedzie6; Co wiem 
o sobie ja – odpowiadaj cy? Wiem jedno: daj c odpowied , czyli spe nia-
j c pro b  pytaj cego, wiem ju , co to znaczy by  dobrym. (…) Lecz 
chcia bym ju  zako czy  moj  odpowiedzialno , oddali  si  i nie wró-
ci . Ocalam innego. Ale i siebie ocalam przed innym7. 

                                                           

4 Tam e, s. 42. 
5 J. Tischner, Filozofia dramatu, Wyd. Znak, Kraków 2006, s. 67. 
6 Tam e, s. 69. 
7 Tam e, s. 76. 
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Szkolna adaptacja tekstu, bo przecie  interpretacja jest niczym innym jak 
adaptacj  tekstu literackiego, jest obci ona dodatkowymi powinno ciami 
wobec katalogu wymaga  zwi zanych z podstaw  programow , w tym umie-
j tno ci ucznia; jest adaptacj  przyci t  do czasu po wi conego danej lektu-
rze w programie nauczania, w ko cu powinna by  dostosowana do 45-
-minutowej lekcji, poziomu intelektualnego i emocjonalnego ucznia, a tak e 
nauczyciela. Zamiast rozdziera  szaty nad tym, co w systemie niepodwa alne 
i w sumie konieczne, warto dokona  przewarto ciowania interpretacji. Niech 
bohaterem lekcji stanie si  pytanie, które dedukcyjne polecenie „udowodnij” 
zmieni na indukcyjne „rozwa ”. To ostatnie ka e zrezygnowa  z fundamen-
talizmu odpowiedzi na rzecz wolno ci stawiania pyta . Skoro, jak twierdzi  
Sartre, literatura jest aktem zaufania do wolno ci czytelnika, to odwo am si  
do kilku przyk adów z tak zwanych godzin polskiego, na których taki akt 
mo e okaza  si  prawdopodobny. 

Jak powszechnie wiadomo, obecno  IV cz ci Dziadów Mickiewicza na 
lekcji polskiego zwykle zasadza si  na opozycjach: racjonalizm – irracjona-
lizm, rozum – wiara, itp. To oczywiste, e klasyczno  i kanoniczno  pew-
nych dzie  zwalnia nauczyciela, jak równie  ucznia, z bli szego przyjrzenia 
si  ich arcydzielno ci, za  

powtarzanie i wdra anie gotowych schematów jest (…) – jak wiadomo – 
nie wychowaniem, ale tresur . Nie pozwala uzewn trznia  warto ci, ale 
wyrabia odruchy my lowe, obyczajowe… najcz ciej za  s owne tylko. 
Nabyte na lekcjach „polskiego” frazesy zostaj  pr dko – w dojrzalszym 
wieku – rozmyte przez rozs dek albo przez cynizm8. 

Broni c si  przed takimi stereotypami i przede wszystkim chc c otworzy  si  
na tekst, a wi c zada  mu pytanie, postanowi am go „wspomóc” na lekcji Filozo-

fi  dramatu Tischnera. Prezentuj c fragmenty Tischnerowskiego wywodu: 

Stan  przede mn  cz owiek i zada  mi pytanie. Nie wiem, sk d przy-
szed , i nie wiem, dok d zmierza. Teraz oczekuje odpowiedzi (…). Je li 
dam odpowied , to tylko dlatego, i  sam zechc . Niemniej jednak chc . 
Jak to si  dzieje, e chc ? Chcenie zrodzi o si  z pytania9. Czym jest py-
tanie? Jest ono odmian  pro by. Kto stawia pytanie, prosi o odpowied . 
Pytanie i odpowied  s  mo liwe tam, gdzie s  mo liwe pro by, a wi c 

                                                           

8 J. B o ski, G os z ytoptaka, „Teksty” 1974, nr 3, s. 124. 
9 J. Tischner, Filozofia dramatu…, s. 67. 
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w okre lonym wiecie – w wiecie biedy. Gdyby nie by o biedy wiata, 
nie by oby pró b i nikt by nikogo o nic nie pyta . Ka de pytanie, bezpo-
rednio lub po rednio, wiadczy o jakiej  biedzie10, 

odnosi am wra enie, e uczniowie s  poruszeni, jak zawsze, gdy czuj , e 
mówi si  o nich, jak zawsze, gdy czuj , e dotykaj  tekstu dziel cego si  
z nimi wielk  tajemnica. I oto staj  przed nimi Gustaw i Ksi dz, ale jak e 
inni – bo opowiedziani przez Tischnera. 

