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MAGORZATA WÓJCIK-DUDEK
Uniwersytet klski

Szkoa adaptacji –
o czytaniu na lekcjach jÆzyka polskiego
Powtarzane w wierszu wezwanie: „Razem mâodzi przyjaciele!” wyraŭnie
podkreœla nawoâywanie do walki o nowy œwiat i nowĊ rzeczywistoœý, to takůe
wskazanie, ůe tylko aktywna walka moůe przywróciý ojczyŭnie wolnoœý i niepodlegâoœý, którĊ zaprzepaœciâo pokolenie ojców, a w tej walce hasâa, które
pojawiajĊ się w Odzie do mâodoœci majĊ bardzo waůnĊ rolę i zachęcajĊ do niej.

To fragment pracy maturalnej na następujĊcy temat: „AnalizujĊc fragment
Ody do mâodoœci Adama Mickiewicza i wiersz Któů nam powróci… Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy mâodego pokolenia oraz stosunek mâodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty
historycznoliterackie”.
Cytowany fragment zostaâ uznany przez egzaminatora za bâĊd interpretacyjny, gdy tymczasem o takim sposobie odczytywania Ody do mâodoœci pisaây
M. Janion i M. Ůmigrodzka w Romantyzmie i historii1. Czy uczeľ znaâ to monumentalne dzieâo, czy po prostu, jak twierdzi egzaminator, „pâasko” przeczytaâ tekst, dopatrujĊc się w nim jedynie nawoâywania do walki narodowowyzwoleľczej, której hasâo stanowi wytrych na lekcjach języka polskiego
dotyczĊcych literatury romantyzmu?
„Jej [ody – M.W.-D.] hasâa przyœwiecaây wybuchowi powstania listopadowego – podchorĊůowie w pierwszym numerze czasopisma „PodchorĊůy”, wydanym 8 XII 1830 roku, zamieœcili na wstępie tekst Ody, dowodzĊc, ůe »jej nigdy dosyý powtarzaý nie moůna«. Parę dni
wczeœniej zaœ »Kurier Polski« informowaâ: Niemal na wszystkich murach stolicy znajduje się
wiersz Mickiewicza: »Witaj, jutrzenko swobody, za tobĊ zbawienia sâoľce!«”. Zob. M. Janion,
M. Ůmigrodzka, Romantyzm i historia, Wyd. sâowo/obraz terytoria, Gdaľsk 2001, s. 378.
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Oto dylemat, który oczywiœcie „tu i teraz” jest nie do rozstrzygnięcia, ale
stanowi exemplum szkolnej codziennoœci, w której w roli arbitra rozstrzygajĊcego sporne rozumienia tekstu stawiany jest, jeœli nie nauczyciel, to juů na
pewno egzaminator. To wâaœnie niewdzięczna rola sędziego, którego kostium (czytaj: wiek, doœwiadczenie, uprawnienia) sytuuje nauczyciela poza
przestrzeniĊ gry, jaka ma miejsce między uczniem a tekstem. Ta wâaœnie rola
sędziego wyciĊgajĊcego raz po raz ůóâtĊ lub czerwonĊ kartkę, a czasem nawet i gwizdek, wymaga od nauczyciela refleksji nad sensownoœciĊ jego dziaâaľ, i jeszcze bardziej, nad jego miejscem w relacji między uczniem a tekstem. Tak âatwo moůe on przecieů utraciý pozycję tego, który wie, jeœli tylko
uczeľ podda w wĊtpliwoœý istnienie jednego jedynego kanonu:
Wydawaâo mi się, ůe to, co przedstawiano nam podczas szkolnych lekcji literatury, na których analizowano zwiĊzki między Cervantesem z Lope de
VegĊ, (…) byâo dobrem równie arbitralnym albo równie dopuszczalnym
jak historia literatury, którĊ sam mógâbym uâoůyý na podstawie odkryý, jakie poczyniâem w trakcie swych lektur oraz zawartoœci moich póâek2.

