


APEL BRON MY KULTURY JĘZYKA 

O języku, humanistyce 
kulturze 
GRZEGORZ KARWASZ 

Bożena Chrząstowska podjęła wiosną br. inicjatywę ,.paktu dla języka" Liczni autorzy 

już na apel odpowiedzieli'. Odpisuję z pewnym opóźnieniem, z racji nadmiaru 

obowiązków zawodowych (fizyka doświadczalnego), ale z wielką przyjemnością 

Tak naprawdę "Polonistyka" stara- go. Próba użyciajęzyka nieliterackiegol, 

ni a o język prowadzi bezustannie. Nikłe skończyłaby się dla takiego barda ostra-
poszanowanie dla języka ojczystego cyzmem. 
(w poprzednim artykule2 cytowaliśmy Po polsku przepięknie brzmi Cze-

dane OECD, że na naukę języka ojczy- sław Niemen, Marek Grechuta, Ska1-
stego mniej czasu niż w Polsce poświę- dowie, Wojciech Młynarski. A wśród 
ca się tylko w Islandii) to jednak tylko młodszego i średniego pokolenia, kogo 

czubek "góry lodowej". Potrzebny jest możemy wymienić jako wybitną oso-
ogólnonarodowy pakt dla polskiej hu- bowość~ Nazwisk byłoby zapewne 
manistyki, a raczej całeJ kultury - sporo, ale krąg odbiorców jest "niszo-
teatru, książki, muzeów, filmu, muzyki, wy". Czyżby trafiła do Polski moda na 
a nawet sportu. beztalencia! Moda ta jest potęgowana 

przez mnogość tanich a bogato ilustro-
PAKT DLA JĘZYKA wanych periodyków i lokalnych stacji 

radiowych, ale sądząc z poziomu 
Inicjatywa ,.paktu dla języka" zosta- muzyki, chyba o niskich budżetach. Już 

la wywołana po wywiadzie, jaki jeden na początku lat 90. pojawiły się filmy. 
z tzw. idoli polskiej muzyki pop udzielił z dobrymi polskimi aktorami, których 
"Gazecie Wyborczej". Wywiad ten roił wyznacznikiem był "mięsisty" język. 

się od wulgaryzmów, tak jakby niekon- Tandeta filmowa poszła rozlicznymi 
wencjonalny Język był wyznacznikiem drogami- już przez otwarte drzwi ob-
oryginalności lub sposobem na dialog niżonego progu wymagań widza. Zaś 
z młodzieżą. "Artysta" ów szczyci się teatry i muzea po prostu gmą. 
przy tym studiami polonistycznymi! 

Artystów po studiach ojczystego FIZYK BRONI JĘZYKA 
języka znalazłoby się więcej- jest nim 
np. brytyjski śpiewak, kompozytor, Mój zeszłoroczny artykuł, z tytułem 
autor,Sting.Byłnauczycielemjęzykaan- na okładce Fizyk broni humonistyki był 
gielskiego, ale po pewnym, jak sam dość skrótowy, ale wynikałz szerszych 
mówi, "znudził" się szkołą. Nie wydaje pobudek. Fizyk broni nie humanistyki, 
się, aby w wywiadach prasowych ale "własnej skóry". Zapewne wszyst-
używałangielskichwulgaryzmów.Prze- kie już uczelnie techniczne i ścisłe er-
pięknego języka angielskiego używali ganizują semestry "wyrównawcze", 
Beatlesi, mimo (zamierzonego) błędu w których program nauczania obejmu-
ortograficznego w swej nazwie. Nie je m.in. matematykę elementarną i to 
mówiąc już o setce włoskich cont- prawie od operacji na ułamkach zwy-
autore. jeden oryginalniejszy od drugie- kłych. Rozpoczynając zajęcia, po przed-

stawieniu się udzielam głosu młodzieży 
-skąd jesteś, co się interesuje, kim są 
rodzice. Nie po to, aby uzyskać infor
mację, ale by nauczyć ich formułowania 
poprawnych gramatycznie i logicznie 
zdań po polsku. 

