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Jo BłtsłRA MynozIr

Trzebajednak podkreślió, iż ksiązka do kształcenia literacko - kuiturowego

w szkole jest podręcznikiem nieco innym niż do pozostałych przedmiotów, gdyż

,,przedmiote m" przekazywanej wiedzy są w niej nie tylko fakty i zdarzenia, ale

teksty dzieł literackich, które dysponująswoistymi środkami perswazji?. W trans-

misji informacji podręcznik do kształcenia 1iteracko - kulturowego znajduj e się na

skrzyzowantuprzestrzeni dwóch obicgów informacji naukowej: popularyzatorskie-

go i dydaktyczrrego]. W obiegu popularyzatorskim informację kieruje się do od_

biorcy - niefachołvca, którym pragnie się dyskretnie sterować, przekazując nie

tylko wiedzę o literaturz e, a|ę takżę własny stosunek badacza do niej. Bezpośred-

nio formułowane oceny sąbądź zwięnczeniem dokonanej przezniego atalizy,bądź
wartościującym wyborem sądow utrwalonych w wypowiedziach innych autorów.

Słuzą one zawszeproj ektowaniu zachowań odbiorczych, W obiegu dydaktycznym

sposób zorganizowania procedur poznawczych i aksjologicznych jest bardziej wi_

doczny i czytelny niz poprzednio. Z jednej strony - wpĘu,a na nie wybór dzieł, które

Zostały uznane za podstawowe dla kultury narodorvej i światowej, z drugiej - l,ptzy-
mus aksjolo giczny" - jak to określa E. Balcerzana - odnoszący się do wartości

kanonu, będących uogólnieniem doświadczenia. obcowania z dziełami, Potrvier-
dzonego przeztradycję. W obu obiegach chodzi o to, by kształtować wspólny dla

nadawcy i odbiorcy kod, niezbędny dlaurzeczywistnienia sięmiędzyludzkiej komu_

nikacji.
Dlatego perspektywa komr,rnikacyjna w odniesieniu do podręcznika uzasadnia

zastosowanie tetminu strategia, określającego czynności nadawcy, jego celowe,

zorganizowane, a więc uporządkowane działania. Podręcznik należy do tekstów

pisanych, ktore pozbarvione są bezpośredniego kontaktu między nadawcą a od-

biorcą tego, co Jonatlran Culler nazywa brakiem ,,obecności komunikacv_;trej"',

Wszystkie informacje są w nim przekładalne na konkretne działania językowe,

a intencja kornunikacyjna nadawcy musi przybrać taki kształt. ab1, odbiorca mógł

z samej rvypowiedzi odczytać informacjc. Zadanienr czytelrrika lest ..rr pisanie się"

w cią czynności komunikacyjnych, co jest dltzo trudnie1 sze uld rr l'siłku odbiorcY

w przypadku,,obecności komunikacyjncj"
Proces komunikacji w szkolnych podręcznikach n-}oz1lll Łl1 przccistarr ić rv du-

zym Llproszczeniu następująco: autor (lrłb au.torz}-) podrqczllik:t ri' dvskltrsie pro-

wadzonym nie tylko we wstępach cz,v przednlo\\,a.h. l.r- r-,, te ksci.- inlormacyj-
nym, a przede wszystkim r.ł, interprctacjach Litrł L]l,Lr\\. l-.].:j.lc lrl ltlvadze odbiorcę

ucznia, chętnie prowadzi z nirrr dialog. 1_lplzedza 1ego u a_tplrrr osci.l.tprarł'ia z nim

mniej lub ba rdzie1 czytclną grę pe Is\\ az1_1nr_ \\'r l,aztll., k,.,Lr je relacj ę: Mistrz tIJczeń,

2 W swoich obserwacjach pominę jednak tę relację

nia badawczego.
3 E. Balcerzan, Przymusy al<sjologiczne.w: O

red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s.26|-ż63-
a lbidem.

gdyż uymagałaby odrębnego potraktowa-

wąrtościowaniu w badaniach literacllich,

5J,Culler, Komunikacjaioslłojenie,w,:Znak,slyl,konwencja,red,M.Głowiński,Warsza-
wa 1977.
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Czv warto czytac? Lrczeń jako obiekt zabiegów perswazyjlł)ch... 37

w której Mistrz jest autorytetem intelektualnym i przewodnikiem, auczeńchętnym
wykonawcą tetminatorem i towarzyszem wspólnej wędrówki po krainie kultury.
Ten model komunikacyjny nawią7uje do tradycji retorycnrcj,a tym samym do spraw-
dzonych mechanizmów perswazj i.

perswazja - w świetlę wypowiedzi językoznawców - to wpływanie na stan
mentalny odbiorcy przez działanie na jego świadomość6, a więc odwoływanie się
do wiedzy i systemu jego wartości, atakże do stanu emocjonalnego7. ,,W grze
perswazji odbiorca jestnajważniejszy i odczytanie jego preferencji jestpodstawo-
wym zadaniem nadawcy"8. zatem perswazja może zaistnieć jedynie w łączności
z odbiorcą gdyżma onaprzed,ewszystkim na celu kształtowanie poglądów, nakła-
nianie innych do przyjęcia określonej postawy lub w;.vieranie wpłylvu n aich dzta-
łanie. W literaturze poświęconej temu zagadnieniu podkreśla się równięż i to, że
perswazja kierowana jest do człowieka tylko wtedy, kiedy jest on wolny. Jeśli musi
on coś zrobić, perswazja jestzbyteczna.