Jeœli czytanie jest spotkaniem, a do tego przekonuje nas przecieů etyka czytania, to nauczyciel, byý moůe, powinien odgrywaý rolę tego, który proponuje uczniowi „zapoznanie się” z tekstem, przy czym sam bacznie wsâuchuje
się w gâos owego „dobrego znajomego”, zakâadajĊc oczywiœcie, ůe mamy do
czynienia z lekturĊ szkolnĊ.
Pytanie „kim jesteœ?” oswajajĊce obcego, powinno byý, byý moůe przejaskrawiam problem, ale jednak pytaniem dramatycznym, bo przecieů pytaniem o wszystko. Tymczasem szkolna interpretacja, choý mam nadzieję, ůe
nie jest to zasadĊ, juů na poczĊtku spotkania minimalizuje ryzyko tremendum
i oferuje uczniowi poznanie szybkie, âatwe i przyjemne, zwalniajĊce z myœlenia. To same pytania stajĊ się odpowiedziami. Oto kilka przykâadów:
1. Wyjaœnij, co jest istotĊ konceptu, który stanowi oœ konstrukcyjnĊ wiersza Do trupa?
2. Odszukaj w róůnych ŭródâach przykâad sâynnego paradoksu. Wytâumacz, dlaczego ten sposób rozumowania jest tak zaskakujĊcy.
3. Nazwij zasadę, na której oparta jest budowa utworu Niestatek3.
A. Manguel, Moja historia czytania, przeâ. H. Jankowska, Wyd. Muza, Warszawa 2003, s. 115.
3 M. Chmiel, A. Równy, Ponad sâowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, cz. 2, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, s. 109.
2
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Pytania sugerujĊce spotkanie z t e k s t e m , ale równieů w t e k œ c i e
[podkreœl. – M.W.-D.], sĊ tu sprowadzone do szeregu „zaczepnych” fraz, nie
tyle wymagajĊcych wskazania konkretnych rozwiĊzaľ i niepozwalajĊcych na
dâuůszĊ wypowiedŭ, co przede wszystkim skonstruowanych na zasadzie
pseudorozmowy. Uczeľ moůe odpowiadaý na pytania, wspomagajĊc się
kolejnymi z nich zamieszczonymi nieco niůej.
Jeszcze groŭniejszy, bo sugerujĊcy prawdziwe spotkanie z tekstem literackim, wydaje się dedukcyjny ukâad pytaľ, który wymusza na uczniu przyjęcie
jako swojego rozpoznania poczynionego przez kogoœ innego (nauczyciela,
autora podręcznika), np.:
1. Zapisz, o co prosi Stwórcę podmiot liryczny Psalmu 130;
2. Wykaů, ůe obrazy Boga w Psalmie 130 i pieœni Czego chcesz od nas, Panie
sĊ spójne i nawzajem się uzupeâniajĊ4.

Dlatego teů naleůaâoby szkolnej interpretacji przywróciý powaůny status
pytania o tekst, bo najwaůniejsze jest wâaœnie pytanie:
StanĊâ przede mnĊ czâowiek i zadaâ mi pytanie. Nie wiem, skĊd przyszedâ, i nie wiem, dokĊd zmierza. Teraz oczekuje odpowiedzi. PytajĊc,
pragnie najwidoczniej uczyniý mnie uczestnikiem jakiejœ swojej sprawy.
Jakiej? Tego nie wiem. Wiem jedynie tyle, ile zawiera się w pytaniu. Powstaje chwila peâna napięcia. Czy odpowiem pytajĊcemu?5