To wydarzenie spotkania nie tyle doprowadza do konfrontacji dwóch ró -
nych wizji wiata, co przede wszystkim sprawia, e postacie zamieniaj  si  
rolami. Ksi dz z odpowiadaj cego staje si  tym, który pyta. To on reprezen-
tuje ca  bied  wiata, którego nie mo e ju  scali  cytatami z Ewangelii. To 
on traci najwi cej, ale te  najwi cej zyskuje. Dana zostaje mu kolejna szansa 
spojrzenia na wiat. Spojrzenie Ksi dza si  zmieni o – ju  nie syntetyzuje 
rzeczywisto ci, nie jest ju  spojrzeniem kartezja skim – kontemplacyjnym, 
za którym stoi podmiot mog cy posi  i pozna  wszystko. A jednak zosta  
przez m odzie  uznany za zwyci zc  tego agonu, a ju  z ca  pewno ci  nie 
za pokonanego. By  mo e za takim wyborem uczniów stoi fascynacja pato-
sem braku, a by  mo e, zadzia a o przeniesienie relacji Gustaw – Ksi dz na 
konkretne sytuacje czytania tekstów w klasie. Ów brak dotyczy tego, który 
zwykle wie lub wchodzi w rol  tego, który wie. Tym razem to nauczyciel 
w a nie jest tym, który zaczyna poszukiwa , pow tpiewa , pozostaj c 
z pytaniem. 

A wi c nie kontemplacja, ale niemoc ustalenia studium i punctum, rezygnacja 
z tyrady na rzecz przenicowania i rozkruszenia j zyka, zamiast pewników – 
hipotezy, zamiast typu – indywidualno , zamiast dynamiki – figura sedens. 

Albo jeszcze inaczej. Tym razem z pomoc  przychodz  regu y etycznego 
czytania: 

1. Gdy otwieram ksi k , to jednocze nie rozpoczynam dialog. Kto  
mówi do mnie i czeka na moj  odpowied . 
2. Staram si  go zrozumie . Jestem otwarty na to, co do mnie mówi. Je-
stem tak e przygotowany na odpowied , bo ten który mówi, oczekuje jej 
ode mnie. 
3. Wys uchanie nie oznacza akceptacji, jednak szacunek wobec rozmów-
cy – tekstu wymaga ode mnie uzasadnienia w wypadku odrzucenia jego 
mowy. 

                                                           

10 Tam e, s. 69. 
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4. S ucham tak, jak sam chcia bym by  s uchany11. 

A zatem wyznacznikiem etycznego czytania by aby zgoda na trud uwa nej 
lektury i dzia anie, którego efektem jest odpowiedzialna odpowied  udziela-
na nie tylko dzie u, ale w szerszym znaczeniu s uchaczom tworz cym zespó  
klasowy. Ten ci g przyczynowo-skutkowy stwarzaj cy specyficzn  sytuacj  
komunikacyjn  czytelnika uwik anego, w a nie uwik anego a nie jedynie 
zaczytanego, w swoistego rodzaju prawo lektury, sprawia, e 

czytanie literatury nie jest czytaniem martwych, oboj tnych znaków, któ-
re oderwa y si  na zawsze od ywej obecno ci wytwarzaj cego je cz o-
wieka i teraz wynio le milcz  w obcym wiecie, lecz otwieraniem okna, 
przez które wida  inny, lecz tak e nasz wiat, wiat zamieszkany przez 
innych ludzi, którzy trudz  si , by zrozumie  wiat za pomoc  s ów i za 
pomoc  tych samych s ów swoje rozumienie staraj  si  nam przekaza 12. 

Z jakimi konsekwencjami nale y si  liczy , przyjmuj c taki tryb lektury? 
Przede wszystkim przygotowa  si  na powolno  czytania, która naganna 
z punktu widzenia efektywno ci kszta cenia, z pewno ci  przyniesie inne 
efekty, pozostaj ce poza diagnoz  i pomiarem dydaktycznym. Kolejn  kon-
sekwencj  b dzie brak zaufania do kanonicznych odczyta  najcz ciej kano-
nicznych tekstów. Ucieczka z „g b  w r kach” i b aganie o nowego cz o-
wieka najtrafniej chyba obrazuj  niech  do lekcji polskiego ze S owackim 
w tle. Zach ceni przez aktywn  lektur , sprawdzajmy literatur  sob . Przyj-
mijmy j  powtórnie, przyjrzyjmy si  jej bli ej i z wi kszym zainteresowa-
niem, a oka e si , e „dobry znajomy” straci  rozpoznawalne rysy. 

