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CZY I JAK HISTORIA MOŻE BYĆ KLUCZEM 
DO LITERATURY. O HISTORYCZNYCH KONTEKSTACH 

PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA POLSKIEGO

„Przekuwanie historii w literaturę” (termin Teodora Parnickiego) to znane okre
ślenie odnoszące się do pisarstwa historycznego, czyli wszelkich utworów inspiro
wanych przeszłością. „Pisarz historyczny - przyznaj e Maria Jolanta Ostaszewska - 
jest twórcą nie dokumentu, tylko wizji historycznej. Im bardziej jest ona przekonu
jąca, tym pewniejsze, że wejdzie ona w sferę świadomości społecznej”1.

1 M.J. Ostaszewska, Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876—1939 -wobec kryzysu 
kultury, Warszawa 2009, s. 17.

2 Zob. J. Matemicki, Literatura piękna w nauczaniu historii, Warszawa 1963; V. Julkowska, Dzie
ło literackie w dydaktycznym przekazie historii w szkole średniej, „Wiadomości Historyczne” 1994, nr 1.

3 S. Kieniewicz, Materiały pamiętnikarskie w moim warsztacie badawczym, „Pamiętnikar- 
stwo Polskie” 1971, nr 2.

4 B. Kubis, Literatura pamiętnikarska wobec wymogów współczesnej edukacji historycznej 
[w:] Edukacja historyczna a współczesność, red. B. Kubis, Opole 2002, s. 426.

Istnieje bogata tradycja sięgania po literaturę piękną w nauczaniu historii ze 
względu na dużą atrakcyjność literackich wizji przeszłości2. Szczególnie cen
nym dydaktycznie materiałem wydają się powieści historyczne, ponieważ wy
jątkowo mocno oddziałują na wyobraźnię odbiorcy i dzięki temu pozwalają mu 
na poszukiwanie informacji o przeszłości. Jednakże edukację historyczną naj
bardziej wspiera typ tekstów zaliczanych do tzw. literatury pamiętnikarskiej, 
uznawanych przez historyków za ważne źródło wiedzy o dziejach i kulturze 
duchowej narodu3. Do źródeł pamiętnikarskich zaliczamy: życiorysy, wspo
mnienia, autobiografie, dzienniki, relacje epistołograficzne, pamiętniki. Jest to 
historia osobiście doświadczona, emocjonalnie przeżyta. Jak słusznie zauważa 
Barbara Kubis, „Literatura pamiętnikarska ze względu na różnorodność zapisów 
i środowisk, z których wywodzą się autorzy, wnosi szeroką paletę poruszanych 
problemów. Jeśli młody człowiek ma być przygotowany do znalezienia swojego 
miejsca w otaczającym go świecie, to jego kontakt z tego typu twórczością uła
twi mu zrozumienie różnorodnych zjawisk społecznych i kulturowych”4.
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W dzisiejszej szkole odchodzi się od pielęgnacji przeszłości, od nadmiaru 
wiedzy (także na temat historii) w wymiarze encyklopedycznym, stawiając ak
cent na współczesność i problemowe (komunikacyjno-tekstowe) odczytywanie 
dzieł literackich. Nie oznacza to jednak ahistoryczności lekcji języka polskiego. 
Historia jest ważnym kluczem do literatury, o czym świadczy fakt, że poznawa
nie dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstów ma wymiar historyczny5. 
Szkolna interpretacja uwzględnia „podwójny tryb lektury”: historyczny (polega
jący na ujmowaniu utworu literackiego w jego macierzystym kontekście 
i uwzględnianiu informacji o charakterze historycznoliterackim oraz literaturo
znawczym) i prezentystyczny (interpretację adaptacyjną - zgodną z punktem 
odniesienia właściwym dla współczesnego interpretatora, co oznacza odwołanie 
się do doświadczeń uczniowskich)6. Dzięki przekazom pisemnym toczy się za
tem dialog między przeszłością a teraźniejszością.

5 Por. Z. Uryga, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa-Kraków 
1996.

6 Zob. L. Jazownik, Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackie
go, Zielona Góra 2004.

7 B. Myrdzik, O kształtowaniu tożsamości narodowej w procesie edukacji polonistycznej. Re
fleksje i kontrowersje [w:] W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze 
Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2009, s. 365.

8 To założenie przyświeca autorom programu integrującego nauczanie języka polskiego 
z historią w szkołach polonijnych. Zob. program autorski zamieszczony na stronie internetowej 
jako propozycja do dyskusji: M. Swat-Pawlicka, A. Pawlicki, Własną drogą do kraju przodków. 
Program języka polskiego i historii w szkołach polskich za granicą dla grupy wiekowej 10-13 lat, 
http:/www. polska-szkola.pl (dostęp 12.06.2011).