Sytuacja ucznia, odbiorcy podręcznika, jest szczególna, by nie rzec - ,,granicz-
na", gdyż, będąc człowiekiem wolnym, poddany jestrównieżw pewnym stopniu
ograniczeniu wolności, wynikającemu z roli społecznej uczniai obowiązków płyną-
cychztego statusu. Fakt ten traktowany jest przeznadawcę najczęściej jako oczylvi-
stość, ale proponowany przezniego odbiór treści rzadko bywa bezalternatyvny, cryIi
polegający natym, ze spełnia on warunek zwolnienia od decyzji interpretacyjnych.

Często jlż we wstępie, który nosi tytuł np. Słowo wstępne; Przedmowa lub
Do Ęch, co czytają tę książkę, autor formułuje obietnicę doświadczenia czegoś
szczególnego, stara siępodkreślic,że jego książkajest innaniżwcześniej poznale
podręczniki , aprry tym godna crytaniaiakceptacji. Na przykład:

Chciałab)'m, aby pracazpodręcznikiem była dla Ciębie intęlęktualrrąprzygo dąiprze-
życiem estetyczllym. Zyczę sukcesów i do dziełag,

Autor zdaje sobie równiez spmwę z uczniowskiej niechęci do czytania wstę-
pów, więc, oddziałując na odbiorcę, robi ruch wyprzedzającyjego reakcję:

podobnie jak i Ę, nie lubięczytać żadnychprzedmów i wstępów. To, co w tej książce
najważniejsze , jestprzecieżpóźniej, a te pierwsze kartki to dodatkowe informacje, które
możnaby bez wyrzutów sumienia pominąć. Ale przed TobąnieleĘ zwylda książka. To
podręcznik...10

" R. Grzegol'czYkorł'a, Problem,funlccjijęz1,,ka i tekstL! w świetle rtktół-nolt1,,w: Ję:y,k
a Kulturo, t, 4. ?'ttnkcje ję:l,ka i tn,poyviedzi, red. J. Banmiński. R. Grze gorczykorva, Wrocław l99 1 .7J.Porayski-Pomsta,H.Zgółkowa,Edukacyjltttt,,:arto,śćpel:stvazji,w:Językper,swa-

:jipubliczne,j, rccl. K. Mosiołek-Kłosińska. T.Zgółka, Poznań2003, s. 165.

'J. Bral czyk, Ję:yk na sprzedaz, Warszawa 1995, s. l7.
9 B. Gromadzk a, Slcąd pr:l'chodzimv? Kim jeste§ą,? Dokącl zmierzamy'? Poclręcznik clo

ksztctłcenia literaclciego i lculturou,ego; kląsu II liceum ogólnoksztalcącego, licettnl profilowctnego,
techltikum, Norva Era, Warszawa 2003. s, 3.

r() K.\'lrowcelvicz, Przeszlośclod:tś.Literatm,a- język-kullura,.kla"-aIliceumitechłli-
lcltn, część 1. Stentor, Watszalł,a 2002, s. 9.

]
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wie takzc, iz nikt nie lubi przylnusu, tym bardziej uczniowie, pisze zatenr.

Po co otwierasz tę ksiązkę? N{oze pod przymusem? No to Ci rvspółczrrję... Ale może
PrZ,\rznasz się do irrnej jeszcze moty,l,vacji? Może dosłyszysz w sobie ciekar,vość. ona
uwalnia od przynrusul l.

Bywa jednak i tak, ze pomija się ,,grę wstępną" i od razu przystępuje do pre-
zetltowani a rvykładu, Na przykład:

Ostatr-ria dekada XIX iv. lo zarazem początek nowcj 1iteratury:jej rrazwa - literatura
Młodcj Polski - ma swoje europejskie analogie. Pisano bowiem wór,vczas o Młoclej
Europie: Młodcj Belgii, Młoclej Francji, Młodej Skanclynarviil2.

cytowane zdania stanorvią początek pienł,szego tekstu podręcznika skiero-
wanego do ucznia klasy iI lub lII. Arbitrainośc tak pomyślanej relacji łagodzi jed-
nak świadonlość, iz do dialogu prowadzonego w dalszej narracji potrzebny.jest ten
sam kod i wicdza o czynnikach kontekstowyclr, którą uczeil powinien zdobyć.To za-
łozenie wyrażric widać nie tylko lv informacji o faktach, zdarzeniach. ale wprezento-
wanej irltelpretacji tekstór,v, rv syfuorvaniu iclr na tle tradycji 1iterackiej. Na przykład:

Realizacja reguł i imitacja r,vzorów nie odbicrają oryginalności wybitnej poczji Jaria
kochanowskiego, Dzicje się tak dlatcgo, ze poeta był ekspcrymentatorem, a dzięki
lviedzy o litcraturzc i tradycji był sr.i,obodny twórczo i autcntvczrry w realizacji swej
indywidualności. Doprowadził do pełnej dojrzałości podstawo\yy przęzr,vicki i do dziś
ZYwotlly, nąbardzicj utliwersalny i powszechny w polskicj poez_ji system lł,iersza syla-
bicznegor:'.