Skoro ju  pad a propozycja „sprawdzania sob ” literatury, to nie pozostaje 
nic innego, jak jeszcze raz uwa nie przeczyta  jeden ze sztandarowych, bo 
pojawiaj cych si  ju  w gimnazjum, tekstów Mirona Bia oszewskiego. Karu-

zela z madonnami to tak zwany lekcyjny pewniak. Wystarczy ograniczy  si  do 

                                                           

11 Por. A. Janus-Sitarz, Etyczne aspekty lektury a filozofia edukacji, w: tej e, Przyjemno  i odpowie-

dzialno  w lekturze. O praktykach literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Wyd. Universi-
tas, Kraków 2009, s. 180. 

12 M.P. Markowski, ycie na miar  literatury. Eseje, Wyd. Homini, Kraków 2009, s. 67. Po-
dobnie twierdzi P. Ricoeur: „Rozumienie siebie w obliczu tekstu nie polega na narzuceniu 
tekstowi kategorii naszej w asnej ograniczonej zdolno ci rozumienia, lecz na wystawianiu si  
na jego dzia anie tak, by otrzyma  od tekstu szersze Ja, które stanowi oby sposób egzystencji 
najlepiej odpowiadaj cy wiatu prezentowanemu przez tekst”. Zob. Ten e, J zyk, tekst, inter-

pretacja. Wybór pism, prze . P. Graff i K. Rosner, Wyd. PIW, Warszawa 1989, s. 23. 
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rytmiki i muzyczno ci tekstu, aby warstwa brzmieniowa i zabiegi j zykowe 
pos u y y do sformu owania niepodwa alnej przecie  tezy, e mistrz 
z „Chamowa” „bawi  si  s owami”, w zwi zku z tym by  poet  lingwist . Do 
tego zestawu spostrze e  nale a oby jeszcze do czy  przekonanie o zami o-
waniu poety do kiczu, najlepiej miejskiego. Pomijaj c oczywi cie wszystkie 
przyj te uproszczenia i dydaktyczne dyletanctwo, pozostaje nam mi sz 
informacji o poecie, jakim dysponuje przeci tny gimnazjalista czy licealista. 

Jednak skoro „nic na g b ”, to po pierwsze, konieczne jest przede wszyst-
kim przeczytanie Karuzeli z madonnami, a po drugie, niezb dna jest weryfika-
cja przyzwyczaje , które trudno nazwa  czytelniczymi. Raczej s  to pewne 
„pos dzenia” tekstu o sensy, które nigdy nie zosta y sprawdzone, a jedynie 
przeniesione drog  analogii z tekstu na tekst, cho  przecie  i siermi na 
prowincjonalna rozrywka, i j zykowa wariacja, i sacrum s  w wiersz wpisane. 
Pytanie: jak to zobaczy ? 

Oczywi cie, rezygnuj  z tworzenia jakiejkolwiek spójnej interpretacji tek-
stu, na rzecz ukazania tego, co mo e przynie  staranna i powolna lektura. 
Przede wszystkim karuzela Bia oszewskiego staje si  swoistego rodzaju wi-
rówk  mitu. Madonny, zwyk e przecie  kobiety z dzie mi, przyprowadzi y 
swoje pociechy, aby cho  na chwil  wytr ci  si  z codzienno ci. To wytr ce-
nie ma szczególny charakter, wsiadaj c na karuzel , kobiety z dzie mi na 
r ku odchylane przez si  od rodkow , wchodz  w pewne ustalone przez 
sztuk  pozy i role. Odwirowywanie przez karuzel  codzienno ci sprawia, e 
zwyk e kobiety przybieraj  miny narzucone przez Rafaela czy Leonarda, ale 
tak e przez prerafaelitów. Przechylenie sylwetek sugeruje z pewno ci  kon-
kretne ideograficzne typy madonn, np. mo e w ród nich by  Eleusa z dzie-
ci tkiem/dzieckiem na r ku, obejmuj cym j  za szyj , czy Maestá tronuj ca, 
z dzieci tkiem/dzieckiem na kolanach, w otoczeniu wi tych i anio ów, tu 
za  na tle odrapanych figur karuzeli. 

Transformacja matek w madonny z obrazów wielkich mistrzów na tym si  
jednak nie ko czy. Okrzyk „Magnifikat” otwiera now  przestrze  prze-
kszta ce . To przecie  pie  dzi kczynna piewana przez Mari  Pann , wi-
tan  przez swoj  kuzynk  El biet  w domu Zachariasza. 