Rozumienie i interpretacja tekstów, które dzieli od czytelnika dystans dziejowy 
(nie zawsze odległy), może odbywać się na różne sposoby. Zdarza się, że przybiera 
formę „historii oficjalnej, wyuczonej i publicznie celebrowanej”7. Wówczas ma 
miejsce przyswajanie gotowej, podanej przez nauczyciela lub podręczniki wiedzy 
historycznej (często fragmentarycznej, niefunkcjonalnej) oraz oczekiwanie deklara
cji (np. patriotycznych), bez odnoszenia ich do ucznia i jego indywidualnych oraz 
kulturowych uwarunkowań. Taką historią pojmowaną jako zbiór bezrefleksyjnych 
prawd do wierzenia młodzi ludzie nie są zainteresowani, trudno też wymagać, aby ją 
znali i rozumieli. „Lekcje historii i języka polskiego nie powinny być wizytami 
w muzeum, w czasie których zdobywa się encyklopedyczną wiedzę na temat pamią
tek starodawnej kultury. Powinny być okazją do dialogu z przodkami na tematy, 
które proponuje współczesna młodzież”8.

W jaki sposób historia jest obecna w podręcznikach? Wydaje się uzasadnio
ne wskazanie kilku perspektyw, które pozwalają odnaleźć następujące założenia 
autorów tychże publikacji.
- Realia epoki są kluczem do odczytywania literatury. Przekazując uporządko

waną wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń i procesów w dziejach oj
czystych i europejskich, uczą historii literatury.
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- Język literatury jest skutecznym narzędziem do poznawania przeszłości; po
przez lekturę książek o tematyce historycznej uczniowie poznają losy ludzkie 
(poza wydarzeniami, nawet najbardziej niezwykłymi, stoją ludzie), łączą pro
blematykę historyczną z lekturą, zwracają uwagę na zbieżność tematyki.

- Zasadne jest uznawanie literatury za źródło historyczne. Dlatego proponuje się 
refleksje na temat prawdy historycznej i fikcji literackiej w różnych odmia
nach gatunkowych (począwszy od klasycznej powieści historycznej, poprzez 
kroniki, pamiętniki, reportaże itp.).

- Traktowanie historii jako „nauczycielki życia” pozwala na łączenie wypadków 
dziejowych z doświadczaną przez uczniów współczesnością .9

9 Por. M. Swat-Pawlicka, A. Pawlicki, Własną drogą do kraju przodków...
10 Przedmiotem refleksji metodycznej uczyniłam cykl podręczników do szkół ponadgimna- 

zjalnych: U. Jagiełło, M. Steblecka, ięzykpolski 1. Antyk. Średniowiecze, Wyd. Operon, Gdynia 
2007; R. Janicka-Szyszko, M. Steblecka, Język polski 2. Renesans. Barok. Oświecenie, Gdynia 
2007; D. Dominik-Stawicka, E. Czarnota, Język polski 3. Romantyzm, Gdynia 2007; K. Budna, 
J. Manthey, Język polski 4. Pozytywizm. Młoda Polska, E. Dunaj, B. Zagórska, Język polski 5. 
Literatura XX wieku i współczesna. Gdynia 2009.

Konteksty w podręcznikach do liceum10 to przede wszystkim zamieszczone 
na kolorowych tłach informacje i wskazówki poszerzające wiedzę ucznia 
i ułatwiające interpretację utworów (np. objaśnienia pojęć i zjawisk kulturo
wych, biogramy twórców, kontekst historyczny), które są zaproszeniem do roz
mowy o literaturze i kulturze.

Ogląd poszczególnych epok z perspektywy historycznoliterackiej ułatwiają 
otwierające je Wprowadzenie w epokę (inna nazwa Wstępnie o epoce) oraz 
umieszczona na końcu każdej książki Tablica chronologiczna w postaci zesta
wienia najważniejszych wydarzeń historycznych i kulturowych w Polsce i na 
świecie służąca podsumowaniu i utrwaleniu wiedzy. Zwykle na obraz epoki 
składają się jej ramy czasowe, wiadomości o filozofii, kulturze, sztuce, a także 
najważniejsze wydarzenia historyczne. Szczególnie mocno został wyekspono
wany kontekst historyczny w czwartej części, poświęconej pozytywizmowi, 
gdzie zamieszczono tabelę ilustrującą sytuację na ziemiach polskich w drugiej 
połowie XIX wieku pod zaborem austriackim, rosyjskim i pruskim. Omówiono 
tu także ważny problem obecny na kartach ówczesnej literatury - stosunek pozy
tywistów do powstania styczniowego. Interesujące i szczegółowe informacje na 
temat najważniejszych wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych 
warunkujących powstanie literatury od czasów powojennych aż po współczesne 
zawiera ostania - piąta część omawianej serii podręcznikowej. Scharakteryzo
wane w niej zostały min.: literackie oblicza wojny, literatura po Oświęcimiu, 
okres realizmu socjalistycznego, czasy „małej stabilizacji”, pokolenie Nowej 
Fali, pokolenie „Brulion i okolice” i najnowsze pokolenie X.