Konieczność tego rodzaju działań 

wynika z zaszłej, i to chyba w sposób 
nieodwracalny, erozjipolskiego systemu 
oświaty. Stąd kolejna inicjatywa p. red. 
Chrząstowskiej -potrzeba permanent
nej płaszczyzny do dyskusji o systemie 
oświaty w Polsce- nowego rodzaju Ko
misji Edukacji Narodowej. Podjąłtę dys
kusję "Kongres Obywatelski", odbywa
jący się od kilku lat jesienią w Warsza
wie. Trudno jednak, w jednodniowych 
obradachzudziałemkilkusetpotencjal

nych dyskutantów sformułować spójne 
wnioski. Stąd potrzeba forum perma
nentnego jak głosy o systemie oświaty 
pojawiające się regularnie na łamach 
.. Polonistyki". 

Obrona języka polskiego to obrona 
umiejętności formułowania kategorii po
jęciowych. Przywoływaliśmy już Kanta, 
ale należałoby zacząć od pracy Arysto
telesa, właśnie pod tytułem Kotegoriei. 
Kategoria pojęciowa, czy to prawo fi
zyczne, czy idea filozoficzna, czy proces 
historyczny, jest podstawą rozumowa
nia a w dydaktyce jest podstawą for
mułowania celów dydaktycznych. 

Luki w znajomości piękna ojczyste
go (lub nabytego) języka to luki w for
mułowaniu bogactwa idei. Piękno 

języka nie zawiera się w znajomości 
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kilku czy kilkunastu tysięcy słów, ale 
w rozróżnianiu niuansów znaczenio

wych i kolokacji. We włoskim liceum 
dwa lata poświęca się czytaniu Boskiej 
Komedii Dantego. w której każda linijka 
jest w odsyłaczach tłumaczona na język 

współczesny. A bez znajomości łaciny 
licznewyrazyikonstrukcjeznaczenio

we włoskiego wydają się sztuczne. Po 
przeczytaniu w oryginale sonetów i kil

kunastu dramatówShakespeare'a reszta 
angielskojęzycznej literaturywydaje się 

elementarna. językiem należy władać 
jak szpadą a najlepiej, gdy Jest to język 

główny, tzn. taki, w którym nasz zasób 
wyrażeO dla różnych znaczeń jest naj
większy. 

Badania przeprowadzone w Kana
dzie na dzieciach dwujęzycznych wyka

zały, że mają one statystycznie niższe 
wyniki w szkole niż dzieci jednojęzycz· 
n e. Pozwolę sobie na dygresję osobistą: 
przeżywaliSmy, przez dwadzieścia lat 
pobytu za granicą (i cały cykl edukacyj· 
ny od przedszkola po doktoraty) dwu· 
języcznośC na .,skórze'' własnych dzieci. 
Młodszy syn, który w momencie wy· 

jazdu miał dwa lata, jest zdecydowanie 
włoskojęzyczny: spadając ze schodów, 
.,wyraża się" po włosku. Starszy, który 
miał lat cztery, jest w zasadzie Franko· 
fonem, gdzie studiował i realizował 

doktorat. Obaj bardzo ładnie władają 
językiem polskim, bez trudu i płynnie 
tłumacząc swoje {obcojęzyczne) kate· 

gorie umysłowe na język rodziców. 
Znają Quo vadis? {z włoskiego duma· 

czenia, oczywiście), bez trudu czytają 
Harry'ego Pottera po polsku, ale na 
drugiej stronie oryginału Sienkiewicza 

pytają "Co to jest często·kółr Figura 
geometryczna?" 

Stąd pierwszy wniosek dydaktyczny 
-polskich lektur nie zastąpią żadne tłu· 
maczenia. Nie mOwiąc już o znaczeniu 
poezji dla kształtowania umysłu. Cytuję 
za Edgarem Morinem~ autorów rosyj· 
skich, piszących językiem bardzo mate· 
matycznym: 

Metofora jest wyznacznikiem lokalnej 
nieliniCJWOści tekstu, jest wskaźnikiem 

otwarcia teksu lub myśli no różne interpre· 
tocje ; remterpretocje i no sposoby rozu· 
mienia poprzez idee osobiste czytelnika 
lub rozmówcy. 
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jeszcze głębszy szacunek dla poezji 
okazywał Kartezjusz: 

Maina się zdziwić, ie głę· 
bokie myśli znajdujemy w pi
smach poetów o nie filozo
fów. Powodem jest, ie poeci 
kierujq się entuzjazmem 
i korzystajq z wyobraźni•. 

