Ometodyce poważnie

·-

Przywykliśmy myśleć o metodyce "niepoważnie" jako o konkretnej pomocy
w rozwiązaniu zadania: podsuwamy nauczycielom scenariusze, projekty, d o niedawna konspekty lekcji, piszemy za nich plan zajęć na cały semestr albo rok,
wybieramy lektury, tworzymy podręczniki, w których jest wszystko- informacje, interpretacje, ćwiczenia i wzorcowe próby komunikacji językowej i literackiej oraz mnóstwo obrazków i reprodukcji.
Tymczasem historyk sztuki Piotr Piotrowski mówi: " Uniwersytetnie ma uczyć
czegoś praktycwego, ma uczyć refleksji o warsztacie, autorefleksji - to podstawowa misja uniwersytetu" (rozmowa z prof l~ Piotrowskim opublikowana zostanie w następnym numerze pisma). W takiej misji zawarta jest idea samodzielności i kreatywności nauczyciela, któ ra powinna organizować wszystkie działa
nia dydaktyków nie tylko uniwersyteckich. Powtarzaniecudzego pomysłu i cudzej
struktury lekcji jest znacz1rie trudniejsze niż własna przemyślana ścieżka. Idzie
się nią gładko do celu, nie jest konieczna pamięć i zniewolenie umysłu cudzą
strategią. Zatem autorefleksja i samodzielne działanie nauczycieli oraz inspiracje
metodyczne zamiast gotowych produktów sq oczekiwaniami i właściwymi działaniami metodyki. N ie jest to jednak łatwe w sytuacji rozchwiania poczucia
t/Jspólnoty. Co dziś łączy szkolnych polonistów?
Być m oże odpowiedzieliby zgodnie: Przymus egzaminacyjny i rankingi szkól?!
Filozofia edukacji nie istnieje?
Poważnym problemem jest rozbicie dydaktyki na wiele indywidualnych ośrod
ków- każdy zak ład Dydaktyki (polonistycznej) ma własny model i własne ho ryzonty. Nie ma żadnej próby scalającej- ani w recenzjach, których się nie pisze,
ani w ocenach .. rzeczowawców", ani w ministerstwie, które zbyt dosłownie pojmuje liberalizm w edukacji, twardo akcentując wyłącznie wyniki. Paleczkę przejęli wydawcy, których nie interesuje jakość i kierunek nauczania.
Zachęcam do lektury istotnie poważnych artykulów. jeżeli fizyk troszczy się
o warunki edukacji naszego przedmiotu, gdyż .,bez bogactwa języka nie ma
odkryć naukowych", to cóż może być lepszą inspiracją do twórczej pracy?Z pewnością zaskakuje tytuł: " Przedwojenna »podstawa programowa«", ale właśnie
ta lektura rozjaśni nam współczesność, skoro dawny dokument był "silnym kon cepcyjnie monolitem ", natomiast nasze gmachy "budujemy na piasku". Wszystkie artykuły podejmują ważne tematy: terror obrazu, czyli agresję obrazów upraktycznionych; pomoc językoznawstwa w nauczaniu funkcji teksto twó rczych; wyczerpanie aksjologiczne w edukacji; zachęta do łączenia warsztatu literackiego
z psychoanalizą, co pomaga zrozumieć człowieka; wezwanie nauczycieli do badania pracy własnej i swoich uczniów; ocena podręczników gimnazjalnych oraz
przykład pracy nad polszczyzną licealistów.
Zamyka zeszyt piękny tekst Seweryny Wyslouch, która pożegnała się z dydaktyką, ale nadal wspiera {>race naszej Redakcji. Dziękujemy! Dobrej lektury.
Bożena
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Pćmy

czyli

i murkwie,

słowo

a myśl
• GRZEGORZKARWASZ

Bogactwo języka budzi bogactwo myśli, myśl przeradza się w pojęcie
i otwiera procesy naukowe. W Polsce poświęca się na naukę języka ojczystego mało czasu: w gimnazjum - na 30 krajów- mniej niż w Polsce tyl ko w Islandii. Podobnie jest w przykrótkim liceum. Wydaje się, że właśnie
jest odpowiedni moment, by wprowadzić odpowiednie zmiany. Potrzebny byłby w tej kwestii zdecydowany głos środowiska nauczycielskiego.
Najbardziej fascynującą książką, jaką
znam, przekraczającą fantazją mity greckie,
a poetyckim pięknem Małego Księcia, są
Bajki robotów nieodżałowa nego Sta n isława
Lema. O tym, jak Erg Samowzbudnik pokona ł niegodziwego bładawca, jak król Murdas
zgi n ął w przedm i eściow ym, to znaczy we
własnym

