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1. Wokół pojęcia „kanon” (w edukacji polonistycznej)

W obliczu dyskusji, jaka od dłuższego czasu toczy się wokół kolejnych pod
staw programowych kształcenia ogólnego, warto przypomnieć, co znaczy poję
cie „kanon” oraz jak rozumieć szkolny kanon lektur. Jak wiadomo, jest on 
przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin, min. filozofii, religii, sztuki, 
zatem biorąc pod uwagę chociażby jego znaczenie filozoficzne, należy zauwa
żyć, że oznacza ogólnie przyjętą normę, wzór, tradycyjny wzorzec. Przedmiotem 
mojej uwagi będzie kanon lektur, a zgodnie z definicją „kanon szkolny 
tworzy podstawowy kod kształtujący sposób trwania pamięci 
zbiorowej i pole wspólnych doświadczeń kulturowych”1. 
Z polonistycznego (dydaktycznego) punktu widzenia kanon współtworzą utwory 
literackie powszechnie uznane za wartościowe, których lektura jest obowiązko
wa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (tak
że dla studentów uniwersytetów i innych szkół wyższych). Według Jerzego Ka
niewskiego kanon obejmuje „zestaw starannie wyselekcjonowanych utworów, 
z którymi powinien zostać zapoznany każdy przedstawiciel danej zbiorowości. 
[...] W jego skład wchodzą utwory uznane powszechnie za wartościowe, a więc 
zaliczane do klasyki (narodowej, europejskiej, światowej). [...] Kanon ma być 
przede wszystkim nośnikiem najważniejszych dla określonego kręgu kulturowe
go wartości”2.

1 M. Ingi ot, T. Patrzałek, Nad kanonem literackim w szkole [w:] Wiedza o literaturze i eduka
cja. Księga referatów Zjazdu polonistów Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, 
Z. Jarosiński, Warszawa 1996, s. 926. Uproszczoną definicję formułuje Dorota Bator, która twier
dzi m.in., że „Kanon lektur [...] to zbiór (wybór) tekstów literackich przeznaczonych do lektury 
w szkole lub w domu”. Zob. tejże, Kanon lektur w szkole podstawowej — przed reformą i po roku 
1999 [w:] Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, red. D. Michułka, K. Bakuła, Wrocław 
2005, s. 87.

2 J. Kaniewski, Problem kanonu lektur w edukacji — od podstaw do matury, „Polonistyka” 
2005, nr 2, s. 40-41.
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Także w opinii Ewy Nowak istnieje stała potrzeba istnienia kanonu rozu
mianego jako: „zbiór utworów literackich powszechnie uznanych za wartościo
we. Podtrzymuje on zbiorową pamięć, jest nośnikiem tradycji, bez której spo
łeczność nie mogłaby trwać i rozwijać się [...]. Utwory z kanonu utrwalają 
i przekazują wartości, których dziedziczenie przez kolejne pokolenia gwarantuje 
istnienie zbiorowej tożsamości”3.

3 E. Nowak, Klasyka w szkole — o modelach pracy z utworami z kanonu literackiego [w:] 
Szkolne spotkania z literaturą, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2007, s. 29. Zob. także: J. Prokop, 
Kanon literacki i pamięć zbiorowa [w:] Wiedza o literaturze..., s. 23: S. Bortnowski, Kanon lite
racki: między potrzebą a buntem [w:] Szkolne spotkania..., s. 15-18.

4 A. Skrendo, O kanonie bez przesady, „Polonistyka” 2007, nr 5, s. 12: tenże, Kanon i lektura 
[w:] Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005, s. 65-74.

5 Por. J. Święch, Burze wokół kanonu/kanonów [w:] Kanon i obrzeża..., s. 13 27: S. Bort
nowski, Ocena dydaktycznego aspektu zmian w spisie lektur dokonanych 24 sierpnia 2007 roku, 
„Polonistyka” 2008, nr 1, s. 17-19. Opinie na temat listy lektur zaproponowanej przez 
min. R. Giertycha na łamach tego numeru „Polonistyki” wyrazili również: B. Chrząstowska, 
Z. A. Kłakówna, K. Biedrzycki, J. .larzębski: zob. także: W. Wańtuch, Wszyscy jesteśmy poloni
stami?, „Polonistyka” 2008, nr 6, s. 54. Obowiązująca od 2009 roku lista także została poddana 
publicznej debacie i krytycznej dyskusji. Np. S. Bortnowski, Kanon w rozsypce oraz kanon jako 
wybór [w:] tegoż, Jak zmienić polonistykę szkolną?, Warszawa 2009, s. 91-102, 135-144; 
K. Bakuła, Podstawa programowa z języka polskiego z roku 2009 albo „pitaval lubelski ”, „Polo
nistyka” 2010, nr 2; P. Kołodziej, Tak zwana „edukacja polonistyczna ” według tak zwanej „pod

Obserwujemy jednak zmiany w tradycyjnym rozumieniu kanonu, gdyż jaw
nie akanoniczna sztuka nowoczesna także stworzyła własny kanon (choć za
wodny i krótkotrwały). Potwierdzeniem „nowoczesnego” spojrzenia jest opinia 
mówiąca o tym, że kanon musi się zmieniać, nie jest zatem stały i uniwersalny, 
przy czym badacz przyjmuje postawę - rzec można - obrony literatury i kanonu, 
ganiąc progresywny radykalizm, w ramach którego literatura podlega instrumen
talizacji. Z jednej strony jest to zatem obszar dziedzictwa, z drugiej zaś - obszar 
mody, nowości, ekscytacja nieznanym, a przecież dzieło kanoniczne rozpozna- 
jemy m.in. po tym, że możemy je opatrzyć wykrzyknieniami typu: „To jest 
wielkie dzieło!” czy też „Cóż za wiekopomne osiągnięcie!”. Utwory niższej 
rangi do kanonu - w znaczeniu literaturoznawczym - należeć więc nie mogą. Co 
istotne, wolność czytania mogłaby doprowadzić do zaprzestania funkcjonowania 
kanonu4. Oprócz lektur należących do klasyki, utworów wpisujących się w topi
kę tradycji narodowych trzeba też znaleźć w kanonie miejsce dla dzieł współ
czesnych, gdyż w ten sposób rodzą się zainteresowania czytelnicze.