Tak więc, brak w szkolnych lektu· 
rach całego bogactwa poezji, baśni, 

bajek, zgadywanek. fraszek po polsku 
nie jest kwestią wyboru "decydenta": 
jest przestępstwem przeciw kreatyw· 
ności (a przez to przeciw sukcesowi 
cywilizacyjnemu) młodego człowieka. 

KONSTRUKTYWIZM 
l KOGNITYWIZM 

Niepodejmowanie dyskusji o stanie 
edukacji nie oznacza, ie nie mamy 
o tym stanie zdecydowanego zdania. 
Odsyłamy Czytelnika do artykułów 

i wystąpień w czasie, gdy nad tą refor· 
mą można było 1eszcze dyskutowaC. 
Nasze Ministerstwo żongluje wynikami 
testów parametrycznych typu PISA, ale 
instytucja je organizująca, OECD jest 
w ocenie polskiego systemu bardzo 
krytyczna. Cytując (prywatny) kamen· 

tarz najwybitnie1szego żyjącego fizyka· 
teoretyka, lwa Pitajewskiego w spra· 
wie polskiej edukacji: Najgorsze, co 
moźna robić, to naprawiać nieudane re

formy. Skupimy się więc na trendach kul· 
turowych, a w zasadzie na wyznaczo
nych już przez UE zaleceniach. Słowami 
kluczowymi są tu .. konstruktywizm" 
i .. inquiry-based teaching". Najnowsze 

wymogi OECD w kwestii szkolnictwa 
wyższego to umiejętność l) krytyczne
go myślenia, 11) dokonywania syntez, 
III) stawiania problemów i iv) piśmiennej 
komunikacji (written communication). 
Żadnych umiejętności matematycznych 
czy technicznych; logika i język! 

Pojęcie .. konstruktywizmu" nie jest 
nauczycielom obce, jak to wykazują ba
dania OECD. W opinii środowiska aka
demickiego pedagogów jest jednak 
nieco gorzej z praktyczną realizacją 

konstruktywistycznego sposobu na-

uczania. Konieczność nowego sposobu 
nauczania wynika nie tylko ze zmiany 

natury technicznego przetwarzania 
danych i idącej za tym rewolucji w do
stępie do wiedzy-wynika tei z nowych 
sposobów percepcji rzeczywistości 

przez młodych ludzi. Zmiany te wylicza 
również .,Polonistyka": .. terror obra
zu"7, język symboli itd. 

Konstruktywizm, a w zasadzie kogni· 
tywizm, to pojęcie wielodyscyplinarne. 

Jak pisze jego twOrca, Jerorne Bruner, 
kognitywizm powstał w latach 60. ub. 
wieku na Harwardz1e, w interdyscypli

narnej grupie skupiającej f1lozofów, an
tropologów kultury, 1ęzykoznawców, 
psychologów, historyków myśli nauko
wej. Konstruktywistyczny lub kognity
wistyczny sposób nauczania polega nie 
na przekazie gotowej wiedzy, ale na jej 
poszukiwaniu, w heurystyczny niejako, 
sokratesewy sposób. W odróżnieniu 

od czasów Sokratesa nie szukamy tej 
wiedzy w jakichś ogólnych sposobach 
rozumowania - nie szukamy jej 
w .,umyśle" ucznia, ale szukamy jej 
w naukowo pewne1. powszechnie do

stępnej, choCby internetowo i empi· 
rycznie ugruntowanej wiedzy - niejaw· 
nej czasem. ale istniejącej. Rolą nauczy
ciela jest prowadzenie ucznia po ścież
ce rozumowania, ściśle wytyczonej 
choC dla ucznia nieco ukrytej. Istotą 
tego procesu jest cel, z jego wyróżni

kami: wiedzą, umiejętnościami, kompe
tencjami dodatkowymi. Nieco więcej 
o kognitywistycznych sposobach na
uczania f1zyki pisaliśmy w niedawnych 
publikacjach8. 