rozczłonkowanym

przepi ęci u

i o tym, jak Trurl skonst ruował maszynę,
która najpierw wytworzy ła, a następn ie zbiła
samego Trurla. A najbardziej poetycka jest
bajka o tym, jak Trurl skonstruował maszynę
robiącą wszystko na "n". Gdy jednak K ła
paucjusz zażyczył sobie "nic", najp ierw zniknę ły niedosyt, niedobór i niedostatek, a póź
niej pćmy i murkwie 1•
Opowiadałem tę bajkę Szymonowi, ch łop
cu inteligentnemu i oczytanemu, uczn iowi
piątej klasy jednej z lepszych szkół w Warszawie. O murkwiach n ie słysza ł , ale o kazało si ę też, że nie d o końca wie, co to niedosyt. Przy okazji okazał o się, że nie zna innych
słów na "nie", jak niedojda, niedorajda, n iezdara, ni ezgu ła. Teksty Harry ' ego Pottera
i Władcy pierścieni to język prosty, tłumaczo
ny z języka obcego, a fa ntazja jest bez fantazj i. Proza Lema to zabawa, wręcz żart
z języka.
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Tak,

język iem nal eży się bawić, żonglo

wać, eksperymentować.

Bogactwo języka
budzi bogactwo myśli. Brak słowa "n a końcu
języka" oznacza brak pojęcia w um yśle. l tu
zaczyna się problem. Poznanie, doświadczal
ne lub teoretyczne, jest możl iwe ty lko w tym
zakresie, w jakim w umyś l e istn ieją właściwe
pojęcia. Jak pisał Emanuel Kant, naukowiec
pyta Naturę n ie jak dziecko-" co to jest?",
ale jak sędzi a- "prawda, że jest to kwark?"
(kwark w rozumieniu cząstki elementarnej,
nie twarogu!). Bez bogactwa języka nie ma
odkryć na ukowych. Ba, samo pojęcie kwarka
Murray Gelł -Mann zaczerpną ł z prozy Jamesa Joyce'a, a ten, podobno, usłyszał to słowo
od przekupek na targu w łużyc kiej Miśni 2 •
Jul iusz Słowacki ujął myśl Kanta komplementamie i pięknie: Chodzi mi o to, aby język
giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa.
Tak, co pomyśl i głowa, a nie to, co widać za
oknem lub co rośnie na polu. Pojęcie i słowo

'
2

S. Len1,}ak ocalał świat, w: Baiki robotów, Kraków 1964.
G. Karwasz, K1.varki i skwarki, w: Na ścieżkach
fizyki wspólc:::esnei- wystawa wirrua lna, http://dy·
daktyka.fizyka.um k. pl/Wystawy _a re h iwum/z_om e·
g i/kwar k. html; http://dydakryka. fi1.yb .umk. pi/
Wystawy _a rchiwum/z_ o m cgi/gluon2.hrm l
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wzajemnie si ę uzupełn iają. W umyśle ludzkim wzajemnie wspomagają si ę, w akuszerskiej działalności formułowania rzeczywistości duchowej. S łowo, choćby w innym języku,
pozwa ł a na powstanie kategorii p ojęci owej.
W różnych językach zresztą zakresy pojęci o
wo podobnych sł ów są podobne, częściowo
pok rywające się, ale częściowo nie. Włos kie
sentimento to nie tylko senty ment, wrażenie,
poczucie (winy) ale i przeczucie. Przykłady
moż na by mnożyć.
Pćm y i murkwie u Lema to ża rt słow n y,
ale czy nie możn a nadać im sensu? Wiemy,
że we Wszechświeci e, oprócz "zwykł ej " materii, występuje antymateria, podobna do
zwykłej materii, choć nieco inaczej z nią oddz i a łuj ąca. Antymaterii jest niezwykle mało
- m oże powsrać w rozpadach promieniotwórczych, a w Galaktyce znamy tylko jedno
miejsce zd radzające jej obecność. Hipotetycznie mogłaby we Wszechświeci e istn ieć ta sama
ilość antymaterii co materii. Dzisiejsze teorie
(nieznane w czasie, kiedy Lem pisa ł Bajki)
m ówią, że na początk u Wszechświata było
sporo antymaterii, tylko że wkrótce po Wielkim Wybuchu zn ikn ęł a - uległa anihilacji,
czyli za mienił a się w nic (dokładniej mówiąc,
w e n ergię, zgodnie z E=mc 2 Alberta Einsteina). Gdy zn ika antymateria, znika też równ oważ na część materii zwyk ł ej. Cóż więc
mogł o istnieć na początku Wszech świ ata,
czego nie potrafimy sobie wyobra zić i czy nie
jest to przypadkiem sprawka Kl apaucjusza?
Jest więcej przykładów na to, że z literatury rodziły się nowe pomy sł y w nauce. Jedną
z własności tego Wszechświata jest różni ca
między obrotami w prawo a obrotami w lewo.
To tak jakby spojrzeć w lustro - ręka prawa
staje się lewą i odwrotnie. Czy Alicja i jej odbicie w lustrze są identyczne? A jak wygląda
świa t po drugiej stronie lustra? l tu kłopot!
Alicja i jej odbicie nic do ko ń ca są identyczne.
Upraszczając, różnią się jedn ym szczegółem
na milion 3• Cóż z tego wy nika? Otóż gdyby
świat i antyświat były identyczne, to przypuszczalnie czas mógłby biec do tyłu. Niestety, najczęściej biegnie tylko do przodu 4 -czasy
s i ę zmieni aj ą , a my starzeje my s i ę z nimi.