Kształt kanonu wywołuje wiele emocji i bywa przedmiotem dyskusji na
ukowców, władz oświatowych, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także polity
ków. Spory o zestaw lektur rodzą się wówczas, gdy mamy do czynienia ze 
zmianami programowymi, reformami oświaty itp., w literaturoznawstwie zaś 
dyskusja nad kanonem zaznaczyła się ze szczególną intensywnością na przeło
mie XX i XXI wieku, w dydaktyce polonistycznej trwa do dziś5. W literaturze 
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kanon kształtuje jej wyobrażenie, jest źródłem wiedzy o epoce, uznawany jest za 
niezbędne narzędzie w praktyce historyka literatury, ponieważ bez niego nie 
może się obyć żadna teoria interpretacji (pojawia się w hermeneutyce u Gada- 
mera), z kolei kanon pedagogiczny jest swego rodzaju standardem ułatwiającym 
ocenę uczniów. Do rangi kanonicznej powinny pretendować zatem przede 
wszystkim dzieła cieszące się uznaniem i szczególnym autorytetem.

Tryb ustalania kanonu lektur, jego kształt, zależny jest od wielu czynników 
i grup osób, a Zenon Uryga nazwał je gospodarzami kanonu, wymieniając kolej
no gospodarzy intelektualnych, profesjonalnych, rynkowych, urzędowych oraz 
właściwych6. Gospodarze intelektualni to badacze literatury i kultury, krytycy 
sztuki, publicyści i artyści, natomiast gospodarze profesjonalni to znawcy pro
blematyki edukacyjnej, a zatem dydaktycy literatury i języka, zorientowani po
lonistycznie psychologowie, pedagodzy, kulturoznawcy, a także historycy, teo
retycy i twórcy literatury adresowanej do młodzieży. Gospodarz rynkowy, czyli 
tzw. „niewidzialna ręka rynku”, wprowadza własne praktyki wydawania pod
ręczników literatury oraz książki pomocnicze dla uczniów, co rzutuje także na 
kształt kanonu lekturowego. Wreszcie gospodarz urzędowy, czyli szef resortu 
edukacji, który co prawda dysponuje ogromną mocą decyzyjną, jednak jeśli jest 
specjalistą w innej dziedzinie wiedzy, powinien opierać się na opiniach kompe
tentnych doradców. „Nie jest przecież rolą ministra podejmowanie arbitralnych 
decyzji w sprawach konkretów listy lektur. [...] Rolą urzędu jest przede wszyst
kim tworzenie odpowiednich warunków do tego, aby podstawy programowe 
i inne dokumenty i decyzje służące regulacji kształcenia mogły powstawać i doj
rzewać jako dzieła zespołu znawców dyscypliny i procesu kształcenia”7. Ostat
nia grupa wedle tej klasyfikacji to gospodarze właściwi kanonu lektur, czyli 
nauczyciele, jako zespół najważniejszy, stojący najbliżej uczniów, utworzony 
z osób odpowiedzialnych za kształt i kondycję kanonu lekturowego.

stawy programowej”, „Polonistyka” 2010, nr 2; M. Skrzypczyk, M. Stanisz, Kilka uwag o nowej pod
stawie z języka polskiego, „Kwartalnik Edukacyjny” 2009, nr 3, s. 62-75; E. Mazur, Kilka uwag o kano
nie lektur w edukacji polonistycznej, „Kwartalnik Edukacyjny” 2011, nr 1, s. 104-106.

6 Z. Uryga, Gospodarze szkolnego kanonu lekturowego „Polonistyka” 2007, nr 8, s. 7-13.
7 Tamże, s. 11.
8 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzami, t. 2: Język polski, IV etap 

edukacyjny, Warszawa 2009, s. 49-52. Z uwagi na temat artykułu odnoszący się do tekstów lite
rackich w wykazie pomijam inne teksty kultury uwzględnione w podstawie programowej przed
miotu język polski (dla szkół ponadgimnazjalnych).

Dobrze byłoby, aby nauczyciele poloniści z przywileju gospodarzy korzy
stali, pamiętając, że szkolny kanon powinien uczyć „bycia w kulturze” oraz że 
ma to być przede wszystkim zbiór arcydzieł, ponieważ w dziełach kanonicznych 
zdeponowane są wartości i takie dzieła uczą etyki czytania.

Przyjrzyjmy się raz jeszcze podstawie programowej, w której spis lektur li
cealistów przedstawia się następująco8:
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ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY

1. Teksty poznawane w całości

(nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim 
okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy 
czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką):

*Bogurodzica', Lament świętokrzyski',

Sofokles, Antygona lub Król Edyp (wersja 
literacka lub spektakl teatralny);

teksty określone dla zakresu podstawowego, 
a ponadto: Horacy - wybrane liryki;

William Szekspir, Makbet lub Hamlet,

*Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny 
(inne niż w gimnazjum) i psalm;

Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);

Mikołaj Sęp-Szarzyński - wybrane sonety; poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan 
Andrzej Morsztyn);

Adam Mickiewicz - wybrane sonety i inne 
wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów 
część III, *Pan Tadeusz',

wybrany wiersz z romantycznej poezji euro
pejskiej;

Juliusz Słowacki - wybrane wiersze; Juliusz Słowacki, Kordian lub Fantazy,

Cyprian Norwid - wybrane wiersze; Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia',

Bolesław Prus, *Lalka', realistyczna lub naturalistyczna powieść euro
pejska (np. Honoriusz Balzak, Ojciec Goriot,

Fiodor Dostojewski - wybrany utwór, np. 
Zbrodnia i kara, Łagodna',

Emil Zola, Nana lub Gustaw Flaubert, Pani 
Bovary)',

Joseph Conrad, Jądro ciemności', Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa- 
Tetmajer, Leopold Staff- wybrane wiersze;

Gustaw Herling-Grudziński - wybrane opo
wiadanie;

Stanisław Wyspiański, * Wesele', Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata ',

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (t. 1: 
Jesień)',

wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX 
lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii 
Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa

Stefan Żeromski - wybrany utwór (Ludzie 
bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub 
Przedwiośnie)',

Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryj
kowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza 
Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława 
Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Je
rzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwi-

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Le
choń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, 
Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane 
wiersze;

na, Pawła Huellego);

wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) 
dwudziestowiecznych autorów z literatury
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Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiada
nie;

*Bruno Schulz wybrane opowiadanie;

Tadeusz Borowski - wybrane opowiadanie;

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Róże
wicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymbor
ska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam 
Zagajewski, Stanisław Barańczak - wybrane 
wiersze;

Miron Białoszewski - wybrane utwory;

wybrany dramat dwudziestowieczny z litera
tury polskiej (np. Stanisława Ignacego Wit
kiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza 
Różewicza);

wybrana powieść polska z XX lub XXI w. 
(np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, 
Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackie
wicza Droga donikąd, Stanisława Lema 
Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria, 
Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków 
miłosnych)',

wybrana powieść światowa z XX lub 
XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta 
Camusa Dżuma, George'a Orwella Rok 1984, 
Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz 
z Lublina, Gabriela Garcii Mârqueza Sto lat 
samotności, Umberta Eco Imię róży).

światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Man
na, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, 
Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, 
Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, 
Gunthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kun- 
dery);

wybrane wiersze dwudziestowiecznych po
etów polskich (innych niż wymienieni 
na poziomie podstawowym).

2. Teksty poznawane we fragmentach lub w całości (decyzja należy do nauczyciela), 
przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:

wybór mitów;

Dzieje Tristana i Izoldy,

Miguel Cervantes, Don Kichote',

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki',

Ignacy Krasicki - wybrana satyra lub Mo- 
nachomachia',

Adam Mickiewicz, Dziady część IV',

teksty określone dla zakresu podstawowego, 
a ponadto:

wybrany esej Mieczysława Jastruna lub 
Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze 
antycznej;

Dante Alighieri, Boska komedia',

Johann Wolfgang Goethe, Faust,

Czesław Miłosz - wybrany esej;
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Juliusz Słowacki, Kordian;

Witold Gombrowicz, *Ferdydurke;

Irit Amiel - wybrane opowiadanie z tomu 
Osmaleni lub Hanna Krall, Zdążyć przed 
Panem Bogiem;

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni 
nad pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy 
św. Jana); wybór mitów.

Zbigniew Herbert - wybrany esej;

inny esej autora polskiego (np. Kazimierza 
Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka 
Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jaro
sława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskie- 
go);

wybrany reportaż autora polskiego (np. Ry
szarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolew
skiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga);

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nał
kowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda 
Gombrowicza);

Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski;

Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testa
mentu jako konteksty interpretacyjne dla 
lektury dzieł z innych epok).

Przywołana lista lektur wymaga mądrej, aktywnej postawy nauczyciela. Za
ledwie kilka tekstów, których nie można pominąć; na szczęście propozycje tytu
łów i autorów z zakresu rozszerzonego nieco łagodzą opinię. Wybory jednak 
tradycyjne, nie sięga się po nowe teksty z uwagi na zarzut nieuznawania danego 
utworu za kanoniczny. Praktyka nauczania w szkołach średnich potwierdza, że 
pierwszoplanową rolę odgrywa na tym etapie edukacyjnym tradycja9. Samo 
pojęcie tradycji rozumiane w duchu Thomasa Steamsa Eliota uświadamia, „że 
nie można jej odziedziczyć, trzeba ją z ogromnym wysiłkiem zdobywać. Bez 
niej teraźniejszość staje się jałowa i przytłaczająca, a wielkie dzieła przeszłości 
pozostają niezrozumiałe”10. Oznacza to dialog z wybranymi twórcami, cytaty, 
aluzje, rozszerzenie obszaru postrzegania i myślenia. Bez tradycji nie ma zatem 
procesu historycznoliterackiego, choć nie jest nią przecież cała spuścizna lite
racka, a o jej obrazie i funkcjonowaniu decydują spadkobiercy. Dla współcze
sności stanowi ona jeden z układów odniesienia. Warto zatem oprócz utworów 
zaliczanych do klasyki, wpisujących się w topikę tradycji narodowych, egzem
plifikujących romantyczną „religię patriotyzmu” oraz arcydzieł literatury świa
towej uwzględniać w lekturze licealistów dzieła współczesne, ponieważ tym 
młodzież interesuje się szczególnej. Nauczając historii literatury w szkole, trzeba 

9 Por. B. Myrdzik, O roli i miejscu tradycji w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej 
[w:] Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Lublin 2006, s. 377 i n.

10 J. Dudek, Poezja polska XX wieku wobec tradycji, Kraków 2002, s. 5. Por. G. Ostasz, 
Uwagi wstępne [w:] tegoż, W cieniu „Herostratesa”. O tradycjach romantyzmu w poezji polskiej 
lat 1914-1939, Rzeszów 1994, s. 7-13.
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znaleźć odpowiednie proporcje między tradycją a współczesnością. Z tego zada
nia autorzy programów nauczania, począwszy od lat 90. XX wieku, wywiązują się 
rzetelnie, dobrze byłoby, aby aktywnie włączyli się także w ten proces poloniści, 
ponieważ młodzież oczekuje więcej propozycji z zakresu literatury najnowszej. 
Skoro nauczyciele są tradycjonalistami, to znaczy, że w podstawie programowej 
powinien znaleźć się zapis o konieczności czytania literatury najnowszej11.

11 Por. K. Bakuła, Literatura i kultura w Podstawie programowej z języka polskiego z 2009 
roku, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3, s. 235.

12 Badania przeprowadziła Anna Stelmach w roku akad. 2010/2011; wyniki przedstawiła 
w pracy niepublikowanej magisterskiej: Kanon lektur w szkołach ponadgimnazjalnych, Rzeszów 
2011, promotor: dr E. Mazur, Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu 
Filologii Polskiej UR.

13 K. Żegnałek, Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008, 
s. 133-135.

2. Lektury szkolne a zainteresowania czytelnicze 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych - badania empiryczne

Badania przeprowadzono wśród uczniów trzecich klas liceów i nauczycieli 
polonistów. Miały pomóc w poznaniu zainteresowań czytelniczych młodzieży 
oraz przedstawić stan znajomości lektur na kilka miesięcy przed maturą12. Pyta
no także młodzież o zainteresowania, formy spędzania wolnego czasu itp. Bada
nia wśród nauczycieli polonistów oparte były na technice środowiskowej (osobi
ście wręczono respondentowi oraz odebrano wypełniony kwestionariusz ankie
ty), a w przypadku ankiety dla uczniów wykorzystano technikę audytoryjną 
(rozdanie ankiet grupie badanych osób i przeprowadzenie badań)13.