Najczęściej jednak historia przywoływana jest w postaci kontekstu niezbęd
nego do prawidłowego odczytania dzieł literackich związanych z określoną epo
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ką. W przypadku odrodzenia są to np. informacje historyczne o genezie Pieśni 
o spustoszeniu Podola Jana Kochanowskiego. Związane z oświeceniem Żale 
Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta Franciszka Karpińskiego to utwór, któ
rego interpretację ułatwi - zdaniem autorów podręcznika - znajomość takich 
wydarzeń jak: powstanie kościuszkowskie, konfederacja barska, rozbiory, 
Sejm Wielki, a ponadto dołączony biogram Stanisława Augusta Poniatowskie
go. Przydatne wskazówki historyczne pojawiają się bardzo często podczas 
omawiania literatury romantycznej, np. przy lekturze III cz. Dziadów (postaci 
i wydarzenia historyczne) i Pana Tadeusza A. Mickiewicza (rozdział: Historia 
wkracza do Soplicowa, w którym omówione zostały wydarzenia i postaci 
z Koncertu Jankiela).

Lektura utworów o tematyce historycznej pozwala uczniom na poznanie 
tekstów podejmujących np. motywy zagrożenia lub utraty ojczyzny (w wier
szach patriotycznych z okresu romantyzmu S. Goszczyńskiego (Piosenka) Przy 
sadzeniu róż, z epoki dwudziestolecia My Pierwsza Brygada i czasów wojny 
W. Broniewskiego Bagnet na broń). Przywołuje też obraz żołnierza i wojny 
w literaturze będący literackim obliczem drugiej wojny światowej (poezje Ba
czyńskiego, Gajcego, Trzebińskiego, opowiadania Nałkowskiej i Borowskiego). 
Młodzież może zrozumieć, że tego rodzaju twórczość stanowi dla jej autorów 
traumatyczne doświadczenie masowej zagłady, pozwala na dawanie świadectwa 
i sławienie bohaterskich czynów zbrojnych.

Dzieła literackie uznawane są czasem przez twórców podręcznika za źródło 
historyczne11, np. Kroniki Wincentego Kadłubka, Jana Długosza, Janka z Czarn
kowa przybliżają epokę średniowiecza (wprowadzone zostaje pojęcie historio
grafii). Pamiętniki Paska uważane są za skarbnicę obyczajów czasu sarmatyzmu, 
zaś Pamiętniki z pobytu na Syberii Rufina Piotrowskiego i Ewy Felińskiej przed
stawiają świadectwo przeżyć polskich zesłańców, uczestników walki o wolność. 
Podobnie reportaże Melchiora Wańkowicza czy Hanny Krall stanowią głos po
kolenia naznaczonego przeżyciami wojny.

11 Por. Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, M. Głowiński, War
szawa 1978.

Warto zaznaczyć, że okazją do dyskusji na temat stosunku pisarza do źródeł 
historycznych (zwłaszcza że zadaniem uczniów jest sięgnięcie do tych źródeł) 
jest analiza powieści historycznych Sienkiewicza (Quo vadis, Potop). Stanowią 
one kontekst interpretacyjny jako kontynuacje i nawiązania do epoki starożytno
ści, średniowiecza i baroku. W podręczniku pojawiają się także informacje na 
temat wyznaczników gatunkowych powieści historycznej, postaci historycznych 
(np. Nerona) i fikcyjnych, historycznych wydarzeń (np. ataku Szwedów na Jasną 
Górę i zwycięskiej obrony), a przede wszystkim idei „pokrzepiania serc”. Rów
nież romantyczna poezja ilustrująca sceny bohaterskiego umierania (np. J. Sło
wackiego Sowiński w okopach Woli, A. Mickiewicza Śmierć pułkownika) inspi
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ruje uczniów do studiowania biografii Emilii Plater i gen. Józefa Sowińskiego 
oraz porównania literackiego i historycznego obrazu śmierci tych bohaterów.

„Historia magistra vitae est” - rozumienie tej starożytnej sentencji oznacza 
odwołanie się do roli historii w życiu człowieka i zwrócenie uwagi na kształto
wanie postaw i wskazywanie sposobów postępowania. Wybitny historyk profe
sor Henryk Samsonowicz podaje trzy powody, dla których historia lat minionych 
może być nauczycielką życia. Po pierwsze historia jest wiedzą o nas samych, 
umożliwia poznanie siebie oraz znalezienie własnego miejsca w życiu, ojczyź
nie, w świecie; uczy także samodzielności myślenia, hierarchizowania wartości. 
Po drugie ułatwia wymianę informacji członkom wspólnoty dzięki posługiwaniu 
się zrozumiałym dla niej historycznokulturowym kodem zawierającym słowa- 
klucze (np. Grunwald, Wawel, Piłsudski). I wreszcie odgrywa istotną rolę w roz
woju intelektualnym człowieka, gdyż jej znajomość jest warunkiem krytycznej 
analizy różnych źródeł informacji12.