Czasoprzestrze ń Einsteina to jakby czwarty wymiar, też trudny do wyobrażenia.
W wielu opowie ściach o czasoprzestrzeni
mówi się o "płaszczakach "- dwu-wymiarowych stworach żyjących na powierzch ni kul i.
Dopóki płaszczaki buduj ą ma ł e trójkąty, geometria dzia ła - suma trzech kątów wynosi
180°. Ale gdy tr ój kąty puchną, aż zajmą
ćwierć półkuli, suma kątów rośnie do 270°.
Podobnie ze Wszechświatem - podejrzewal iśmy, że zakrzy wia się w czwa rtym wymiarzc1. Skąd pom ysł ? Oczywi ście z literatury:
Fiatlandu pastora Edwina Abbotta. Flatlandczycy żyją na p ł aszczyźnie, prości żołni erze
to trójkąty, dżentelmeni to kwad raty, a arysrokracja - sześc iokąty. Opowi eść barwna
i zas kakuj ąca, z roku 1882, dwadzieścia lat
przed teori ą Einsteina i czasoprzestrzenią
Minkowski ego.
A dz iś? Od paru lat wiemy, że 96% Wszechświata umyka naszemu poznani u. Jedna
czwarta z tego nicwidzialnego św iat a to materia, a reszta - energia, obie nazwa ne
"ciemne". Czy my nie potrafi my obserwować
Wszechświata ciemnego? Nie! Obserwować
potrafimy znako micie - w podczerwieni,
nadfiolecie, zakresie rad iowym i rentgenowskim. Problem, że nie wiemy, czego szukać.
Galaktyk, ani o łów czy duchów? Być m oże
pomysłu dostarczy jakiś nowy Lem - fizyk,
poeta, filozof lub malarz.

Słowo

a myśl : gimnazjum neo-klasyczne

Druga część historii o splataniu się li teratury i fantazji poetycki ej z rzeczywistością
nau k ową oraz z realiami eduk acji współcze
snej jest znacznic bardziej seri o n i ż część poprzednia. Nic będziemy p odnosić kwestii sła
bości polskiego systemu szkolnego po refor-
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HORYZONTY POLONISTYKI mi e mi nistra Ryszarda Ha ndkego. Tu zaj miemy si ę tylko kwesti ą nauk h uman istycznych
w szkole.
D ość powszechnie cytuje się wysokie
wyn ik i polsk ich uczn iów w zakresie nauk
przyrodn iczych (choć uważna ocena, w rapo rtach UE, jest nieco mniej o ptymistyczna)6 •
Jak wykazuj ą zestawienia OECD (Organi zati on for Econom ic Coope rarion and Development), na n au kę języ ka ojczystego poświę
ca się w Po lsce mał o czasu, na matematykę
niewiele wi ęcej, stosunkowo dużo na nauki
przyrodn icze!. Jeszcze mn iej czasu na naukę
język a ojczystego, w ujęci u wzgl ęd nym, poświ ęca się jed yni e w Isla nd ii! (zob. rys. 2).
Naturalnym wnioskie m b y łaby ch ęć ogra niczeni a i lośc i god zin na p rzedmi oty ścisłe .
l tu uwaga! Przykrótka kołdra jest za krótka
ze wszystkic h stro n, ni ezależ nie jak ją o bracać - łączna il ość god zin nauki w przedzi al e
wiekowym 7- 14 lat jest w Po lsce najn iższa
spośr ód wszystkic h 30 po równanych krajó w