Optymistycznie brzmi teza, że ponad połowa licealistów (59%) deklaruje, iż 
czytanie sprawia im przyjemność. Znacznie trudniej bronić powyższego twier
dzenia, gdy przeanalizujemy odpowiedzi uczniów na pytanie: „czy czytasz 
wszystkie lektury szkolne?”. Ilustruje to wykres 1.

Z badań wynika, że niemal połowa uczniów nie czyta lektur szkolnych, lecz 
korzysta wyłącznie z bryków i streszczeń. Ta informacja potwierdza opinie wy
rażone przez nauczycieli, że zamienniki lekturowe to najczęściej wybierane 
środki zastępcze wobec lektury. Dzięki informacjom pochodzącym ze streszczeń 
47% uczniów deklaruje znajomość lektury. Część licealistów czyta tylko teksty 
o niewielkiej objętości, co oznacza, że obszerniejsze lektury nie są czytane. Nie 
wszyscy uczniowie zadeklarowali jednak niechęć do czytania lektur, ponieważ 
33% zdecydowanie odpowiedziało, że stara się czytać lektury. Jednak liczba 
respondentów czytających wśród osób biorących udział w badaniach jest mniej
sza od tej, która mówi o nieczytaniu, zatem polonista musi zdawać sobie sprawę 
z kryzysu lektury szkolnej. Nauczyciele przyznają w ankietach, że mają tę świa
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domość i zachęcają uczniów do kontaktu z literaturą, np. organizując konkursy 
dotyczące treści lektury zamiast cyklicznego przeprowadzania kojarzących się 
z przymusem sprawdzianów.

Odpowiadając na pytanie: „z jakich powodów warto czytać lektury?”, li
cealiści pisali najczęściej: „pomagają w codziennym życiu, w rozwiązywaniu 
problemów, pouczają, pokazują, jak należy postępować w trudnych sytu
acjach, dostarczają wzorców, które należy naśladować”; „uczą czytania ze 
zrozumieniem, utrwalania zasad ortografii i interpunkcji”; „pozwalają po
znać innych ludzi, świat”, „rozwijają wyobraźnię”, „wpływa to na pozytywne 
wyniki w nauce”, „jest dobrym sposobem na nudę i wykorzystanie wolnego 
czasu”. Warto podkreślić, że żaden z respondentów nie wymienił negatyw
nych wartości lektury szkolnej.

Kolejne pytanie dotyczyło pozytywnych, negatywnych i neutralnych skoja
rzeń z lekturą. Z udzieleniem odpowiedzi uczniowie nie mieli problemu, ponie
waż tylko siedmioro nie potrafiło wskazać skojarzeń do słowa „lektura”. Pozo
stałe wypowiedzi można podzielić na trzy kategorie: negatywnych, neutralnych 
i pozytywnych skojarzeń. Niestety, pejoratywnych określeń pojawiło się znacz
nie więcej, np. ‘niechęć’, ‘przymus’, ‘odrzucenie’, ‘nuda’, ‘sprawdzian’, ‘kart
kówka’, ‘zła ocena’, ‘obowiązek’ itp., więc lektura szkolna kojarzy się młodzie
ży z nudnym i przykrym obciążeniem rozumianym jako szkolny przymus czyta
nia. Wśród aspektów określających pozytywny stosunek do lektury warto zacy
tować wypowiedzi: „obowiązek, ale przyjemny”; „przeczytać, zapamiętać, wy
ciągnąć wnioski” czy „szkoła, herbata, cisza”. Analizując tę ostatnią odpowiedź, 
wnioskować można, że o ile ‘szkoła’ może mieć zarówno pozytywne, jak i nega
tywne nacechowanie, o tyle dwa kolejne wynikają z przyjemności czytania. Do 
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wartości neutralnych zaliczyć trzeba rzeczownikowe określenia typu: ‘książka’, 
‘czytanie’, ‘język polski’ itp., gdyż oszacowanie ich wartości zależy od indywi
dualnej postawy ucznia.

Ranking najczęściej wymienianych lektur, które sprawiały uczniom trudno
ści w czytaniu i podczas omawiania, to Potop H. Sienkiewicza, Chłopi 
W.S. Reymonta, Laika B. Prusa, Wesele S. Wyspiańskiego, Ferdydurke 
W. Gombrowicza, Dziady A. Mickiewicza, Granica Z. Nałkowskiej. Warto 
zauważyć, że kłopot z czytaniem Potopu i Ferdydurke w szczególny sposób 
odczuwają nauczyciele, ponieważ te lektury znalazły się wśród najczęściej ty
powanych przez nich do usunięcia ze szkolnego kanonu (jak informują badania 
ankietowe). Wyniki te są jednak kwestią bardzo trudną do zobiektywizowania, 
ponieważ odpowiadając na pytanie o lektury, które nie sprawiały trudności 
w czytaniu i omawianiu, licealiści po Zbrodni i karze F. Dostojewskiego i Panu 
Tadeuszu A. Mickiewicza wymieniali Potop i Ono vadis H. Sienkiewicza, Gra
nicę Z. Nałkowskiej oraz Chłopów W.S. Reymonta. Świadczy to o różnorod
nych zamiłowaniach lekturowych, ponieważ jedni respondenci zdecydowanie 
odrzucili Potop (udzielając odpowiedzi na pytanie o książki sprawiające trudno
ści w czytaniu), a innym uczniom powieść Sienkiewicza nie sprawiła żadnego 
kłopotu podczas czytania.

Czynniki wpływające negatywnie na czytelnictwo lektur zdaniem liceali
stów przedstawiają się następująco:

Wykres 2. Czynniki wpływające negatywnie 
na czytanie lektury

Przedstawione powyżej wyniki badań ankietowych potwierdzają opinię, że 
najwięcej osób rezygnuje z czytania lektury z uwagi na niezrozumiały język 
utworu. Uczniowie odrzucają - niestety - klasykę, wybierając utwory pisane 
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polszczyzną współczesną tzw. ogólną, stąd potrzeba uwzględnienia w kanonie 
literatury najnowszej (z zachowaniem oczywiście rozsądnych proporcji). Dru
gim czynnikiem wpływającym negatywnie na percepcję książki (37% badanych) 
jest objętość lektury szkolnej, stąd zastępowanie tomów lektur streszczeniami 
albo rezygnacja z jakiegokolwiek wysiłku ich poznania. Powodem niechęci 
są też negatywne opinie kolegów, chociaż to tylko 8% wypowiedzi, ponie
waż zdarza się również, że negatywne opinie mogą na przekór sprawić, iż 
uczeń sięgnie po książkę, aby ją ocenić. Inne czynniki będące powodem re
zygnacji z czytania wymienione przez licealistów to np.: „mało ciekawa fa
buła”; „książka preferująca odmienny światopogląd od tego, którym się kie
ruję”; „brak czasu” oraz „lenistwo”.