12 H. Samsonowicz, Szkolna edukacja historyczna w oczach historyka [w:] Przełomy w histo
rii, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15—18 września 1999 roku, t. 1, 
red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, Toruń 2000.

13 Z. A. Kłakówna, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompe
tencji. Język polski w klasach IV—VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Kraków 2003, 
s. 135.

Takie pojmowanie przeszłości wiąże się z potrzebą krytycznego oraz inte
lektualnego wartościowania faktów historycznych. Jak słusznie zauważa Zofia 
Agnieszka Kłakówna: „Także wobec Historii proces waloryzowania musi być 
ciągle podejmowany, jeśli ma ona być »nauczycielką życia«, a nie martwą lite
rą”13. Układ podręcznikowych tekstów prezentuje jednostkę w zmaganiach z hi
storią (np. w twórczości Wyspiańskiego i Wajdy, gdzie ukazana jest prawda 
o skomplikowanych momentach najnowszej historii Polski, takich jak: wystąpie
nia studenckie w marcu 1968, protesty robotnicze w latach 70. i strajki w sierpniu 
1980; stały się one inspiracją filmów Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza).

Do dyskusji na temat historii i tradycji zachęcają niektóre polecenia z anali
zowanej serii podręczników. Inicjowana jest ona zazwyczaj po lekturze ważnych 
dla polskiej kultury utworów z kanonu, np. Wesela Wyspiańskiego: „Zabierz 
głos w dyskusji o potrzebie kultywowania wartości narodowych” (s. 197), Chło
pów Reymonta: „Wierność tradycji - wartość czy ograniczenie? Rozważ pro
blem, odwołując się do powieści Władysława Reymonta i własnych obserwacji” 
(s. 222). W takich sytuacjach historia łączy się z teraźniejszością, a młodzi lu
dzie mają okazję sięgnąć do swoich przeżyć, korzystając także z doświadczeń 
starszych pokoleń: „Czy w dzisiejszych czasach pojęcie honoru jest żywe? 
Sformułuj i uzasadnij swoją opinię” - na podstawie eseju Jana Józefa Szczepań
skiego Przed nieznanym trybunałem, gdzie autor jako przedstawiciel pokolenia 
Kolumbów i autorytet moralny pisze o stosunku do dziedzictwa romantycznego 
i oddziaływaniu Lorda Jima Josepha Conrada na własną postawę (s. 240).
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Obudowa metodyczna w postaci poleceń jest skierowana przede wszystkim 
na odczytywanie tekstów kultury i stawia ucznia głównie w roli odbiorcy (czy
telnika). Taka konstrukcja podręczników w niewielkim stopniu inspiruje 
uczniów do samodzielnych poszukiwań historycznych oraz rozwijania zaintere
sowań tą dziedziną, gdyż wiadomości i komentarze podane są zazwyczaj wprost 
(choć trzeba przyznać, że często z perspektywy wybitnych badaczy i twórców 
literatury, np. M. Głowińskiego, C. Miłosza). Widać to na przykładzie cz. 5 pod
ręcznika: uczniowie mają jedynie: omówić zasygnalizowany problem (np. 
Wjaki sposób Marek Edelman opisuje okoliczności wybuchu powstania w war
szawskim getcie i jego przywódców, s. 125 - H. Krall Zdążyć przed Panem Bo
giem), przedstawić, wyjaśnić (np. Na czym polegał tragizm pokolenia Kolum
bów, odwołując się do interpretacji wierszy Baczyńskiego, s. 104) znaczenie, 
funkcję zabiegu literackiego (np. Czemu służy pozorna deheroizacja bohaterów 
Melchiora Wańkowicza Ziele na kraterze, s. 111), zwrócić uwagę, wskazać 
fragmenty (np. ujawniające ironię i autoironię narratora komentującego historię 
najnowszą oraz jego własne złudzenia dotyczące świata, T. Konwickiego Nowy 
świat i okołice s. 154), porównać różne kreacje, obrazy (np. rewolucji w utwo
rach dramatycznych Witkacego Szewcy i Gombrowicza Operetka, s. 90), wy
mienić (np. idee wiersza K.I. Gałczyńskiego Requiem, które wskazują na jego 
związek z socrealizmem, s. 176), wskazać, znaleźć aluzje historyczne (np. do 
czasów romantyzmu, zaborów i powstań narodowych w wierszu Historia 
K.K. Baczyńskiego, s. 104), sporządzić notkę (np. na temat przebiegu rewolucji 
we fragmencie Szewców Witkacego, s. 87). Jedyną okazją, by wykazać się więk
szą samodzielnością i pomysłowością, jest propozycja przygotowania prezenta
cji (np. na temat: Obraz żołnierza i wojny w łiteraturze, s. 144).