NiekiedY jednak nad spoko.jem informatora bierze górę rrriłośnik literatury, któ_
ry nic zgadza się na stercotypowy, spłaszczony odbiór utworu w szkole lr-rb jego
odrzucenie przez młodocianego czytelnika. Wór,r,czas nadarvca dłuże.j zatrzvmuje
się PrzY tyln utrł'orze, przedstawia rnozliwe kierunki interyretacji. uzasadnia ce-
lową obecnośc utlvoru r,v kanonie szkolnych iektur. Ma to miejsce na przykład
w odnie sierl ń do Syzyfow;,-ch pra.c, kiedy to autorka podręcznika po rvyczetpalrirł
argumentóW które miały na celu przekonanie uczniów do nowego spojrzcnia na tę
porł,icść, strvierdza:

S.)'tfowe prtzce za.jmują wysokie rniejsce rv prozie Zet,ornskiego. Pisarz dwudziesto-
rviecztrY. Gustarv Llerling-Grudziński (kielczanin,.jak Zeronlski.; uwazał je za najlepszą

]lA.Borowski,Literatttrupolslłaiptlll,szechna.Staro..ytność-Oświecenie.Zckrespodsta-

lvolvl' i roz,lzerzon.l'; klu,sa I l'ccunl ogólnokszlałcąccgo, liceuln profilo-*anego, technikłln, Wydaw-
llictlvo Literackie, Krakórv 2002, s. 83.

rr M. WY l< a, Literatura polska. Młodą Polska. Zakres podstawolvy i rozszerzony; ktasa Il i II
licculn ogólnoks:talcąc:cgcl, liceunl proJilov,allego, technikłlrl, \Ędawnictwo Literackie, Kraków.
2001, s. i.

13 Skarbiec.ięzY'ka, literutury, sztuki; klctsy I-III liceutn ogólnok.ształcącego, liceLłn profilowa-
ltego, teclutilrullr, red. B. Clrrząstow.ska, Nakom, Poznair 2002. s. 113,
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C4'warto c4:tąc? Liczeń jako obiekt zabiegów pers

PowieŚĆ w dorobku twórcy tadycyjnie cenionego przede ws zystkjm za Pop i oły i prze dwio §
nie. MoŻe więc warto przęczytać Syzyfowe prace inaczej,w szerszym kontekściela,

przyw ołany przyl<ładstanowi ilustrację pewnego mechanizmu perswazyjnego,
polegającego na tym, że nadawcawłącza do projektowanej czynności dodatnie
wartościowanie, tutaj oceny innych znawców literatury atakże w sposób szcze-
gólny eksponuje autorytet wybitnego pisarza, jakim jest Herling-Grudziński.
A rada - ,,Może warto przec zytać" - ma pobudzić odbiorcę do lektury. Celem tej
wypowiedzi jest zmiana ucznia z pasywnego odbiorcy w aktywnego czytelnika.
przy Ęm lczęń traktowany jest jako osoba, która przyjmie nie tylko rĄonalne
uzasadnienia, ale także emocjonalne sugestie, Trzebapodkreślió, iz potęgowanie
emocji nie służy tu bezrefleksyjnemu przyjęciu proponowanej interpretacji,lecz
skłania do zastanowienia.

Oto innyprzykład:

przytaczam tu prawie w całości polski ,,poemat pedagogiczny'' z xv w. Nie jest to
wybitne dzieło sztuki poetyckiej. ot, wierszowany (głównie dla lepszego zapamiętywa-
nia) wYkład dobrych obyczajów, jakich wiele w średniowiecz nej \lteraturzę Zachodu.
[. . .] Nie lekcewaz jednak wiersza o zachowaniu s ięprzy stole ani jego,niemanego nam
autora, jakiegoś słoty, zwróć uwagę na fakt oczywist}, jeśli pońwnasz tekst piętna-
stowiecznY z moją współczesnąfrazą: prawie wszystko zrozumies z| P olszczyzna tamte-
go czasubyła jużbardzo rozwiniętal5,

Autor przemawiajako znawca literatury i kultury omawianego okresu, jako
ktoś, kto prezentuje własne spojrzenie na przedstawiane w nim zagadniónia,
jestprzy tymprzyjażnie ustosunkowany wobec rńodzieżowego czytelnikaiprze-
konanY, ŻetenPrzełamie niechęć do czytaniai snucia rozważańo utworach i cza-
sach, w których one powstawały, zauważy coś, co pozwoli pokonać wobec nich
dystans.

kreowanie autora na przewodnika (rzadziej mentora) po skomplikowanym
świecie kultury na autorytet z wyboru czytelnika,spełnia w piocesie 

"a,rucy;nyrnwaŻnąfunkcję - stwarza pewien rodzaj więzi i kształtuje kiimat zaufania. S,zcze-
gólnie chodzi tutaj o taki rodzaj wypowiedzi interpretacyjnej, w której zarysowuje
się ,podwójna" oś dialogu: z jednej strony prowadzone go ptzęz int".pr"tatoia
z tekstem, z drugiej - z czytelnikiem na temat sensów dzióła. Autor dosiosowuje
w ów czas j ęzyk interpretacj i do norm czy tania p o to c zn e go 1 6.