Odpowiedzi na ostatnie pytanie w ankiecie dla uczniów szkół ponadgimna- 
zjalnych: „napisz, w jaki sposób można zachęcić dzisiejszą młodzież do czytania 
książek? (podaj jeden »złoty środek« motywujący do lektury w dzisiejszym 
medialnym świecie)” przynoszą prezentację zaproponowanych przez młodzież 
rozwiązań mogących motywować do czytania, ale także pozwalają zmierzać 
w kierunku wniosków związanych z tematem dotyczącym lektur licealistów. 
Oto przykłady: „organizowanie konkursów literackich z atrakcyjnymi nagroda
mi”14; „wybieranie ciekawych, nieobszernych książek”; „akcje promocyjne - 
zachęcanie do czytania przez sławnych ludzi”; „omawianie niewielkich objęto
ściowo książek napisanych młodzieżowym językiem, zrozumiałych i wciągają
cych”; „uwzględnianie przy doborze książek gustu czytelnika”; „organizowanie 
promocji ciekawych książek”, wreszcie ostra wypowiedź: „zmienić kanon lek
tur, przeszkolić nauczycieli polskiego i polecić im jakieś ciekawe książki, aby 
nie rzucali tylko hasłami ze starych książek, ale poznawali nowe, czytane przez 
uczniów”, którą łagodzi jednak nieco myśl zapisana przez jednego z uczniów: 
„Kto nie czyta, żyje tylko raz. Ci, którzy czytają, żyją intensywniej”.

14 W proces zachęcania do czytania włączają się także szkolne biblioteki, oto odpowiedni 
przykład: Quiz ze znajomości literatury: Zapraszamy do cotygodniowego rozszyfrowania cytatu: 
„ czy znasz ten cytat, czy znasz tę postać ” (Należy podać autora i tytuł utworu lub bohatera książki, 
z której pochodzi cytat). Spośród podanych odpowiedzi losujemy jedną i nagradzamy upominkiem 
niespodzianką.

Z kolei czynniki motywujące ucznia do przeczytania lektury w opinii na
uczycieli przedstawia wykres 3. Badania wskazują, że poloniści jako sposoby 
motywowania uczniów do czytania lektur wymieniali: sprawdziany ze znajomo
ści lektur (na pierwszym miejscu w rankingu znalazło się to, co uczniowie wy
mienili, odpowiadając na pytanie o skojarzenia z lekturą jako negatywne - 
wniosek: konflikt interesów); nagradzanie ocenami; wskazanie ciekawych frag
mentów przed podaniem terminu przeczytania lektury; polecanie ciekawej 
książki; uświadamianie potrzeby czytania, kontaktu z literaturą; dyskusja na 
lekcjach na temat literatury; analiza tematów maturalnych w celu pokazania 
przydatności znajomości lektury; wskazanie uniwersalnych wartości; pokazy
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wanie błędów zawartych w brykach i streszczeniach; odwoływanie się do kon
tekstów historycznoliterackich, filozoficznych. Pozwala to na wniosek, że na
uczyciele aktywnie poszukują sposobu na wyjście z sytuacji kryzysu lektury 
szkolnej, uznają przy tym, że negatywne oceny mobilizują uczniów, więc 
sprawdzian ze znajomości treści lektury jest według nich jedną z metod moty
wujących do czytania, podczas gdy uczniowie przeciwnie, reagują buntem oraz 
ignorowaniem złych stopni.

■ test

Wykres 3. Czynniki motywujące uczniów do czytania lektur 
w opinii nauczycieli polonistów

sprawdzian, kartkówka

ustna odpowiedź ucznia na 
pytania dotyczące znajomości 
treści lektury

■ dyskusja podczas lekcji

konkursy

Z listy dzieł kanonicznych nauczyciele biorący udział w sondażu proponu
ją skreślić Potop (zgodnie z najnowszą podstawą programową powieści 
H. Sienkiewicza omawia się w gimnazjum, więc problem został można powie
dzieć rozstrzygnięty), Ludzi bezdomnych, prozę W. Gombrowicza {Ferdydur
ke, Transatlantyk), Przedwiośnie, Jądro ciemności, Lorda Jima, Szewców, 
Mistrza i Małgorzatę. Jako uzasadnienia podają na przykład argumenty: zbyt 
obszerna, archaiczny język, zniechęcający ucznia styl, nieprzystawalność do 
dzisiejszych czasów, trudność w odbiorze, zupełnie inne realia, brak idei i war
tości godnych przekazania, nie należy do literatury o wysokich walorach arty
stycznych. Przykładem jedna z wypowiedzi polonisty: „uczniowie postrzegają 
te teksty jako anachroniczne, nie rozumieją problemów w nich zawartych, 
a nauczyciele wmawiają im, że są to arcydzieła i dlatego znalazły się w kano
nie lektur”. W zamian za proponowane do skreślenia chcieliby, aby w kanonie 
znalazły się np. Odprawa posłów greckich, Konrad Wallenrod, Dziadów 
cz. IV, Sklepy cynamonowe, Początek, Pianista, proza współczesna (bez po
dawania tytułów).
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Lista najczęściej wymienianych przez polonistów tytułów, które mogłyby 
stanowić kanon w szkole średniej, to (według analizy frekwencyjnej): Pan Ta
deusz, Lalka, Dziady, Kordian, Chłopi, Wesele, Ferdydurke, Zbrodnia i kara, 
Mistrz i Małgorzata, Granica, opowiadania T. Borowskiego, Inny świat, Zdążyć 
przed Panem Bogiem, Tango. Pozostałe proponowane lektury uznane za kano
niczne to: Bibłia (fragm.), Mitołogia, Krół Edyp, Bogurodzica, Makbet, Hamłet, 
Nad Niemnem, Quo vadis, Potop, Faraon, Przed skłepem jubiłera, Przedwio
śnie, Biesy, Skłepy cynamonowe, Dżuma, Początek, poezja Z. Herberta i T. Ró
żewicza, Madame. Potwierdza to, że kanon rozumieją oni jako ponadczasowe 
dydaktycznie i wychowawczo dzieła literackie oraz spis utworów zaliczanych do 
największych arcydzieł i w zasadzie proponują tylko niewielkie przesunięcia na 
liście tekstów kanonicznych, podczas gdy warto byłoby zwracać większą uwagę 
na zainteresowania uczniów i omawiać znacznie więcej książek z literatury 
współczesnej i najnowszej. Nauczyciele deklarują, że starają się poznać zainte
resowania uczniów i polecać im ciekawe lektury takich autorów, jak np. K. Mo- 
czarski, W. Myśliwski, M. Hłasko, A. Stasiuk, A. Libera, O. Tokarczuk, J. Wi
śniewski, A. Sapkowski, J. Steinbeck, G. Marquez, P. Coelho. Szkoda, że nie 
widzą dla niektórych z nich miejsca w kanonie jako jego gospodarze właściwi. 
Być może zwycięża przyzwyczajenie, być może także niechęć do twórczej pracy 
nad znalezieniem pomysłu na omawianie literatury najnowszej.