I jeszcze fragment:
[Pytanie – M.W.-D.] Jest (…) odmianĊ proœby. Kto stawia pytanie, prosi
o odpowiedŭ. Pytanie i odpowiedŭ sĊ moůliwe tam, gdzie sĊ moůliwe
proœby, a więc w okreœlonym œwiecie – w œwiecie biedy. Gdyby nie byâo
biedy œwiata, nie byâoby próœb i nikt by nikogo o nic nie pytaâ. Kaůde pytanie, bezpoœrednio lub poœrednio, œwiadczy o jakiejœ biedzie6; Co wiem
o sobie ja – odpowiadajĊcy? Wiem jedno: dajĊc odpowiedŭ, czyli speâniajĊc proœbę pytajĊcego, wiem juů, co to znaczy byý dobrym. (…) Lecz
chciaâbym juů zakoľczyý mojĊ odpowiedzialnoœý, oddaliý się i nie wróciý. Ocalam innego. Ale i siebie ocalam przed innym7.
Tamůe, s. 42.
5 J. Tischner, Filozofia dramatu, Wyd. Znak, Kraków 2006, s. 67.
6 Tamůe, s. 69.
7 Tamůe, s. 76.
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Szkolna adaptacja tekstu, bo przecieů interpretacja jest niczym innym jak
adaptacjĊ tekstu literackiego, jest obciĊůona dodatkowymi powinnoœciami
wobec katalogu wymagaľ zwiĊzanych z podstawĊ programowĊ, w tym umiejętnoœci ucznia; jest adaptacjĊ przyciętĊ do czasu poœwięconego danej lekturze w programie nauczania, w koľcu powinna byý dostosowana do 45-minutowej lekcji, poziomu intelektualnego i emocjonalnego ucznia, a takůe
nauczyciela. Zamiast rozdzieraý szaty nad tym, co w systemie niepodwaůalne
i w sumie konieczne, warto dokonaý przewartoœciowania interpretacji. Niech
bohaterem lekcji stanie się pytanie, które dedukcyjne polecenie „udowodnij”
zmieni na indukcyjne „rozwaů”. To ostatnie kaůe zrezygnowaý z fundamentalizmu odpowiedzi na rzecz wolnoœci stawiania pytaľ. Skoro, jak twierdziâ
Sartre, literatura jest aktem zaufania do wolnoœci czytelnika, to odwoâam się
do kilku przykâadów z tak zwanych godzin polskiego, na których taki akt
moůe okazaý się prawdopodobny.
Jak powszechnie wiadomo, obecnoœý IV częœci Dziadów Mickiewicza na
lekcji polskiego zwykle zasadza się na opozycjach: racjonalizm – irracjonalizm, rozum – wiara, itp. To oczywiste, ůe klasycznoœý i kanonicznoœý pewnych dzieâ zwalnia nauczyciela, jak równieů ucznia, z bliůszego przyjrzenia
się ich arcydzielnoœci, zaœ
powtarzanie i wdraůanie gotowych schematów jest (…) – jak wiadomo –
nie wychowaniem, ale tresurĊ. Nie pozwala uzewnętrzniaý wartoœci, ale
wyrabia odruchy myœlowe, obyczajowe… najczęœciej zaœ sâowne tylko.
Nabyte na lekcjach „polskiego” frazesy zostajĊ prędko – w dojrzalszym
wieku – rozmyte przez rozsĊdek albo przez cynizm8.

BroniĊc się przed takimi stereotypami i przede wszystkim chcĊc otworzyý się
na tekst, a więc zadaý mu pytanie, postanowiâam go „wspomóc” na lekcji FilozofiĊ dramatu Tischnera. PrezentujĊc fragmenty Tischnerowskiego wywodu:
StanĊâ przede mnĊ czâowiek i zadaâ mi pytanie. Nie wiem, skĊd przyszedâ, i nie wiem, dokĊd zmierza. Teraz oczekuje odpowiedzi (…). Jeœli
dam odpowiedŭ, to tylko dlatego, iů sam zechcę. Niemniej jednak chcę.
Jak to się dzieje, ůe chcę? Chcenie zrodziâo się z pytania9. Czym jest pytanie? Jest ono odmianĊ proœby. Kto stawia pytanie, prosi o odpowiedŭ.
Pytanie i odpowiedŭ sĊ moůliwe tam, gdzie sĊ moůliwe proœby, a więc
8
9

J. Bâoľski, Gâos zâytoptaka, „Teksty” 1974, nr 3, s. 124.
J. Tischner, Filozofia dramatu…, s. 67.
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w okreœlonym œwiecie – w œwiecie biedy. Gdyby nie byâo biedy œwiata,
nie byâoby próœb i nikt by nikogo o nic nie pytaâ. Kaůde pytanie, bezpoœrednio lub poœrednio, œwiadczy o jakiejœ biedzie10,