Jak przedstawia się zagadnienie kontekstów historycznych w gimnazjum?
Podstawa programowa z języka połskiego na III etap edukacyjny zakłada, że 

uczeń uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny i histo
ryczny. Wśród lektur (tekstów kultury) wymienia utwory, których zrozumienie 
wymaga odwołania się do historii: Redutę Ordona A. Mickiewicza, wybraną 
powieść historyczną H. Sienkiewicza {Quo vadis, Krzyżacy lub Potop), Kamie
nie na szaniec A. Kamiński ego lub Dywizjon 303 A. Fiedlera, utwór podejmują
cy problematykę Holokaustu, np. wybrane opowiadanie Idy Fink czy Pamiętnik 
z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego.

Program nauczania i cykl podręczników Błiżej słowa dla klas I, II, III gim
nazjum 14 ma przede wszystkim układ tematyczny (problemowy). Porządek 
chronologiczny obecny jest zwłaszcza w klasie trzeciej, gdzie przeważają teksty 
dotyczące świata i historii, co ma pomóc w uświadomieniu istoty procesu histo
rycznoliterackiego. Warto jednak dodać, że podręczniki do klasy pierwszej oraz 

14 Oglądowi poddano cykl podręczników do gimnazjum Ewy Horwath, Grażyny Kiełb Bliżej 
słowa, klasa 1, 2, 3 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2009, 2010.
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drugiej zamyka Oś czasu, w której zamieszczono podział na epoki z uwzględ
nieniem najwybitniejszych twórców literatury polskiej i powszechnej. Poza tym 
towarzyszące utworom osie czasu pomagają uczniom usytuować autorów i pre
zentowane teksty w procesie historycznoliterackim

Tytuły rozdziałów poszczególnych podręczników podkreślają aksjologiczny 
wymiar poruszanych w nich tematów oraz wskazują na konsekwentne i systema
tyczne odwoływanie się do świata wartości (poznawczych, etycznych, estetycz
nych), które stanowią fundament kultury narodowej i europejskiej. Natomiast 
dobór tekstów dla poszczególnych klas pozwala na wskazanie analogicznych 
odniesień do historii jak w podręcznikach do szkoły ponadgimnazjalnej.

Spotkania uczniów z historią przewiduje się już od klasy pierwszej15 po
przez uporządkowanie bloków problemowych uwzględniających ważne motywy 
literackie. Lektura utworów literackich zakłada również odwoływanie się do 
nich jako źródeł historycznych, często historia obecna na kartach książek poza 
pełnieniem roli kontekstu interpretacyjnego jawi się także jako nauczycielka 
życia.

15 E. Horwath, G. Kiełb, Bliżej słowa. Język polski klasa 1 gimnazjum, Warszawa 2009.

W analizowanej serii podręczników konteksty historyczne dzieł literackich 
pojawiają się często, począwszy od średniowiecznej Pieśni o Rolandzie (pano
wanie Karola Wielkiego) w klasie pierwszej, na Warkoczyku T. Różewicza (mar
tyrologia narodu w czasie II wojny światowej) w klasie trzeciej kończąc. Zapro
szeniem do dialogu są teksty wprowadzające (w formie komentarzy odautor
skich, pełniące rolę przewodników), na uwagę zasługuje również sposób formu
łowania poleceń (zachęcający do samodzielności, poszukiwania i często także 
do działania).

Uczniowie są już od pierwszej klasy zachęcani do samodzielnego studiowa
nia źródeł: Sprawdź w źródłach encyklopedycznych, gdzie i kiedy żył król Artur. 
Wypisz najważniejsze informacje (s. 204), zastanawiając się przy okazji nad 
prawdą historyczną i fikcją literacką (np. dlaczego w utworze napisanym w do
bie wypraw krzyżowych tak dalece zmieniono fakty). Jest to jednocześnie 
okazja do korelacji języka polskiego z historią: Przypomnij sobie sylwetki naj
większych polskich i europejskich władców, których poznałeś na łekcjach hi
storii (s. 204).

Po przeczytaniu wiersza Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś autorki pod
ręcznika dyskretnie podpowiadają młodym czytelnikom, że należy zwrócić 
uwagę na rok 1950, w którym został napisany wiersz. Uczniowie, poszukując 
informacji na temat tego okresu w historii Polski i świata, samodzielnie dojdą do 
wniosku, czy utwór odnosi się do konkretnych postaci i wydarzeń, czy też ma 
ponadczasową wymowę (s. 211).

Omawiana również w pierwszej klasie powieść młodzieżowa Małgorzaty 
Musierowicz Opium w rosołe pozwala zwrócić uwagę na rzeczywistość przed
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stawioną w tym utworze, stawiając ucznia w roli eksperta-historyka, który ma za 
zadanie przedstawić rzeczywistość PRL-u w latach 80. (informacje na temat 
stanu wojennego, sytuacji materialnej społeczeństwa; min. o kartkach na żyw
ność, emigracji zarobkowej i jej wpływie na losy ludzi, s. 177).