Naprzykład:

krótko mówiąc: odą do młodości jestjednym zę świadectw odrywania się Mickiewi-
cza od Środowiska, które go współkształtowało i które on współksźałtował, Albo,

ra M. Wyka, Literatura polska. Młoda Prllska..., s.76.
l5 A. B orows ki, Literatura polska i polls:echnu, Starożytnc;śc - Ośl,yiecenie.,., s. l]0.
l6 Pisze o tYm m.in. J. S ł a w i ń s k i u,: [-,ł,agi o interpretacji (literaltłrozttav,czej),lv: problc_

mY teorii literatury, seria 4. Ptace z lat 1984-1995, rvybór H. Markier.vicz, Wrocław 1998. s. 3 l0.
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jeszczeinaczej: świadectwem przyjmowaniaprzezpoetęroli, którąw następnych latach

zacz$, odgrywać. Wiersz Żeglarz (O morze zjawisk.,,), ukończony w następnych la-
tach, mówi o §/mwprost [...], Warlote słowazapamiętać, Wskazująone, izwfilomackiej
republice młodych szybko zajął Mickiewicz miejsce szczególne: tego, który widzi wię-
cej i odczuwa głębiejl7.

Przytoczony fragment, łvyjęty z większej całości, jest vllrażnie nastawiony na

odbiorcę ucznia,naoczekiwanie przezniego,,konkretnych" konkluzji interpreta-

cyj nych (Kr ó tko m ów i ąc), j asny ch, zr o zumiĘ ch, zbllżony ch do j e go sp o s obu mó -

wienia i myślenia. Autor podręcznika podkręśla,tżwspólnie poczynione w tekście
obserwacje trzębanazwać) nadaó im odpowiedni kształt językowy (Albo, jeszcze

inaczej) i - ze wzg\ędów edukacyjnych Warto zapamiętać.
oto inrre prąlkłady wypowiedzi nadawcy ,,telśtu o tekście", adfesowanej do uczrria:

(1). Kto pyta? Czy mieszkaniec opisanego domu? Jeśli tak, musiałby to byĆ ktoŚ nie-

młody, gdyż pamiętający sytuację opuszczenia domu. Zwróćmy uwagą iżwnętrzezosta-
ło ukazane tak, jakby jego mieszkańcy uciekali w pośpiechu i jak gdyby przyczyną
lcieczklbyłozagrożeńeĘcia.|...]Zapytajmyteru,kimmoglibyćmieszkńcy opisywane-

go domu, |.,.f Zauważmy, iż w opisie domu nie pojawiająsiężadne cechywyjątkowe'8.

(2). Wiersz N aruszewicza jest dobrym przykładem klasycznego nurtu w poezji oŚwiece-

nia. Podstawową regułą klasycyzmu była stosowność. W myśl tej zasady należało

dobrać do temafu odpowiedni gatunek, styl, język, Tematem wiersza księdza Narusze-
wiczajestniezll"yld,ewydarzenie: pierwszywPolscelotbalonem. Zeby jeopisać,poeta

wybiera więc formęuroczystej ody, podniosĘ styl i wyszukane słownictwol9.

W cytowanych wypowiedziach spotykamy relacje zarówno oparte na syme-
trii, jak i dominacji. Pierwszy zprzywołanych fragmentów pochodzi z podręcznika
autorstwa więlu osób, z modułu za§rtułowanego ,,Wzór lektury" , o wyrńnymprze-
słaniu dydaktyaznym, Autorka, demonstrując mechanizmy kierujące procesem lek-
tury pokazuje w nim, jak możnaczytaó wiersz AdamaZagajewskiego Dom.Używa
liczby mnogiej, by łm ogarniającym,,my" zmobilizować odbiorcę do aktywnego
współudziafu. Drugi fragment wyj ęĘ zostałzpodręcznika w całości opracowane-

Eoprzezjednego autora, z modufu o podobnym charukterzejakpoprzedni, tutaj

zaĘtułowanego ,,Interpretacje". Autor trakfuje odęBalon jako ilustrację określo-
nego zjawiska historycznoliterackiego. Komentarz interpretacyjny podkreśla pozy-
cję nadrzędną nadawcy w stosunku do odbiorcy, co o5ranicza siłę perswazyjtlą

11 M. S ta1 a, Literątur(1 polska. RomanĘzm. Zakres podstawowy i rrlzs:erzony; kląsa II liceunt

ogólnokształcącego, liceum prńlowanego, technikunt,\Uydarvnictwo Litelackie , Kraków 2003, s. 44-45.
|8 Skarbiec jęzl,ka, literaturv, sztuki. Kultura XX wieltu i jej lratły-cje. Ęllisy z Ćwiczeniałl,ti.

Zakres podstawowy i rozszerzony; klasa I lic,eum ogólrLok.sztalctlcego, liceunl pro/iloll,anego, teclt-

nikum, ręd. B. Chrząstorvska, Nakom, Poznań 2002. s. 108-109. fragm. ",Wzót, lektury - Adan
Zagajewskt Dom".