odnosiâam wraůenie, ůe uczniowie sĊ poruszeni, jak zawsze, gdy czujĊ, ůe
mówi się o nich, jak zawsze, gdy czujĊ, ůe dotykajĊ tekstu dzielĊcego się
z nimi wielkĊ tajemnica. I oto stajĊ przed nimi Gustaw i KsiĊdz, ale jakůe
inni – bo opowiedziani przez Tischnera.
To wydarzenie spotkania nie tyle doprowadza do konfrontacji dwóch róůnych wizji œwiata, co przede wszystkim sprawia, ůe postacie zamieniajĊ się
rolami. KsiĊdz z odpowiadajĊcego staje się tym, który pyta. To on reprezentuje caâĊ biedę œwiata, którego nie moůe juů scaliý cytatami z Ewangelii. To
on traci najwięcej, ale teů najwięcej zyskuje. Dana zostaje mu kolejna szansa
spojrzenia na œwiat. Spojrzenie Księdza się zmieniâo – juů nie syntetyzuje
rzeczywistoœci, nie jest juů spojrzeniem kartezjaľskim – kontemplacyjnym,
za którym stoi podmiot mogĊcy posiĊœý i poznaý wszystko. A jednak zostaâ
przez mâodzieů uznany za zwycięzcę tego agonu, a juů z caâĊ pewnoœciĊ nie
za pokonanego. Byý moůe za takim wyborem uczniów stoi fascynacja patosem braku, a byý moůe, zadziaâaâo przeniesienie relacji Gustaw – KsiĊdz na
konkretne sytuacje czytania tekstów w klasie. Ów brak dotyczy tego, który
zwykle wie lub wchodzi w rolę tego, który wie. Tym razem to nauczyciel
wâaœnie jest tym, który zaczyna poszukiwaý, powĊtpiewaý, pozostajĊc
z pytaniem.
A więc nie kontemplacja, ale niemoc ustalenia studium i punctum, rezygnacja
z tyrady na rzecz przenicowania i rozkruszenia języka, zamiast pewników –
hipotezy, zamiast typu – indywidualnoœý, zamiast dynamiki – figura sedens.
Albo jeszcze inaczej. Tym razem z pomocĊ przychodzĊ reguây etycznego
czytania:
1. Gdy otwieram ksiĊůkę, to jednoczeœnie rozpoczynam dialog. Ktoœ
mówi do mnie i czeka na mojĊ odpowiedŭ.
2. Staram się go zrozumieý. Jestem otwarty na to, co do mnie mówi. Jestem takůe przygotowany na odpowiedŭ, bo ten który mówi, oczekuje jej
ode mnie.
3. Wysâuchanie nie oznacza akceptacji, jednak szacunek wobec rozmówcy – tekstu wymaga ode mnie uzasadnienia w wypadku odrzucenia jego
mowy.
10

Tamůe, s. 69.
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4. Sâucham tak, jak sam chciaâbym byý sâuchany11.

A zatem wyznacznikiem etycznego czytania byâaby zgoda na trud uwaůnej
lektury i dziaâanie, którego efektem jest odpowiedzialna odpowiedŭ udzielana nie tylko dzieâu, ale w szerszym znaczeniu sâuchaczom tworzĊcym zespóâ
klasowy. Ten ciĊg przyczynowo-skutkowy stwarzajĊcy specyficznĊ sytuację
komunikacyjnĊ czytelnika uwikâanego, wâaœnie uwikâanego a nie jedynie
zaczytanego, w swoistego rodzaju prawo lektury, sprawia, ůe
czytanie literatury nie jest czytaniem martwych, obojętnych znaków, które oderwaây się na zawsze od ůywej obecnoœci wytwarzajĊcego je czâowieka i teraz wynioœle milczĊ w obcym œwiecie, lecz otwieraniem okna,
przez które widaý inny, lecz takůe nasz œwiat, œwiat zamieszkany przez
innych ludzi, którzy trudzĊ się, by zrozumieý œwiat za pomocĊ sâów i za
pomocĊ tych samych sâów swoje rozumienie starajĊ się nam przekazaý12.