Rozdział szósty zatytułowany Strzec Boga, honoru i ojczyzny - przypo
mina uczniom klasy pierwszej wartości kształtujące wspólnotę narodową, pań
stwową i religijną. Pełnią one ważną rolę w budowaniu poczucia tożsamości 
narodowej młodego człowieka; uczą rozumienia polskiej tradycji patriotycznej, 
odwołują się do utrwalonego w kulturze europejskiej wzorca rycerza - wiernego 
obrońcy ojczyzny, strażnika honoru i wartości, obrazują trwanie etosu rycerskie
go w polskiej kulturze (np. Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza, Pieśń 
o żołnierzach z Westerpłatte Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego). Kontynu
acją tego wątku są zamieszczone w podręczniku dla klasy trzeciej w rozdziale 
Poszukiwać wzoru teksty literackie (Pieśń o Rołandzie, Krzyżacy Sienkiewicza, 
Miecz przeznaczenia Sapkowskiego).

W podręczniku do klasy drugiej16 na uwagę zasługuje już rozdział pierwszy: 
Budować swoją tożsamość. Otwiera go informacja biograficzna o Józefie Wybic
kim oraz oś czasu przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historyczne (I, II, 
IH rozbiór Polski, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, odzyskanie nie
podległości przez Polskę oraz ustanowienie Mazurka Dąbrowskiego hymnem naro
dowym), których znajomość jest konieczna jako przygotowanie do odbioru i waru
nek właściwego zrozumienia hymnu narodowego. Rozbrzmiewają w nim bowiem 
echa historii: postacie historyczne (uczniowie są zachęceni do zebrania o nich in
formacji z encyklopedii lub innych źródeł i sporządzenia notatki) oraz fakty z prze
szłości (gimnazjaliści mają wyjaśnić ich znaczenie dla polskiej historii, s. 12).

16 E. Horwath, G. Kiełb, Bliżej słowa. Język polski klasa 2 gimnazjum, Warszawa 2009.

W rozdziale siódmym Cenić wolność zgromadzono teksty z epoki romanty
zmu i II wojny. Reduta Ordona A. Mickiewicza jest okazją do dyskusji na temat 
postawy Polaków wobec caratu, walki w powstaniu listopadowym oraz do zapo
znania uczniów z sylwetką podporucznika Juliana Ordona i wskazania na roz
bieżności między faktami historycznymi a obrazem przedstawionym przez poetę 
(s. 226-228). Ciekawym zadaniem dla uczniów może być naszkicowanie planu 
pola bitwy oraz usytuowanie na nim bohaterów poematu.

Oblicza niewoli w sto lat później ukazane są we Wspomnieniach wojennych 
Karoliny Lanckorońskiej, która jako naoczny świadek opisuje zajęcie Lwowa 
przez armię sowiecką we wrześniu 1939 r. Jest to literacki dokument (jego inspi
racją stały się wewnętrzne przeżycia autorki) i cenne źródło historii (przede 
wszystkim dla uczniów). Dlatego podczas jego czytania pojawiają się następują
ce polecenia: Opowiedz o okołicznościach spotkania pracowników uniwersytetu 
z okupacyjnymi władzami Lwowa. Wyłicz zasady obowiązujące mieszkańców 
okupowanego Lwowa (s. 234-235).
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Lektura Dywizjonu 303 - powieści o charakterze reportażowym - również 
uruchamia kontekst historyczny. Zachęca młodzież, dzięki ciekawie skonstru
owanym poleceniom, do różnorodnych działań: zbierania danych na temat sa
molotów używanych w czasie II wojny światowej przez niemieckie siły po
wietrzne Luftwaffe i angielski RAF; organizowania w klasie wystawki modeli 
lub rysunków przestawiających te maszyny; zgromadzenia ilustracji związanych 
z walkami opisanymi w Dywizjonie 303; poszukania fotografii pilotów; zapisa
nia w punktach przebiegu decydującej bitwy powietrznej; sięgnięcia do źródeł 
historycznych na temat polskich lotników, którzy weszli w skład sił powietrz
nych Anglii; przedstawienia niemieckich sił powietrznych, etapów ich działań 
oraz operacji sztabu angielskiego, które doprowadziły do zwycięstwa aliantów; 
napisania sprawozdania z bitwy; dyskusji na temat znaczenia bitwy o Anglię dla 
całej Europy (s. 238-240).

Na podstawie fragmentu Pamiętnika z powstania warszawskiego (będącego 
głosem ocalonego z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego) 
uczniowie inspirowani do aktywności wyodrębniają zdarzenia mówiące o dzia
łaniach wojskowych, opisują wygląd powstańców i żołnierzy niemieckich oraz 
przyglądają się postawom ludzi niebiorących udziału w walce. Przygotowują 
także reportaż na temat przeżyć warszawiaków w pierwszych dniach powstania, 
przeprowadzają wywiady. Są nawet zachęcani do odwiedzenia wirtualnego Mu
zeum Powstania Warszawskiego i zredagowania wpisu do księgi pamiątkowej 
(s. 239-245).