W wolnym czasie uczniowie także czytają książki (chociaż czynią to „od 
czasu do czasu”, rzadziej „systematycznie” czy „bardzo rzadko”, przy czym 
częściej deklarują tak uczennice niż uczniowie) i wymieniają tytuły inne niż 
lektury szkolne. Książki wymieniane przez chłopców: Wiedźmin i Narrenturm 
A. Sapkowskiego, Przenajświętsza Rzeczpospołita J. Piekary, Diabły połskie, 
Wiełka księga horroru, Kod Leonarda da Vinci i Anioły i demony D. Browna, 
Władca pierścieni J.R.R. Tolkiena, Zmierzch i Księżyc w nowiu S. Meyer, Ojciec 
chrzestny M. Puzo, Pustynna włócznia P. Bretta, Marchia cienia T. Williama, 
Ełantris B. Andersona, Ogród kości T. Gerritsen, Gringo wśród dzikich płemion 
W. Cejrowskiego, Rzecz o istocie informatyki, Historia II wojny światowej. Lite
rackie fascynacje maturzystów to powieści sensacyjne, thriller, książki fanta
styczne, historyczne z elementami fantastyki, przygodowe i podróżnicze. 
Uczniowie wymienili też książki naukowe czy popularyzatorskie. Pozwala to na 
wniosek, że uczniowie czytają, jednak ich zainteresowania czytelnicze odbiegają 
od lektur wymienionych w szkolnym kanonie. Mniej niestety jest książek pol
skich autorów, trudno jednak wymienianą przez uczniów oraz nauczycieli prozę 
Sapkowskiego włączać do kanonu lekturowego dla uczniów IV etapu edukacyj
nego, skoro jest ona uwzględniona - podobnie jak twórczość Tolkiena - w ka
nonie gimnazjalnym.

Uczennice liceum w wolnym czasie czytają: książki Sapkowskiego, Tolkie
na, Meyer (podobnie jak chłopcy). Poza tym wymieniają następujące tytuły: 
Dzieci Ireny Sendłerowej A. Mieszkowskiej, Piełgrzym P. Coelho, Bez mojej 
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zgody J. Picoult, Córka Alchemika K. McMahon, Siostry L. Lansens, Dziewczęta 
z Szanghaju L. See, Pamiętnik i Listy do Julii N. Sparksa, Kwiat pustyni 
W. Dirie, C. Miller, Biała Masajka C. Hofmann, Pachnidlo P. Siiskinda, Kraina 
Chichów J. Carrolla, Hera moja miłość A. Onichimowskiej, Pamiętnik księż
niczki M. Cabot, Nigdy w życiu! K. Grocholi, Mężczyźni są z Marsa, kobiety 
z Wenus J. Graya. Dominują w tym rankingu literatura obyczajowa, sagi rodzin
ne, pamiętniki, książki biograficzne, literatura młodzieżowa traktująca o dora
staniu, książki dla nastolatek oraz poradniki, potwierdzając niestety fakt, że lice
alistki rzadko sięgają po książki z górnej półki. Prawie wszystkie z wymienio
nych tytułów zostały sfilmowane, należy więc przypuszczać, że to obejrzenie 
filmu stało się rekomendacją do przeczytania książki, np. powieść Pachnidło 
(1985) sfilmowana została w 2006 roku, stąd prawdopodobnie film poprzedził 
jej przeczytanie przez młodzież. Kilka maturzystek wymieniło też książki nale
żące do klasyki, mianowicie Komu bije dzwon E. Hemingwaya, Dziewczęta 
zNowołipek P. Gojawiczyńskiej, Rozmowy z katem K. Moczarskiego. Zgodnie 
z zainteresowaniami sięgają też po Historię sztuki, Wstęp do prawoznawstwa 
itp., ale to raczej wynika z potrzeby samokształcenia i zależy od profilu klasy.

3. Wnioski

1. Szkolny kanon lektur powinien uwzględniać zainteresowania czytelnicze 
młodzieży i literaturę najnowszą. Warto byłoby znaleźć czas - nie tylko w kla
sach o profilu rozszerzonym - na omówienie m. in.: Madame A. Libery, Domu 
dziennego, domu nocnego O. Tokarczuk (lub powieści Prawiek czy Bieguni), 
Traktatu o łuskaniu fasołi. Księgi przypadku i przeznaczenia W. Myśliwskiego, 
Ałchemika P. Coelho.