19K,Mrowcewlcz,Przeszlośćtodziś.Literaturtt-lęzyk*kuLtura,lłlasąIlicewnitechtti-
kul,t, część 2, wyd. 3, Stentor, Warszawa ż001, s. I'74.
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przekazu. Autor tekstu zakład,a,
chce podpatrzeć w rriej metodę
o niej pisać"20.

że lczeh, czytając gotową wykładnię wiersza, ze-
interpretacji,narJczy się, ,jak czytać poezję ijak

zrł,róćnry Llwagę na inne formy perswazji obecne w podręcznikach dla liceali-
stólv, w ktorych nadar,vca nie prolvadzi wykładu, lecz wypowiada się cloborem
tekstów i kontekstów irrtcrpretacyjnych, ogólną strategiąmysloruą montazu mate-
riałów informacyjnych, najczęściej prezentującąteksty pogiuporuun" w cykle skLr-
pione wokół określonego zagadrrienia, Motyrvacyjną i aksjológiczną funkcję speł-
niajątytuły poszczególnych części czy modułów. Naprzykiad tik: s..tiat jako dzleło
-sztuki; Pochly,ała człov,ieka zakorzeniołlego; Przez wieki icJzie...; Ocl.vvaga
stąl.yiąnia pytań; Iśc za snełn,l . Jeszczę inaczej: Częśc 3. ,,]Vastałą gęsta cień-
no.ść"; ,,Poza dobrent i złem", W tl.ybach historii; ,,Niebo - obite cleskumi'';
,, Pątrzeć v, noC.. "21 ,

fl,tuły części i poszczególnych seku,encji, sygnalizując sposób rozumienia,,b/. i
cia człowieka w kulturze i wobec kultury", łączą dr.vic płaszczyztty: podmiotową 

i
z przcdmiotową- poznanie róznych tekstów kultury i towarzyszący.h i- ,jawisk l
z Poznaniem Samego siebie i innych ludzi. Częste są w niclr sformułowania meta- j

foryczne, intrygujące wieloznacznością przywołanym cytatem lub niedopowicdze- 
|

nicm. Zastosowany w niclr (pozaTo tubię!) model strategii komunikacyjnej mozna i

llryraztć w uproszczonym schemacie: - 
;

(1) tckst literacki (lub inny tckst krłltury) traktowany jako borlziec wywołujący '

działania ) (2) intencja zorientowana na cel + (3) komunikat ,ki"-*urry io l

ucznia: zadanie, pytanie do lektury propozycja -+ (.1) oczekiwana rviedza i umiejęt-
ności, będące celenl komunikatu.

Nie rna tu, jakpoprzednio, autorskich interpretacji, sąpytania izad,anjado lek-
tury (wypowiedzi typu: polecenia. zadania,prośby, rady) jako swolsty komunikat
skierowany do ucznia.

Oto przykłady takich zadań..

(1) *Pieśń XX jest bardzo dylramiczna, ozyr,v,iotra ruclrenr. Wylicz, co się na to składa
(składrria, słorvnictwo..). *Zabawie towarzyszy duch Epikura. \Vybierz zutworufrazy,
które ten sąd potwierdzają i dopisz komęntarz, *Jak ocenia się człolvieka, który odtrą-
ca zabawę? Uwzgtędnr; analizowany r.viersz i fragrnent śpiervów p anienz pieśni święto_
jańskiej cl Sobrjtce23,

r0 K. lvI ro lvccrv i cz, Prze,lzło,ść to c]ziś..., częśc l, s.9.2lE,Brandenburska.B.Wnuk-Gełczewska, 
Wśróclznąkólyku!ttu1,.Kszlttłcetlielite-

racko-kulturou'e. Zakres Pod,stav'ou'1' i. rozszerzony; klasa I licettin ogólttr.lkszlalcrlcega, licettm
pro.filov,anego, technikum, część 2,MAC Edukacja, Kielce 2003.

22 Z,A, Kł akó w n a, P. K o ł o <l z i e.l, J. W a l l gó r a, To lttbięl Kształcenie lrultttroyt,o-iiterctckie.
Zakrcs PodstawowY i rozszerzoilN; klasa III licettm rlgólnolt.ształcącego, liceunl proJi!owal]cgo,
t e c h ni lrun, Wydawni ctrvo Edukacyjne, Kraków 2004.

2r E. Brandenburska, B. Wnuk-Gełczervska, Wśród znalrów kttlturt,.... s. J8.
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2. Skarbiec języlut, literatul1, sztuki. W.\,pisyz ćwiczeniami. Zakres podstav'ott'.l'i l'u:S:er:utt.l:

klasa l liceum ogólttokształcącego i p1,ofilov,anego, s, 713,
25 K. Mlorvcervicz, Prze,szlośc to dziś,.,, część l,s. 14ż.
26 Autor pytania lub poleccnia wie. ze aby spowodować określonąprzez siebie rcakcję, porvi-

nien:l.sfot.mułolvaóŻ:lczerlie(.,clrcenie'');2.przekazaćjewtakisposób'byodbiorcajeroz'pozllttl;
3. zrealizować intericję. Zob. J.R. S e ar le, Czl,nności mowy. Rozważania o.filo:ofii jęz,l,ka, prze|.