iCUO~A

OECD, o 10% ni ższa ni ż w Estonii, 20%
ni ższa n iż w Austrii i 30o/o n i ższa ni ż w Ang lii!
(rys. 3 ).
Z decyd owanie n aj sł abszy m e lementem
po lsk iego systemu oświaty ni e jest gimn azjum, trzy letni e jak wł oskie, ale przykró tki e
liceum (włosk ie jest pięc iole tnie). N asze
liceum w łatach 70. był o cztero le tnie, a mimo
to słabo przygotowywał o z histo rii , fil ozofii
i litera tury świ atowej .
Liceum tzw. huma ni styczne (c/assico) jest
najtrudniejszym pro fil em szkoł y średni ej w e
Włoszech. Na naukę łacin y poświ ęca si ę 22
godziny (w cał y m pro filu ), niewiele mni ej na

G. Karw,\\L, l'orritNWIIil! systemóu• s~ko htydJ ti'C·
c/fug ruportóu• 1'/SI\, TA J./S. O/ .CD, http://d ydakty·
hfiqka.umk.pi/Piiki!rALIS_lO l O.pd f.
Educarion ar a Gbnce 20 l 0: OECD lndicarors
http://www.oecd.orgldocument 52JO,J 746,
en_2649_J92632JR_45897R44_ 1_ 1_ 1_ 1,00.
hrml #d.
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grekę, 11 na matematykę, a 16 na fizykę,

mi się,

chem ię

i nauki - budzenia i podtrzymywania ucz ucia

i nauki przyrodnicze ł ączni e {po r. rys.
3 ). W liceum scientificoH na naukę ł aciny
przeznacza się mniej, 12 god zin w cyklu, a le
też 9 godzin na fiłozofi ę 9 . Na studiach ści
słyc h i politechni cznych absolwenci (wł o
skiego) liceum kl asycznego tylko na samym
początku nauki ustępują wiedzą absolwentom liceum naukowego. Szerokie p rzygotowanie ogólne, human istyczne pozwala " klasykom" na szybkie zdobycie doda tkowych
u mie j ę tn ości.

Nowa podstawa programowa MEN
uszczup la wiele przedmiotów w liceum,
wprowadzając nauczanie, w założeniu , interdyscy pli narne. Teore tycznie - z nakomi cie!
Z nika fi zyka, znika geografia, pojawia się
"przy rod a", w której równoprawn e są filozofia, sztuka, fizyka, chemi a. Niestety, brak
podręczni ków, a nawet ich koncepcji . Bra k
też dyskusji, jak różne treści i dziedziny
wied zy łączyć. Stąd niniejszy tekst. Szukajmy
fi zy ki w fantazji Lema, szu kajm y bogactwa
m yśli w dzie le Miko łaj a Ko pe rn ika.
Trad ycyjny antagoni zm m iędzy nauka mi
"humanistyczny mi " a "ścisłymi" wyd aje si ę
w Polsce sztucznie budowany, m yśl czł owie
ka jest przecież uniwersalna. Nie ma tego
antagoniz mu ani u Arystotelesa, ani u Ga li leusza, ani u Einsteina. W trudnej kwestii
(pozornego) konfli ktu między r el igi ą a nauką
Einstein pisał :

że

jest to

właśnie

zasadnicza rola sztuki

religijnego między ludźmi, którzy mają zdolność
jego dostrzegania 10•

Kopernik też ł ączył mate matyczne
wywod y z estetycznym zachwytem: Cóż
piękniejszego nad niebo? Zbiorowisko wszelkiej piękności.
W kwestii nauki i religii przytoczmy sł owa
Najwi ększego Po la ka:
Wiele jest dróg, którymi czlowiek m oże zmiedo lepszego poznania prawdy, a przez to
czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia, która ma bezpośredni udział w formułowaniu pytania o sens
życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: jawi
się ona zatem jako jedno z najwznioślejszych
rzać

zadań ludzkości 11 •

D od ajmy jeszcze jeden cytat:
Slowo, zanim zostanie wypowiedziane na
scenie, żyje najprzód w dziejach czlowieka, jest
jakimś podstawowym wymiarem jego życia duchowego, jest wreszcie ukieru11kowaniem na niezgłębioną tajemnicę Boga samego. Odkrywając
studia literackie czy językowe, nie moglem nie
przybliżyć się do tajemnicy Słowa- tego Słowa,
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