Otó  wiruj cy ruch karuzeli powoduje spiralne narastanie sensów: od pro-

fanum rozumianego jako spotkanie matek z dzie mi przy karuzeli – ma o-
miasteczkowej rozrywce, przez wpisanie ich w uniwersalne kody kultury, a  
po sacrum ka ce dostrzega  w nich powtórzenia maryjnej historii. Drama-
turgia przekszta ce  wzrasta wraz z pr dko ci  wirowania karuzeli, jak gdyby 
wtr cenie z czasu w mityczny bezczas by o koniecznym warunkiem do 
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uchwycenia migotliwych granic mi dzy wiatami, które, jak si  okazuje, 
mo na przekracza . wiat zaczyna wraca  do normy od chwili, gdy karuzela 
zwalnia, dynamika tekstu maleje, a twarze kobiet znów nabieraj  rozpozna-
walnych i indywidualnych rysów. 

Jednak ca a ta poetycka, nazwijmy j  „draka”, z wtr caniem sensów i my-
leniem porz dków, ma przede wszystkim charakter j zykowy. Ekstatyczna 
euforia przekszta ca j zyk niemal e w be kot, który w zasadzie przestaje by  
komunikatywny, raczej sugeruje ni  nazywa. I cho , by  mo e, porównanie 
jest zbyt ryzykowne, to jednak Karuzela z madonnami ma wiele wspólnego 
z Lokomotyw  J. Tuwima, której to w a nie j zyk by  g ównym bohaterem. 
I tak jak u Tuwima to w a nie j zyk zaczarowywa  poci g, czyni  z niego 
ma  zabawk , wpisuj c go w mitologi  dzieci stwa, tak i u Bia oszewskiego 
j zyk, który oszala , nakazuje szale stwo wiatu poprzez ekstatyczn  eufori  
towarzysz c  rytua owi przej cia. 

Tekst momentami przeistacza si  w „ekikiki”13, staje si  czyst  glosolali , 
która ju  nic nie znaczy, a dzi ki uwolnieniu z kontekstu staje si  alogicznym 
be kotem, który jednak mo e zosta  uznany za j zyk wi ty. Z kolei aseman-
tyczne „ekikiki” sytuuje oba wiersze w kategorii ilinx, swoistego rodzaju 
oszo omienia spowodowanego zap tleniem, lub – jak kto woli – wyzyskuj c 
metafor  karuzeli, wirowaniem. Zawrót g owy spowodowany ruchem do-
oko a wyzwala twórcz  moc. Sam Tuwim zachwyci  si  dzieci c  translacj  
Lokomotywy wykonan  przez trzyletniego ch opca: 

Toi na tati koleja 
cieja omoma i pom ej pyja 
tusta oia 
Toi i hapie 
toi i mucha 
zaj z oajec jej bucha bucha14. 

Zaskakuj ce, e punktem wyj cia refleksji nad adaptacj  tekstów literac-
kich w szkole jest dzieci ca niewinno  i naiwno  w spotkaniu z tekstem. 
By  mo e warunkiem koniecznym dobrze skrojonego, przygotowanego do 
szkolnych dzia a  tekstu jest w a nie dzieci co , która nie jest to sama 
                                                           

13 Por. J. Cie likowski, Wielka zabawa. Folklor dzieci cy. Wyobra nia dziecka. Wiersze dla dzieci, 
Wyd. Ossolineum, Wroc aw 1985, s. 246. 

14 J. Tuwim, Najpi kniejszy przek ad, „Przekrój” 1948, nr 158. Za: J. Cie likowski, Wst p, 
w: Antologia poezji dzieci cej, Wyd. Ossolineum, Wroc aw 1980, s. 24. Warto zwróci  uwag  na 
fakt, e sam Tuwim uzna  t  wypowied  dziecka za najpi kniejszy przek ad Lokomotywy. 
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z ignorancj , ale reprezentuje „my l s ab ”. Jednak to refleksja daleka od 
szkolnej praktyki. 

Jak twierdzi Baudrillard, w wiecie „po orgii”, w którym 

wyzwolili my wszystkie mo liwo ci, przebiegli my wszystkie drogi, wy-
korzystali my wszystkie rodki produkcji, a nawet wirtualnej nadproduk-
cji rzeczy, ideologii, przekazów… W tym szale stwie nasycenia, w tym 
ob dzie wyczerpania produkcyjnych mo liwo ci, jak równie  w rozwoju 
psychologicznych i sportowych technik spe niania samego siebie, wy ru-
bowania naszej to samo ci i skuteczno ci, osi gn li my – na podobie -
stwo niezu ywalnej p yty kompaktowej – przera aj cy, niebezpieczny 
stan nasycenia, w którym nie ma miejsca na brak, strat , na by  mo e 
zbawienne w tej nowej sytuacji cywilizacyjnej stany melancholijne: wyob-
cowanie, ró nic , t sknot 15. 