Z jakimi konsekwencjami naleůy się liczyý, przyjmujĊc taki tryb lektury?
Przede wszystkim przygotowaý się na powolnoœý czytania, która naganna
z punktu widzenia efektywnoœci ksztaâcenia, z pewnoœciĊ przyniesie inne
efekty, pozostajĊce poza diagnozĊ i pomiarem dydaktycznym. KolejnĊ konsekwencjĊ będzie brak zaufania do kanonicznych odczytaľ najczęœciej kanonicznych tekstów. Ucieczka z „gębĊ w rękach” i bâaganie o nowego czâowieka najtrafniej chyba obrazujĊ niechęý do lekcji polskiego ze Sâowackim
w tle. Zachęceni przez aktywnĊ lekturę, sprawdzajmy literaturę sobĊ. Przyjmijmy jĊ powtórnie, przyjrzyjmy się jej bliůej i z większym zainteresowaniem, a okaůe się, ůe „dobry znajomy” straciâ rozpoznawalne rysy.
Skoro juů padâa propozycja „sprawdzania sobĊ” literatury, to nie pozostaje
nic innego, jak jeszcze raz uwaůnie przeczytaý jeden ze sztandarowych, bo
pojawiajĊcych się juů w gimnazjum, tekstów Mirona Biaâoszewskiego. Karuzela z madonnami to tak zwany lekcyjny pewniak. Wystarczy ograniczyý się do
Por. A. Janus-Sitarz, Etyczne aspekty lektury a filozofia edukacji, w: tejůe, Przyjemnoœý i odpowiedzialnoœý w lekturze. O praktykach literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 180.
12 M.P. Markowski, Ůycie na miarę literatury. Eseje, Wyd. Homini, Kraków 2009, s. 67. Podobnie twierdzi P. Ricoeur: „Rozumienie siebie w obliczu tekstu nie polega na narzuceniu
tekstowi kategorii naszej wâasnej ograniczonej zdolnoœci rozumienia, lecz na wystawianiu się
na jego dziaâanie tak, by otrzymaý od tekstu szersze Ja, które stanowiâoby sposób egzystencji
najlepiej odpowiadajĊcy œwiatu prezentowanemu przez tekst”. Zob. Tenůe, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeâ. P. Graff i K. Rosner, Wyd. PIW, Warszawa 1989, s. 23.
11
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rytmiki i muzycznoœci tekstu, aby warstwa brzmieniowa i zabiegi językowe
posâuůyây do sformuâowania niepodwaůalnej przecieů tezy, ůe mistrz
z „Chamowa” „bawiâ się sâowami”, w zwiĊzku z tym byâ poetĊ lingwistĊ. Do
tego zestawu spostrzeůeľ naleůaâoby jeszcze doâĊczyý przekonanie o zamiâowaniu poety do kiczu, najlepiej miejskiego. PomijajĊc oczywiœcie wszystkie
przyjęte uproszczenia i dydaktyczne dyletanctwo, pozostaje nam miĊůsz
informacji o poecie, jakim dysponuje przeciętny gimnazjalista czy licealista.
Jednak skoro „nic na gębę”, to po pierwsze, konieczne jest przede wszystkim przeczytanie Karuzeli z madonnami, a po drugie, niezbędna jest weryfikacja przyzwyczajeľ, które trudno nazwaý czytelniczymi. Raczej sĊ to pewne
„posĊdzenia” tekstu o sensy, które nigdy nie zostaây sprawdzone, a jedynie
przeniesione drogĊ analogii z tekstu na tekst, choý przecieů i siermięůna
prowincjonalna rozrywka, i językowa wariacja, i sacrum sĊ w wiersz wpisane.
Pytanie: jak to zobaczyý?
Oczywiœcie, rezygnuję z tworzenia jakiejkolwiek spójnej interpretacji tekstu, na rzecz ukazania tego, co moůe przynieœý staranna i powolna lektura.
Przede wszystkim karuzela Biaâoszewskiego staje się swoistego rodzaju wirówkĊ mitu. Madonny, zwykâe przecieů kobiety z dzieými, przyprowadziây
swoje pociechy, aby choý na chwilę wytrĊciý się z codziennoœci. To wytrĊcenie ma szczególny charakter, wsiadajĊc na karuzelę, kobiety z dzieými na
ręku odchylane przez siâę odœrodkowĊ, wchodzĊ w pewne ustalone przez
sztukę pozy i role. Odwirowywanie przez karuzelę codziennoœci sprawia, ůe
zwykâe kobiety przybierajĊ miny narzucone przez Rafaela czy Leonarda, ale
takůe przez prerafaelitów. Przechylenie sylwetek sugeruje z pewnoœciĊ konkretne ideograficzne typy madonn, np. moůe wœród nich byý Eleusa z dzieciĊtkiem/dzieckiem na ręku, obejmujĊcym jĊ za szyję, czy Maestá tronujĊca,
z dzieciĊtkiem/dzieckiem na kolanach, w otoczeniu œwiętych i anioâów, tu
zaœ na tle odrapanych figur karuzeli.
Transformacja matek w madonny z obrazów wielkich mistrzów na tym się
jednak nie koľczy. Okrzyk „Magnifikat” otwiera nowĊ przestrzeľ przeksztaâceľ. To przecieů pieœľ dziękczynna œpiewana przez Marię Pannę, witanĊ przez swojĊ kuzynkę Elůbietę w domu Zachariasza.
Otóů wirujĊcy ruch karuzeli powoduje spiralne narastanie sensów: od profanum rozumianego jako spotkanie matek z dzieými przy karuzeli – maâomiasteczkowej rozrywce, przez wpisanie ich w uniwersalne kody kultury, aů
po sacrum kaůĊce dostrzegaý w nich powtórzenia maryjnej historii. Dramaturgia przeksztaâceľ wzrasta wraz z prędkoœciĊ wirowania karuzeli, jak gdyby
wtrĊcenie z czasu w mityczny bezczas byâo koniecznym warunkiem do
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uchwycenia migotliwych granic między œwiatami, które, jak się okazuje,
moůna przekraczaý. Œwiat zaczyna wracaý do normy od chwili, gdy karuzela
zwalnia, dynamika tekstu maleje, a twarze kobiet znów nabierajĊ rozpoznawalnych i indywidualnych rysów.
Jednak caâa ta poetycka, nazwijmy jĊ „draka”, z wtrĊcaniem sensów i myleniem porzĊdków, ma przede wszystkim charakter językowy. Ekstatyczna
euforia przeksztaâca język niemalůe w beâkot, który w zasadzie przestaje byý
komunikatywny, raczej sugeruje niů nazywa. I choý, byý moůe, porównanie
jest zbyt ryzykowne, to jednak Karuzela z madonnami ma wiele wspólnego
z LokomotywĊ J. Tuwima, której to wâaœnie język byâ gâównym bohaterem.
I tak jak u Tuwima to wâaœnie język zaczarowywaâ pociĊg, czyniâ z niego
maâĊ zabawkę, wpisujĊc go w mitologię dzieciľstwa, tak i u Biaâoszewskiego
język, który oszalaâ, nakazuje szaleľstwo œwiatu poprzez ekstatycznĊ euforię
towarzyszĊcĊ rytuaâowi przejœcia.
Tekst momentami przeistacza się w „ekikiki”13, staje się czystĊ glosolaliĊ,
która juů nic nie znaczy, a dzięki uwolnieniu z kontekstu staje się alogicznym
beâkotem, który jednak moůe zostaý uznany za język œwięty. Z kolei asemantyczne „ekikiki” sytuuje oba wiersze w kategorii ilinx, swoistego rodzaju
oszoâomienia spowodowanego zapętleniem, lub – jak kto woli – wyzyskujĊc
metaforę karuzeli, wirowaniem. Zawrót gâowy spowodowany ruchem dookoâa wyzwala twórczĊ moc. Sam Tuwim zachwyciâ się dziecięcĊ translacjĊ
Lokomotywy wykonanĊ przez trzyletniego châopca:
Toi na tati koleja
cieja omoma i pom ej pyja
tusta oia
Toi i hapie
toi i mucha
zaj z oajec jej bucha bucha14.