Nowy sposób jest dla nauczyciela 
bardzo trudny. Z jednej strony, w wa· 
runkach wszech-dostępu do informacji 
nauczyciel całą jednostkę lekcyjną może 
konstruować .. z eteru"- czyli kolekcji 
indywidualnych wiedzy uczniów i uzu

pełniać ją w razie konieczności o wiedzę 
internetową. Z drugiej jednak strony, 
obowiązki nałoione na nauczyciela są 
zwielokrotnione- nie wystarczy. ie zna 
on wiadomości prawidłowe, ale musi 
tez umieC wyjaśniC, i e dlaczego wszyst
kie pozostałe są nieprawidłowe. Pilota
iowe badania Torurisl<iegopo-ręczniko do 
(lzyki' napisanego w formie kognityw
nego odkrywania praw natury wykaza. 
ły jego zaskakująco wysoką efektyw· 



ność, głównie w usuwaniu dużego, 

w tradycyjnym nauczaniu, marginesu 
ocen niedostatecznych. Niestety, 
polska bibliografia kognitywizmu jest 
nadał uboga. 

Co z tego wynika dla polonistyki/ 
Zasadnicze przewartościowanie! Nie! 
dla gotowej interpretacji, narzuconej 
przez nauczyciela, przez tzw. bryki lub 
przez Centralną Komisję, ale wyróż
nienie dla uczniów z oryginalnym spo
sobem rozumowania. Nie! dla kompu
terowego zapisu nutowego i kompute
rowej muzyki, ale tak! dla każdorazowej 
wirtuozerii. 

HUMANISTYKA A DOBROBYT 

Znaczenie humanistyki to nie tylko 
tworzenie bogactwa pojęć i interpre
tacji. Wspomniana w poprzednim ar
tykule plastyczność absolwentów wło
skich liceów humanistycznych oraz ich, 
na dłuższą metę, wyższość nad absol
wentami liceów klasycznych nie test 
przypadkowa. Umysł ścisły zapełniony 
jest wzorami, definicjami, twierdzenia
mi i ich dowodami; wiedzę nową przyj
muje jedynie jako uzupełnienie istnie
jącej. Umysł humanistyczny, w założe
niu przynajmniej, jest umysłem otwar
tym - poszukującym w dorobku i te
rażniejszości nowych idei i pomysłów. 

Nie jest przypadkiem, że to huma
niści -poeci, historycy, dramatopisarze 
byli prekursorami zmian w krajach 
byłego "obozu socjalistycznego", wspo
minając choćby Vaclava Havla. Również 
w Polsce bezkrwawe, trwałe i dość za
sobne wyjście z komunizmu było 

w Polsce możliwe dzięki obecności in

terkulturowościwświadomości Polaków 
- istnieniu autorytetów moralnych i in
telektualnych, jak Czesław Miłosz, Jerzy 
Giedroyć, Władysław Bartoszewski, 
a poniekąd też Leszek Kołakowski. Au
torytety te, zresztą, cytuje również 
wspomniany na początku piosenkarz. 
T o nie fizycy, ale głównie humaniści 
przygotowali społeczeństwo do prze
stawienia się na nowe wymagania cy

wilizacyjne. T o brak rodzimej myśli po
litycznej i nieumiejętność korzystania 
z dorobku intelektualnego innych 
krajów przyczyniły się do stu dwudzie
stulat niewoli. 

APEL BRONMY KULTURY JĘZYKA 

O WYŻSZOŚCI HUMANISTYKI 
NAD NAUKAMI ŚCISŁYMI 

Niestety, z kilku względów humani
styka, szczególnie ta polska, ma trud
ności w pełnej waloryzacji własnego 
paradygmatu i roli społecznej. Częścio
wo o tej roli było już powyżej - z hu
manistyki narodziły się nowe metody 
dydaktyczne dla XXI w. Problem jest 
jednak szerszy - humanistyka leży 

u podstaw wszelkich rewolucji, nie 
tylko zmian systemowych w Polsce. 
Dojrzewanie świadomości społecznej 
prowadzi do rewolucji naukowych. 
Wgłębiając się w pierwsze strony, nie
zwykle matematycznego skądinąd 

dzieła Kopernika, przypomina 
traktat filozoficzny Arystotelesa: 