To uczucia niepopularne, niemal niepedagogiczne, poniewa  wywo uj ce 
niepokój, niedaj ce si  wmanewrowa  w standardy egzaminacyjne i podsta-
wy programowe, wed ug których musi zwyci y  uczucie swojsko ci b d ce 
efektem zrozumienia tekstu, zapewniaj ce zdanie egzaminu. Owo uczucie 
swojsko ci, sk din d pozytywne przecie , przybra o karykaturalne rozmiary 
w formule NaCoBeZU, czyli „na co b d  zwraca  uwag ”, która nakazuje 
na pocz tku ka dej lekcji wskazywa  nauczycielowi najistotniejsze, mo na 
powiedzie  w z owe, zagadnienia. Czy NaCoBeZU pomaga w zrozumieniu 
tego, co prze y am w obliczu tekstu czy pozostawia wra enie niedosytu, czy 
chroni przed kl sk  nadmiaru? 

Flâneur, paryski w ócz ga ogl daj cy wiat, mo e stanowi  figur  czytelni-
ka, który nie tyle nie nad a, ile nie chce nad y  za zmieniaj cym si  wia-
tem tekstów – nie nastawia si  koniunkturalnie – w swoim czytaniu jest 
wolny. Z zewn trz jednak ocenia si  go inaczej: jako oci a ego, spowolnio-
nego. On za  jest melancholikiem, jego stan powodowany jest „rozprosze-
niem przez uporczywe roztrz sanie straty, dryfowaniem w ród kalekich, 
naruszonych sensów”16. Postawmy pytanie, czy szkolne czytanie pozwala na 
„dryfowanie w ród kalekich sensów”? Paradoksalnie, pozwala. Paradoks 
polega bowiem na tym, e w wi kszo ci „kalekie sensy” staj  si  domen  
s abego ucznia i s abego nauczyciela, natomiast interpretacyjne pewniki 
uchodz  za emblemat dydaktycznej perfekcji. 

                                                           

15 M. Bie czyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajd  straty, Wyd. Sic!, Warszawa 2000, s. 8–9. 
16 Tam e, s.11. 
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I znów powró my do figury flâneura przechadzaj cego si  paryskimi pasa-
ami, na dydaktyczny u ytek wype nionymi pó kami z ksi kami. Pragnieniu 

posiadania i rozczytania tekstu towarzyszy ch  pokonania granicy szyby 
i wej cie do ksi garni, tak jak pragnieniu interpretacji s u y obecno  nau-
czyciela, pomoce, a ostatecznie konieczno  przyst pienia do egzaminu. 
A wi c tekst mo na posi , nawet posi kuj c si  tak prymitywn  ars amandi 
jak NaCoBeZU. Do takiej my li przyzwyczaja szko a. 

A przecie  jest inaczej. To w a nie do braku, niezaspokojenia, niewiedzy, 
t sknoty nale a oby przyzwyczaja  ucznia, cho  obawiam si , e odbywa o-
by si  to wbrew nauczycielskiemu rozs dkowi, który nakazuje przede 
wszystkim wyposa y  ucznia w konkretny egzaminacyjny or . Wi c wci  
nimy o pot dze, nimy o wiedzy totalnej, cho  wiemy, e taka nie jest mo li-

wa. Tym samym symbol czytelnika melancholika nie jest atrakcyjny dla wspó -
czesnego wiata. Siedz ca posta  w smutnym zamy leniu nie oznacza przecie  
odniesionego zwyci stwa nad tekstem, a raczej zm czenie i nienasycenie. 
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The school of adaptation – about reading on lessons of Polish 

The article constitutes a critical observation of interpretation’s place in the process of learning. 
The lack of one principle, methodological flow, using ready-made interpretational matrix are, 
according to the author, main problems that both teachers and students face at school. Pro-
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posals connected with re-interpretation of the meeting space in the interpreted text can affect in 
a crucial way the school powerlessness to read. Furthermore, out of the troublesome situation 
of a literary text they can create the factor making literature and reading closer to life. 

Keywords: school, interpretation, methodology 