ZaskakujĊce, ůe punktem wyjœcia refleksji nad adaptacjĊ tekstów literackich w szkole jest dziecięca niewinnoœý i naiwnoœý w spotkaniu z tekstem.
Byý moůe warunkiem koniecznym dobrze skrojonego, przygotowanego do
szkolnych dziaâaľ tekstu jest wâaœnie dziecięcoœý, która nie jest toůsama
Por. J. Cieœlikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraŭnia dziecka. Wiersze dla dzieci,
Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1985, s. 246.
14 J. Tuwim, Najpiękniejszy przekâad, „Przekrój” 1948, nr 158. Za: J. Cieœlikowski, Wstęp,
w: Antologia poezji dziecięcej, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1980, s. 24. Warto zwróciý uwagę na
fakt, ůe sam Tuwim uznaâ tę wypowiedŭ dziecka za najpiękniejszy przekâad Lokomotywy.
13
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z ignorancjĊ, ale reprezentuje „myœl sâabĊ”. Jednak to refleksja daleka od
szkolnej praktyki.
Jak twierdzi Baudrillard, w œwiecie „po orgii”, w którym
wyzwoliliœmy wszystkie moůliwoœci, przebiegliœmy wszystkie drogi, wykorzystaliœmy wszystkie œrodki produkcji, a nawet wirtualnej nadprodukcji rzeczy, ideologii, przekazów… W tym szaleľstwie nasycenia, w tym
obâędzie wyczerpania produkcyjnych moůliwoœci, jak równieů w rozwoju
psychologicznych i sportowych technik speâniania samego siebie, wyœrubowania naszej toůsamoœci i skutecznoœci, osiĊgnęliœmy – na podobieľstwo niezuůywalnej pâyty kompaktowej – przeraůajĊcy, niebezpieczny
stan nasycenia, w którym nie ma miejsca na brak, stratę, na byý moůe
zbawienne w tej nowej sytuacji cywilizacyjnej stany melancholijne: wyobcowanie, róůnicę, tęsknotę15.