Podręczniki do klasy trzeciej17 zamieszczają teksty źródłowe będące kon
tekstem interpretacyjnym dla dzieł literackich. Jako przykład wymieńmy 
fragment książki Normana Daviesa Boże igrzysko. Historia Polski (Europa) 
oraz wywiad z historykiem prof. Januszem Tazbirem na temat europejskiego 
dziedzictwa kulturowego. Pozwolą one spojrzeć na antyczny i mityczny rodo
wód cywilizacji, pomagając właściwie odczytać teksty literackie z tego okresu. 
Warto zauważyć, że czasem jedne dzieła literackie stanowią kontekst histo
ryczny przygotowujący do właściwego odbioru innych, np. zamieszczony 
w podręczniku dla klasy trzeciej fragment opowiadania Zofii Kossak Obiad 
czwartkowy z tomu Bursztyny jest pomocny w zrozumieniu twórczości Ignace
go Krasickiego i jednocześnie służy poznaniu osób z epoki Stanisława Augusta 
(s. 155-160).

17 E. Horwath, G. Kiełb, Bliżej słowa. Język polski klasa 3 gimnazjum, Warszawa 2010.

Podczas czytania Krzyżaków Sienkiewicza gimnazjaliści dowiadują się - 
dzięki pomocy podręcznika - jak wiernie pisarz zrekonstruował czasy polskiego 
średniowiecza (zbierając materiały źródłowe, studiując mapy i dokumenty). 
Poznają także wyznaczniki powieści historycznej, jej cechy gatunkowe, a szcze
gólnie są zachęcani do badania i poszukiwania. Zadania inspirują do: opracowa
nia prezentacji multimedialnych dotyczących historii zakonu krzyżackiego, sy

226



tuacji politycznej Litwy i Żmudzi za czasów Jagiełły, a także sytuacji politycznej 
na ziemiach polskich w drugiej poł. XIX w. - ze szczególnym uwzględnieniem 
polityki germanizacyjnej kanclerza Otto Bismarcka (s. 72); wykonania plakatów 
przedstawiających postaci historyczne i fikcyjne Polaków i Krzyżaków. Ponadto 
uczniowie są zachęcani do: zredagowania jednej z kart kroniki rodu bohaterów 
powieści, narysowania herbu, wykonania schematu drabiny feudalnej, wymie
nienia wydarzeń historycznych, obyczajów rycerskich: pasowanie na rycerza, 
pojedynki, umiejętność władania bronią, powinności rycerskie. Ich uwagę przy
kuje z pewnością wielka wojna z zakonem, co stwarza okazję, by omówić sto
sunki panujące między Polakami i Krzyżakami i przyczyny bitwy pod Grunwal
dem 1410 r. (s. 76).

Rozdział szósty Wyjść zwycięsko z najcięższych prób to okazja do po
nownego spotkania uczniów, tym razem klasy trzeciej gimnazjum, z drugą 
wojną światową. Zebrane w nim teksty kultury mają pomóc w zrozumieniu 
jej tragizmu. Rozdział ten otwiera sylwetka Aleksandra Kamińskiego, czło
wieka, który podobnie jak inni bohaterowie utworów literackich tu zgroma
dzonych potrafił wcielić w życie ideał braterstwa i służby ojczyźnie. Za po
średnictwem zadań skonstruowanych przez autorki podręcznika lekturze 
Kamieni na szaniec (należącej do literatury faktu, nazywanej też powieścią 
reportażową lub gawędą harcerską, s. 274) towarzyszą różnorodne działania 
uczniów: zbieranie informacji na temat harcerstwa w przedwojennej Polsce, 
przedstawienie najważniejszych wydarzeń z początków II wojny światowej, 
które poprzedziły pięcioletnią okupację Polski. Podręcznik zachęca do zgro
madzenia materiałów do wystawy ukazującej akcje sabotażowe i dywersyjne 
Szarych Szeregów podczas II wojny światowej, stworzenia słownika wyra
zów odnoszących się do okupacyjnej rzeczywistości. Autorki podręcznika 
podkreślają wartość historyczną relacji ukazującej walki z niemiecką propa
gandą (sabotaż i dywersja), dlatego proponują min.: napisanie notatki ency
klopedycznej, którą można byłoby umieścić w Wikipedii, np. z akcji odbicia 
Rudego (uwzględniając w niej datę, rejon ulic miasta, pseudonim dowódcy, 
uczestników); zrekonstruowanie przebiegu akcji; naszkicowanie planu sytu
acyjnego uwzględniającego trasę marszu oddziału, przebieg wydarzeń, 
uczestników i skutki działań.