2. Analiza i interpretacja dzieła literackiego w szkole musi być ciekawa dla 
uczniów, których trzeba stawiać w roli badaczy. Odczuwany niedosyt polonisty
ki szkolnej w zakresie sztuki interpretacji ma swą przyczynę między innymi 
w tym, że między normami czytania literaturoznawców a praktyką interpreta
cyjną w szkolnej metodyce oraz odbiorem literatury przez młodzież szkolną 
istnieje pewna rozbieżność. Na różnicę czytania tekstów literackich w szkole od 
czytania akademickiego zwraca uwagę Regina Pawłowska: „Dla ucznia tekst 
literacki ma być źródłem wiedzy o człowieku, o życiu, o świecie, o kulturze, 
zaś czytanie literatury pięknej, dochodzenie do jej pełnego rozumienia jest 
niczym niezastępowalnym procesem kształcącym i wychowawczym. Szkolne 
czytanie tekstu literackiego powinno spełniać wobec ucznia funkcje poznawcze, 
emocjonalne i estetyczne” .15

15 R. Pawłowska, Akademickie a szkolne czytanie tekstu literackiego (zróżnicowanie potrzeb 
i możliwości badacza i ucznia jako odbiorców), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracovien- 
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Nauczyciel musi zatem dostosować język dyskursu do odbiorcy - ucznia; 
aby zachęcić go do sięgnięcia po kolejną książkę, powinien praktykować rozma
ite „szkoły czytania”. Etap pierwszy to lektura „biernego czytelnika”, który de
lektuje się słowem, etap drugi to poszukiwania historycznoliterackie (źródła, 
konteksty, dialogi intertekstualne), etap kolejny to uważna hermeneutyczna lek
tura, wreszcie otwarcie się na rozmaite konteksty kulturowe, przy czym ważna 
jest świadomość, że „etyczne nauczanie to nauczanie odpowiedzialne”. Nie ule
ga więc wątpliwości, że przygotowanie literackie w zakresie rozmaitych zabie
gów interpretacyjnych powinno zawsze towarzyszyć edukacji polonistycznej16. 
Ilustrując ten etap procesu, który określa metody i ogólne zasady postępowania 
w procesie interpretacji w szkole, trzeba mieć na uwadze „konieczność otwarcia 
na różnorodność praktyk czytania”17.

sis” 71 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I, 
red. M. Jędrychowska, M. Sieńko, J. Waligóra, Kraków 2010, s. 8.

16 E. Mazur, Problemy analizy i interpretacji poezji w edukacji polonistycznej [w:] Kształce
nie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. D. Karkut, T. Półchłopek, 
Rzeszów 2010, s. 101.

17 Zob. A. Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania 
literatury w szkole. Konstatacje, oceny, propozycje, Kraków 2009: A. Pilch, Kierunki interpretacji 
tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003: S. Bortnowski, Jak zmienić 
polonistykę...

18 Formy hermeneutycznego obcowania z tekstem literackim w szkole omawia B. Myrdzik, 
Hermeneutyczna interpretacja tekstu poetyckiego w szkole. Próba aplikacji [w:] tejże, Rola her
meneutyki w edukacji polonistycznej, Lublin 1999, s. 116-134.

Hermeneutyka na przykład proponuje dialogową koncepcję tradycji, zaś rola 
nauczyciela polonisty polega w tym przypadku min. na organizowaniu dialogu 
z tekstem. Model obcowania z utworem może przybierać na lekcjach rozmaite 
formy, więc także odczytanie sensów poprzez działania wykonawcze, potrakto
wania rozmowy wstępnej o tekście jako fazy formułowania i weryfikowania 
hipotez interpretacyjnych itp.18

W szkole średniej interesujący wydaje się proces szkolnego czytania tek
stów literackich z perspektywy hermeneutyki i jej relacji z postawą empatyczną. 
Nauczyciel, którego zadaniem jest „budowanie otwarcia na tekst”, aranżuje więc 
sytuację sprzyjającą wiązaniu tekstu artystycznego z rzeczywistością czytelnika, 
jego zapleczem emocjonalnym oraz intelektualnym. Elżbieta Mikoś uzasadnia 
rzecz następująco:

„Koło hermeneutyczne musi być uruchomione, by mogło się toczyć wraz 
z poszukiwaniem tego, co tekst mówi i co uczeń chce zrozumieć. Uczeń wyru
szy w stronę Ty (nie autorskiego czy biograficznego), jeśli:
- tekstowo udostępniona rzeczywistość wkracza w jego życie, jego doświadcze

nia (kulturowe, społeczne, rodzinne, uczniowskie) i mówi coś ważnego 
w sprawie dla niego istotnej;
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- tekst budzi zdumienie lub sprzeciwia się jego doświadczeniu, tzn. gdy ma 
miejsce konflikt z oczekiwaniem, co z kolei prowokuje do polemiki i obrony 
własnego Ja;

- bohater, rzecz, perspektywa, z której się mówi, wydają mu się inne, ciekawe 
i zapraszają do konfrontacji;

- pojawia się odczucie bliskości emocjonalnej z bohaterem utworu, np. ze 
względu na podobny sposób reagowania na świat, zbliżone przejawy wrażli
wości, niepokoje młodego człowieka;

- odnajdzie w utworze jakiś ważny dla siebie projekt na życie;
- cudze fascynacje wpisują się w jego ciekawość poznawczą (wywołują wraże- \,,iq me, poruszają wewnętrznie, wzruszają...)

Praca z lekturą w perspektywie współczesnych zadań edukacji literacko- 
-kulturowej oznacza też zwracanie uwagi na wychowanie estetyczne. Zdaniem 
Danuty Hejdy „Współczesne cele edukacji związane z realizacją materiału lite- 
racko-kulturowego mocno akcentują potrzebę kształtowania aktywnego odbior
cy kultury. Tej świadomości teleologicznej towarzyszą poszukiwania w zakresie 
metodologii. Niewątpliwie sztuka jest przedmiotem uczniowskiego poznania, ale 
też obiektem swoistego doświadczenia, bodźcem uruchamiającym procesy inte
lektualne i psychiczne. Stąd też proponuje się różnorodne metody pracy z tek
stami literackimi i innymi tekstami kultury: zarówno takie, dzięki którym moż
liwe jest badanie tekstów, jak i te sprzyjające werbalizowaniu uczuć, przemyśleń 
własnych, hipotez i opinii”19 20.

19 E. Mikoś, Empatia i hermeneutyka. Poszukiwanie relacji, „Annales Universitatis Paeda- 
gogicae Cracoviensis” 71 Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Perti- 
nentia I, red. M. Jędrychowska, M. Sieńko, J. Waligóra, Kraków 2010, s. 130.

20 D. Hejda, Wychowanie estetyczne w perspektywie współczesnych zadań edukacji literacko- 
-kulturowej [w:] Kształcenie literacko-kulturowe..., s. 53.

21 Słownik pojęć i tekstów kultury, red. E. Szczęsna, Warszawa 2002, s. 59 60: zob. także: 
M. Gołaszewska, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Warszawa 1986.