B. Chwcdeirczuk. Warszar.va l987, s. 66.
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(2) *Wypisz z ptzytoczonego eseju słowa odnoszące się do przestrzeni; Porvstanie

mały słownik pojęć spccjalnych (przestrzennych), Które uyraąv znaszzlęzyka potocz-

,-,.go. któ.. sąciniezlrane? *Opisz przestrzeń. rł,ktolej akrualnię się znajdu.jesz_ jaką

część słorvtrika specjalnego wykorzystasz? Jak tę przestrzeir nazwięsz1 Które spo_

Strzeżenia Eliadego odnosząsię do twojej przestrzeni? Zapiszr.vrrioski w p<lstaci notat_

ki: ,,Sakralizacja przesffzeni w dośu,iar]czeniu codzierulym". *\\,vsnrkaj rv kulturze wsPoł-

czesl-rej przl'kłady rrświęc enia przęstrzeni],t,

(3) *Wskaż lv wierszu Herberta lormy trybu rozkazującego. Jakąrolę odgrywają one

rv ut."vorze? *Do kogo zwracasię poeta r,v wierszu Przesłanie Pana Cogito? [",] *Do

jakiej postawy zachica poeta? [...] 
*Czym jest, według poet_y, zycie człowicka?25

Widzimy, Ze \ł,przywołanych zadaniach do lektury przeważa iunkcja steruja._

ca'6. Nakłanlanie implikuje określone oczekirvania nadarvcy dotyczące zacho§,ali

ucznia. Intetrcjonalność jest tutaj r.vyrazona bezpośrednio, wskazująna to czasor,v_

niki performatywne: rvyliczyc, lvybrać, rł,ypisać. opisać. wyszukać, wskazać, wy_

faza; ocenę. Jednak stopieli presji nadawcy na odbiorcę jest rł,nich zróznicowany,

w pierr,vszy mprzykładżie nadawca rriezbyt ufa odbiorcy, j ego samodzielności inte-

lektualnej, dlatego poclsuwa mu gotowe tezy: .!ieśńXXjest bardzo dynamiczna,

ozyr,viona ruchem. [, ..] Zabawie to\\,arzysZy duch Epikura", aktyrvność rrcznia ma

polegać przede wszystkim na wykonaniu ćwiczeń uzasadniających jej słuszność,

W dńgim i trzecim przykłaclzic - chodzi nic tylko o w}r,t,ołanie okre ślonyclr zaclro-

rvań cJynnościowych, ale równiez mentalnych" same propozycje zadań sąbardziej

trvórcze, wymagająod ucznia rvykorzystania dotychczasorvej rvieclzy i umiejętno-

ści samodzielncj pracy, pobudzajądo refleksji,
Czy zadaniiŹ silną intencj ą nakłaniaj ącą pobudzają W uczniu potrzebę lektury?

Trrrdnó tu o odpowiedź jednoznaczną. To, co jest rv nich obsenł,orvalne, dotyczy,

w duzym uproszczeniu, następujących funkcji:

1. Z pozyc]l naclawcy _ rvskazują na okre śloną kornpetencję kornunikacyjną,

z drugiej strony - ukier-rrnktrj ą odb iór konkr etnej lverb alizacj i,

2.7, pozycji odbiorcy _ spełniają funkcję informacyjną i krcatylł,ną, Pier-wszą

1unkcję ujawnia dana pytania lub polecenia, która inlbrmuje o isttrieniu czegoŚ istot-

nego dla odbioru ut\^,ol,tl; druga - wpłylł,a na działania ucznia,

Moztra przyjąć założettte,iz kształtując sprawności recepcyjrre ucztrió\v, pod-

ręcznik dostarcza narzędzi do samorlzielnej lektury, przebiegającej juz bez prze-

wodnika i w ten sposób wpływa na jej jakośó,
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omówione futaj sposoby kierowani a czytaniemuczniai pobudzania go do ak-
łwności nie wyczerpują,,,arsenału strategicznego" stosowan.go * szkolnych pod-
ręcznikach. Inny typ zadańniz te omówione spotykamy w t-siązkactr , 

""rii ,,Tolubię!" . w podręczn ikach przeznaczonych dla-ucźniaałresat jest najczęściej za-
chęcany do różnych działań (,,Zadaniadla Was"). Autorzy stosująperswazję cha-
rukterystyczną dla propozycji i zachęĘ. Propozycja;esi roazaje- ,udurriu po-
zbawionym kategory czności, j est sposobem komunikowania się stosowanógo
w układach partnerskich, a_także przyjacielskich, pozostawia mozliwośó wybń
tęmatu lub formy działanit1. Autorzy krakowskiej serii podręczników proponują
nauczycielom i uczniom wspólny namysł nad wyborem lekfury nadouowińowej,
mozliwość powrotu do określonych tekstów, atakże pozostawiająznaczną autono-
mię w podejmowaniu decyzjio rodzaju i kierunku aŻiaan,

Na przykład:

w kontekście problematyki podejmowanej podczas pracy nad Ęm rozdziałempropo-
nujemY teraz lekrurę fragmentów szkicu JózęfaTischnera Człowiek, jego duszą i koń,
Zadanie polega na tym, by:

- odtworzyć z tekstu sens pojęcia homo sovieticus w rozumieniu Tischnera;
- podjąć próbę wskazania w otaczającymnas świecie przykładów postaw, zacho-

wań i reakcji, do których mozna odnieść to pojęcie;
-rozważyć, co wpĘnęło na omawianą destrukcję Iudzkiej mentalności, co sprzyjajej konserwacji, jakie konsekwencj e dla życia,pół""rn"go, ekonomicznego i póii

tycznego to oznacz*8.

widzimy, iz tekst skierowany do ucznia nie akcentuje przymusu, choć przed-
stawia konkretne zadania_, nastawiony jest przy tym na rozwijanie refleks}jnego
mYŚlenia, samodzielnego dostrzegan iahldzŁ,lchzacńowań i ich wartościo wania.Trze_
ba jednak powiedzieć, iżpropozycję, atakże zachętę jakoformę perswazji stosują
autorzy nie tylko Tb lubię!, ale równięz innych pódręcznlków, zarówno tyóh
o ,,tradycyjnej" strukfurze, jak i takich, w których nie mamy do czynienia ,*yLłu-
dem interpretacyjnym.

, czym charakteryzuje sięzachęta? zacbęta jako forma perswazji posiada cha-l
ruktęt zbliżonY do obietnicy, jest zapowiedziądośw iadczeńiprr", łaai"r"i;;il ldobrego. Stroni odpresji, koncentĘąc sięw}łącznie naprezent".ji *"i;;;;;;;;: ldo czego nadawca chce nakłonić odbiorcęi9. Słowa zichęty *r:u *oir*;"r; lefekty działalności ucznia. ^ " 

-lOto przykłady:

21 Zob. Z. Nęcki, Komttnikctcja międallurl.ktt. Krakór,v l996. s. i21.
z8 Z,A.Kłaków,na. P. Kołodziej, J. Wal igóra, To tttbię!...,s.341 .

'9 Zob, S, Brorvn. Jak lnóll'ic, aby luclzie na,ł shchali, przieł. Z. Kościuk, Warszawa l996;A, Ygnas ik, Sztuka PrzekonY'v'ania..Jak rozntalt,iąc, ,prr"rlnrrnr, negocjować,War.szawa 199,ł.
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(1) współczesnemu czytelrrikorvi, zwlaszczatakiemu, który zamiłowanię do poezji go_

dzi z zamlłowanienr do Tatr, mozna polecic lekturę Asnykorvegcr cyklu sonetów ,,Mor_

skie Oko" (zob. Teksty. s. 156)r".

(2)Możcwartopoml,ślcóotl.rrripopr.acowaćsarnoclzielllie?MożęteŹipoczytaćto
i owo. Oto kilka książek [,..]rl.

(3)PisarzStefanChwinprzyn^lał,iz,,rvięlkicSporyoldeę,właścilveZeromskięmu'',
r,vciąż go wciągalą. eublicyita An<lr,zej Romanowski tak koliczył swoj arlykuł [",],"
jegoksiążck lrie czytać prawie oborviązek". Nie czekajmy tra ttotve Prze dwio§ie' Cytat

o,1i."ry,onych książkach,,trzcba ziokalizować. otóż pochodzionz,Tt,ąktattL poe4;c,

kii.ego c)esłiwa Miłosza, ktory terr 1os pisarza nieczytulego przypisał stanisławowi

Igńcemu Witkiewiczor,vi (Witlacemu). Nazrvał go co prawtla,.umysłem drapieznym",

lJcz dla jcgo książek przys)łościnie widział. I tl_rtaj okazal się zĘrn prorokiem _Witkacy

jestulvazany,.t.to.yt.orvspołczcsności,jcgotekstyzr-ralazłysięwszkolnychlektu-
rach. czy podobnc ,,zaclośćuczyrricnie" może spotkać njektóre książki zeror"rrskicgo?

Pytania, jak wiciać, w przypa<iku Zerornskiego i Vitkacego są praw,ie analclgiczr:re, choć

dótycrąiak rozn,r.t-, piroirlich charaktcrów. Alc oclpor,vicdzi rra nie próbuiemy łbrmu_

łować ind1,lridualnie]2 (wytłuszczenie B, M),

pierwsza i druga wypowiedź nie wymaga komcntarza; przy trzeciej, będącej

dłuzszym fragmentem,-óh.i"ł"by- się zatrzymać. przernyślany.dobór argumen_

tówspełniawniejfunkcjęperswazyjną,alejesttoperslr,azjabardzostibtelna'
ZwróLmyuwagę na fakt, ł. *yponui.Jzl.rt adresowana do pojedyncZego uCZnia.