Informacje o powstaniu warszawskim (przyczynach, przebiegu i skut
kach) pojawiają się nie tylko jako komentarz odautorski czy tekst wprowa
dzający w postaci krótkiej notki historycznej przywołującej kontekst inter
pretacyjny. Wzbogacają jego obraz na podstawie wierszy Anny Swirszczyń- 
skiej z tomu Budowałam barykadę (stanowiących poetyckie świadectwo tam
tych wydarzeń) i tekstu Melchiora Wańkowicza (fragmentu jego powieści 
wspomnieniowej Ziele na kraterze), którego córka walczyła jako harcerz 
i zginęła w szóstym dniu powstania. Zachęcają nie tylko do refleksji, ale 
także do działań twórczych: Zaproponuj skład oddziału najsłynniejszych 
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obrońców naszej ojczyzny wszystkich wieków. Kogo uczyniłbyś jego dowód
cą? (s. 283). Uczniowie mogą sięgnąć do Internetu (podano stronę interne
tową Muzeum Powstania Warszawskiego), poszukać informacji o działaniach 
artystów podejmowanych dla upamiętnienia powstania warszawskiego i za
proponować własny sposób uczczenia w swojej szkole lub miejscowości 
pamięci poległych w walce harcerzy.

Czytając fragment opowiadania Idy Fink Zabawa w klucz (s. 289-291), 
gimnazjaliści mają zastanowić się, w jaki sposób przedstawiona została tragedia 
ludzi żyjących w czasie niemieckiej okupacji. Kontekst historyczny uruchamia 
także interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza Warkoczyk, przywołując obraz 
martyrologii, którego symbolem jest Oświęcim - uczniowie mogą wyrazić wła
sną opinię na temat: Czy należy uczyć się o takich przerażających faktach? Są 
zaproszeni przez autorki podręcznika do uczczenia pamięci ofiar przez zapalenie 
w klasie symbolicznej świecy (s. 287).

Odwołania do rzeczywistości politycznej lat 70. pojawiają się podczas lek
tury wiersza Stanisława Barańczaka Określona epoka. Uczniowie mają przepro
wadzić wywiad z członkami rodziny lub znajomymi pamiętającymi czasy PRL-u 
na temat życia w tamtym okresie. Tak nagraną rozmowę mogą opracować pi
semnie na komputerze, wzbogacając ilustracjami, aby stworzyć w ten sposób 
wspólną księgę „określonej epoki” (s. 319.)

Czym jest historia i jakie miejsce zajmuje w życiu współczesnego mło
dego człowieka? Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej i rzetelnej od
powiedzi na podstawie wycinkowej tylko obserwacji dwóch serii podręczni
ków do języka polskiego. Historia może stać się „otwartą księgą” zapisywa
ną w dużej mierze przez twórczego nauczyciela (a także przez autora pod
ręcznika) i coraz bardziej samodzielnie i dojrzale myślącego ucznia. Młody 
człowiek, który wchodzi w dorosłość, dzięki umiejętności planowania wła
snego stylu życia, dokonywania wyborów i przewidywania ich intelektual
nych i emocjonalnych konsekwencji coraz lepiej rozumie fakty, zjawiska 
i dostrzega procesualność. „Każdy człowiek ma prawo do rozpatrywania 
historii w świetle doświadczeń epoki, w której jemu samemu przyszło żyć” - 
pisał Paweł Jasienica18. Dlatego ważne jest wprowadzenie w tradycję z za
chowaniem indywidualnej perspektywy każdego ucznia. Czytając teksty hi
storyczne, odbiorca może zmierzyć się z przeszłością, odkrywając prawdę 
o niej, i rozpoznać siebie, aby odpowiedzieć na szereg pytań: kim jestem?, po 
co istnieję?, do czego zmierzam? Dlatego postawa wobec historii powinna 
być ciągle aktualizowana, poddawana waloryzacji. W ten sposób wytwarza 
się intelektualna i emocjonalna więź z tradycją.

18 P. Jasienica, Rozważania o wojnie domowej, Kraków 1985, s. 23.
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Dorota Karkut: HISTORICAL CONTENTS AND WAYS 
OF EXPRESSING HISTORICAL HERITAGE

BY THE AUTHORS OF BOOKS FOR POLISH LANGUAGE STUDENT’S

The subject of the methodical reflection are two different student’s courses Polish lessons 
for the sixth form students and To be closer to word for gymnasium classes. She has carefully 
checked different student’s books and has taken into consideration the choice of texts, the order of 
historical contents and ways of expressing the rubrics by the authors.

The history in the investigated student’s books is presented in the context of analyzing the 
literary works in connection with particular epoch. The historical contexts are mostly the informa
tion included and clues broadening knowledge of students and simplifying the interpretation of 
different literary works (e.g. definitions of different notions, and cultural events, authors’ bi
ograms), which are the invitation to a discussion about literature and culture.

The literary works about historical issues are represented by different literary genre: begin
ning from the historical novel, chronics, diaries, reports, essays and a wide repertoire of poetical 
texts. The historical contexts broaden pupils’ knowledge and help to interpret literary works from 
different cultural epochs.
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