Może to dotyczyć powinowactwa sztuk w planie estetyki, wyzwalania reak
cji empatycznych lub też intertekstualnych relacji. Interpretacja - z jednej strony 
- staje się wyrazem percepcji kształtowanej kulturowymi doświadczeniami od
biorcy, a z drugiej, respektując autonomiczność różnych dziedzin sztuki, otwarta 
jest na dialog między literaturą a innymi tekstami kultury. Estetykę rozumiemy 
jako namysł nad pięknem i sztuką, wartości tkwiące w dziełach sztuki, ale także 
poglądy na temat sztuki i piękna, które pojawiały się u artystów przy okazji 
omawiania innych zagadnień. Podstawowe grupy problemowe przedmiotu ba
dań estetycznych to: dzieło sztuki, proces twórczy artysty, przeżycie estetyczne 
i związane z nim sądy wartościujące oraz oceny i wartość estetyczna21. Usy
tuowanie problematyki szkolnych interpretacji w perspektywie kulturowej 
sprawia, że interesują nas różnorakie związki i zależności interdyscyplinarne 
w sztuce.
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W przypadku pracy z poezją ciekawe będą lekcje dotyczące praktyk inter- 
tekstualnych w zakresie literackiej ekfrazy, także klasycznej obraz - wiersz, 
która wynika ze znaczenia łac. ekphrasis - ‘tekst językowy komentujący jakiś 
obraz’ i pozwala na unaocznienie w tworzywie poetyckim rzeczy postrzeganych 
w dziele sztuki. Fenomen podobnych wzajemnych relacji obraz - wiersz, wiersz 
- obraz Anna Pilch proponuje rozważać w płaszczyźnie:

I. Psychologicznej (obszary psychologii obrazu to problem przełożenia 
„niewidzialnego”, czyli myśli, na przedstawienie wizualne - obraz); jest to ba
danie relacji obraz malarski - obraz poetycki w modelu filozofii potraktowanej 
jako punkt patrzenia na tekst malarski i poetycki odnoszący się do problematyki 
percepcji: w sensie kreacji artystycznej, emocji odbioru, kontemplowania pięk
na. Uzasadnieniem filozofia sformułowana przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego 
reprezentującego opcję w uproszczeniu nazwaną psychologiczną.

II. Filozoficznej (działania interpretacyjne rozwijane są w obszarze filozofii 
obrazu, a ich domeną jest kwestia filozofii rzeczy i przedmiotów, czyli „mowa” 
rzeczy w obrazie poetyckim i „mowa” rzeczy utrwalona na płótnie umotywowa
na myślą filozoficzną Michela Foucaulta; dotyczy min. martwej natury czy 
funkcjonowania przedmiotów w sztuce poetyckiej, egzemplifikacją np. Kamyk 
Zbigniewa Herberta).

IH. Retorycznej (kiedy bierzemy pod uwagę figury dyskursu i figury obrazu, 
przyjemność obcowania z tekstem i obrazem, a zarazem przyjemność doświadcza
nia form perfekcyjnych przy pomocy retoryki obrazu osiąganej dzięki iluzji wyra
żonej w znakach słownych i znakach wizualnych - signifié i signifiant). Wyrażanie 
poprzez aspekt retoryczny wyłożył Roland Barthes w Retoryce obrazu2.

Prawdą jest, że aspekty filozoficzne, psychologiczne i retoryczne przenikają 
się i oświetlają, nie występują w „postaci czystej”. Jednakowoż prezentowane 
stanowiska filozofów łączy logos, ponieważ przysługuje zarówno obrazowi, jak 
i językowi. Warto byłoby mieć to na uwadze, interpretując Tryptyk Rzymski Jana 
Pawła II czy poezję Z. Herberta.

3. Rozwijanie motywacji czytelniczych wśród uczniów w znacznym stopniu 
zależy od nauczycieli. Zamiast konkluzji przedstawiam kilka warunków, które 
powinny skłonić uczniów do czytania:
- Uczniowie muszą mieć dostęp do ciekawych tekstów, czas na czytanie i miej

sce do czytania.
- Nauczyciele powinni czuć się w obowiązku, aby własnym przykładem poka

zywać, jak wartościowe jest czytanie.
- Nauczyciele muszą przestać wszystko oceniać. *

22 A. Pilch, Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów, Kraków 
2010, s. 26-29. Na temat wzajemnych relacji słowo-obraz i miejsca ekfrazy w problematyce 
dotyczącej oświetlania się sztuk piszą m.in. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 
1994; H. Kurczab, Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej, Rzeszów 2001; A. Dziadek, 
Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.
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- Nauczyciele powinni zapewnić odpowiedni program czytelniczy.
- Uczniowie muszą chcieć czytać, muszą wiedzieć, co mogą w tym znaleźć dla 

siebie .23

23 K. Gallagher, Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum, tłum. 
M. Pagińska, Gdańsk 2007, s. 16-28.

Na każdym etapie edukacyjnym trzeba zachęcać do czytania lektur kano
nicznych oraz najnowszych wartościowych artystycznie, czyli takich, które po
winny się na tej liście znaleźć, dowodząc, że tradycja to ważna część procesu 
historycznoliterackiego, ponieważ dzieła współczesne często się do niej odwołu
ją (np. Madame A. Libery) oraz, że rozumienie aluzji, odwołań, kryptocytatów 
świadczy o erudycji i umożliwia wejście w tę „literacką grę”, a lektura sprawia 
satysfakcję.

Elżbieta Mazur: THE SECONDATY-SCHOOL PUPILS’ REQUIRED BOOKS.
THE CANON OF RECOMMENDED READING - RESEARCH - CONCLUSIONS

The article is a part of both literary studies, and didactic reflections on the notion ‘canon’. Af
ter terminological findings and the analysis of the factors influencing the shape of this term the 
basic part comes. It deals with the description of the empirical research results. The study consid
ers young people’s reading interests and was carried out among the secondary school graduation 
classes and Polish teachers. The outcome is as follows: the list of canonic books (according to 
respondents’ suggestions) should include artistically worthwhile most recent literature. Moreover, 
during the work with a set book the students should be put in the position of explorers by propos
ing different ways of analysis, e.g. hermeneutics. It suggests the dialogue concept of tradition in 
relation with empathetic attitude or intertextual practices since the developing of reading motiva
tion among young people depends on the teachers to a considerable degree.
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