wyrózniónego ok .ślorrymi zainteresowaniami i zdolnościądo samodzielnego my_

ślenia. To oi.,, 
'v 

jej świetle, będzie decydorvał o tym, czy żeromski pozostanie

pisarzem ,,nicczytany m" , czy czytanym przez tlastolatkow,

zachętamoze być skute czną formą perswazj i w kształtowaniu sytuacj i odbio_

ru czytelnic zego. Zdarza się jednak , że autotzy podręcznikow fbrmułują czasami

,ug.,tiędyclaktycznązbytekspresyjnie,dopingującr,vyraźnicuczniadodziałania:
,,ńrirr.urrrodźieni.póaląe Ędecyzję: czybędztcszminrowszystkospacerowac
po <galerii kultuty>, czy t'.eżzostaniesz W Swoim bezradnym niezdecydowan|uZa

jej m"urami, vozeleanak..."]]. W wypowiedzitej obserwujemy połączenie wielu

.i.*.nto* perslvazji: zdania porvinnościowe sąsiadu.ląw niej zzachętą, która zo_

stawia uczniowi moziiwości wyboru zachowań. Jednak dominuje rv niej duzY ładu-

nek kategoryczności, osłabiaj ący mozlirł,ośc kooperacj i,
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l.zott.),; k.ląsa II licettnl ogólllolrształc,ącego, licettnl prtlJilo;t,une go, tcchlńkum, \lydarvrrictwo Lite-

rackie, Kraków 2003, s. 93.
]l A.Borowsk,t,Literaturapolskaipolvszec,hna.SttLrożl;tnośc_o§t,iecenie",,s,ż0,
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Cz\, ,,,yąr1o ć? U"czeń i, obiekt ztibiegów

3.

. zreferowane sposoby oddziaływania motywującego ucznia do lektury stano-wiątylko pewien wycinek mozliwych obserwacji. Świidomie pomijam tutaj spra-
wę tak istotną jak wpływanie na dostrzeganie i akceptow anie§rrermłodzieżwar-
tości uobecnionych wtekstach artystycz;ych.zagainienie to ómówił am jńwcze-
śniej w referacie wygłoszonym na konfeiencji w ł.odzi i publikowanym w tomie
Antynomie wartości3a.

obsęrwowany w badanych podręcznikach tryb postępowania komunikacyjne-
go ujawnia róznorodność stosowanych strategii p"r.*uryl nycb. zwraca w nich
uwagę di al ogowo ść i wi el oki erunkowo ść działań nada* 

"źy "i. 
Nalezy j ednak do-

dać, iż łagodne perswazywy ustępują w podręcznikach silnym formom nakłania-
nia. szczególnie widoczne jest to w zadaniu"t, oo lektury, w których przeważa
funkcja sterująca, podkreślająca dominację nadawcy, nieliczącasiączęsto z pod-
miotowości ąucznia jako odbiorcy. Tak jóst w podręcznikach, w t<torych traktuje
sięproces lektury w sposób przedewszystkimpiug^ity"rny (kształtowanie spraw-
ności interpretacyjnych), oderwany od reakcjiczyt"t"r"ryćnocrnia ijego sytuacji
egzystencjalnych.

z pewnością interesującym dopełnieniem poczynionych w tym tekście obser-
wacji mogłyby stać się badania empiryczne, które dałyby odpowiedź na pytanie:
czy i na ile skuteczne są zabiegi perswazyjne stosowane przez autorów podręczni-
ków? Takimi badaniami nie dysponuję. odwołam się tuiaj do badań językoznaw-
czychLeszka Ęmiakina , zktorychwynika, że jużmłodzLeż piętnastoletnia rozpo-
znaje oraz poprawnie redaguje (poza pewnymi wyjątku*1 *ypo*iedzi nal<ła-
niające35. Wśród gatun]<óy używanych przez nastoletnich ,r."rrid* pojawiają się
zarowno te, którepobudzajądoprzyjęciaiugestii bez większego namysłu, jak i skła*ntljece do zaangażowania intelektualn.go. vtłodriezllanai wyraźnieakcentuje
skłonność do współpra cy prry wygłoszeiiuprzez interlókut orupioporycji lub proś-
by. ostrozni ę zatemmożna załoĘć, iz o powodz eniu działańp";r*;;;il'y;, J;;;-wanych w podręczniku, moze zdecydowaó ich udana selekcja oraz ,,szczęśliwydobór", uwzględniający czynnik podmiotowy i sytuacyjny, * ńpńię'anie o ucmiuniecĘtnym kategorycznym formom stosowanej peiswazji,'

Na koniec dodać trzebai tę oczywist ość, żepozaautorem podręcznika tę kwe-
stię powinienzawszęrozstrzygaćktoś dobrze ziający uczniów danej klasy, komu-nikujący się z nimi bezpośrednio. I tu widzę rolę nauczyciela,

]rB,MYrdzik. ITa,toŚc:i oclkUYo'r'itrctrztłcanewszkolnejitttet.pretacjidziełaliterackiego,
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Barbara Myrdzik

Does it make sense to read books? The pupil as a

within persuasive measures in school textbooks for
target of and the subject
upper secondary schools

Summary

The text ccvers sclęcted aspects in Sender-Receiver comnrunication in textbooks for

literary and cultural education in trpper secondary schoo1s. Tire authors attemPt to Provi
de anŚ.vers to suclr question as: Can a textbook really assists in facrlitating delibęrate acts

of volition irr perception'/ How is the process of Sender (author) and Receiver (pupil)

communication initiated ar-rd developed in the textbook? Wlrat, if ever, persltasive measu-

res and persuasion techniques arę used by Sender to persuade the pupil to read literary

texts inciudecl in the syllabus? When and horv young people are made aware of the impor-

tance of tlre irrteliectual journey into a fascinating world tlrat is dilferent that the onę

physically perceived? Tytułowe za:
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