To uczucia niepopularne, niemal niepedagogiczne, poniewaů wywoâujĊce
niepokój, niedajĊce się wmanewrowaý w standardy egzaminacyjne i podstawy programowe, wedâug których musi zwycięůyý uczucie swojskoœci będĊce
efektem zrozumienia tekstu, zapewniajĊce zdanie egzaminu. Owo uczucie
swojskoœci, skĊdinĊd pozytywne przecieů, przybraâo karykaturalne rozmiary
w formule NaCoBeZU, czyli „na co będę zwracaý uwagę”, która nakazuje
na poczĊtku kaůdej lekcji wskazywaý nauczycielowi najistotniejsze, moůna
powiedzieý węzâowe, zagadnienia. Czy NaCoBeZU pomaga w zrozumieniu
tego, co przeůyâam w obliczu tekstu czy pozostawia wraůenie niedosytu, czy
chroni przed klęskĊ nadmiaru?
Flâneur, paryski wâóczęga oglĊdajĊcy œwiat, moůe stanowiý figurę czytelnika, który nie tyle nie nadĊůa, ile nie chce nadĊůyý za zmieniajĊcym się œwiatem tekstów – nie nastawia się koniunkturalnie – w swoim czytaniu jest
wolny. Z zewnĊtrz jednak ocenia się go inaczej: jako ocięůaâego, spowolnionego. On zaœ jest melancholikiem, jego stan powodowany jest „rozproszeniem przez uporczywe roztrzĊsanie straty, dryfowaniem wœród kalekich,
naruszonych sensów”16. Postawmy pytanie, czy szkolne czytanie pozwala na
„dryfowanie wœród kalekich sensów”? Paradoksalnie, pozwala. Paradoks
polega bowiem na tym, ůe w większoœci „kalekie sensy” stajĊ się domenĊ
sâabego ucznia i sâabego nauczyciela, natomiast interpretacyjne pewniki
uchodzĊ za emblemat dydaktycznej perfekcji.
15
16

M. Bieľczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdĊ straty, Wyd. Sic!, Warszawa 2000, s. 8–9.
Tamůe, s.11.

422

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

I znów powróýmy do figury flâneura przechadzajĊcego się paryskimi pasaůami, na dydaktyczny uůytek wypeânionymi póâkami z ksiĊůkami. Pragnieniu
posiadania i rozczytania tekstu towarzyszy chęý pokonania granicy szyby
i wejœcie do księgarni, tak jak pragnieniu interpretacji sâuůy obecnoœý nauczyciela, pomoce, a ostatecznie koniecznoœý przystĊpienia do egzaminu.
A więc tekst moůna posiĊœý, nawet posiâkujĊc się tak prymitywnĊ ars amandi
jak NaCoBeZU. Do takiej myœli przyzwyczaja szkoâa.
A przecieů jest inaczej. To wâaœnie do braku, niezaspokojenia, niewiedzy,
tęsknoty naleůaâoby przyzwyczajaý ucznia, choý obawiam się, ůe odbywaâoby się to wbrew nauczycielskiemu rozsĊdkowi, który nakazuje przede
wszystkim wyposaůyý ucznia w konkretny egzaminacyjny oręů. Więc wciĊů
œnimy o potędze, œnimy o wiedzy totalnej, choý wiemy, ůe taka nie jest moůliwa. Tym samym symbol czytelnika melancholika nie jest atrakcyjny dla wspóâczesnego œwiata. SiedzĊca postaý w smutnym zamyœleniu nie oznacza przecieů
odniesionego zwycięstwa nad tekstem, a raczej zmęczenie 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