Ziemio nie jest więc pło
sko, jok sqdzili E.mpedokles 
i Anoksymenes; nie mo też 
kształtu bębna, jak sqdzil 
leukippos, oni niecki, jok 
myślał Heraklit, oni innej 
formy wydrążonej, przyjmo
wanej przez Demokryto, oni 
podobnej do walca- według 
Anoksymondro - oni wresz
cie nie ciqgnie się w dół nie
ograniczenie, zmniejszając 

swq grubość no kształt ko
rzenio,jok przypuszczał Kse
nofones, lecz mo kształt re
gularnej kuli, jak to twierdzą 
filozofowien. 

T o znajomość greki (a właściwie zna
jomość z kolegami znającymi grekę) 
oraz dostępność we Włoszech grec
kich tekstów (po upadku Konstantyno
pola) dała młodemu Kopernikowi argu
menty do dalszych, już własnych i em
pirycznych poszukiwań. Nie jesteśmy 
pewni, czy tłumaczenia greckiej poezji 
też są jego dziełem, ale bez humanisty
ki nie byłoby współczesnej astronomii, 
a na pewno nie od 1543 r. 

Erozja znaczenia humanistyki, 
w ujęciu powszechnym dokonała się, 
chyba, tak gdzieś na przełomie XIX 
i XX w., gdy rewolucja techniczna do
tarła również do gospodarstw damo-

wych a nie tylko do tzw. środków pro
dukcji. Sukcesy przyrodoznawstwa 
końca XIX w. wyrażnie wprawiały 

w zakłopotanie filozofów tamtej i póż
niejszych epok. Jeszcze w 1975 r. Hans
Georg Gadamer stara się odpierać ar
gumenty Hermanna Helmholtza z 1862 
r. o odmienności metody przyrodniczej 
i humanistycznej, ale jego wywód nie 
do końca jest przekonujący. W istocie 
zaś nauki humanistyczne dalekie sq ad 
poczucia Jedynie niższości wobec przyro
doznawstwa11. 

l tu istotna obserwacja. U Arysto
telesa nie istniało rozgraniczenie na 
nauki przyrodnicze, czerpiące wiado
mości zbadania przyrody i nauki huma
nistyczne, czerpiące wiadomości z ba
dania wytworów umysłu ludzkiego. 
Arystoteles przemieszczałsię swobod
nie między astronomią, zoologią, etyką 
i metafizyką, korzystając z podobnie 
(nielicznych) zasobów argumentów 
przyrodniczych i humanistycznych. Ba, 
dostępność różnych poglądów filozo
ficznych była wówczas większa niż 

szczegółowych wyników badań przy
rody. Stąd argumenty w przyrodo
znawstwie miały dość słabą wiarogod
ność. Stulecia rozwoju dostarczyły in
formacji tak szczegółowych o przyro
dzie, że trudno je ogarnąć, nawet w wą
skich dziedzinach nauki. Daje to przy
rodnikom zadziwiającą pewność siebie. 

Jednocześnie, stulecia historii uczy
niły z poglądów politycznych. etycz
nych, estetycznych nie naukę metafi
zycznq ( .. z umysłu własnego") ale rze
czywistość zweryfikowaną przez kon
kretne przypadłości ludzkości. Obiek
tem badań doświadczalnych stały się tu 
jednostki ludzkie i całe społeczeństwa 
oraz ich sukces cywilizacyjny a zmien
nymi zewnętrznymi określone ideolo
gie. Baza empiryczna nauk humani
stycznych. nie tylko literaturowa staje 
się namacalna. 

Stąd teza, że ponownie. po dwu i pół 
tysiącu lat. możemy szukać jednolitych 
metodologii dla nauk przyrodniczych 
i humanistycznych, pamiętając że i te 
pierwsze zajmują się nie tylko doświad
czeniami laboratoryjnymi, powtarzal
nymi jak u Galileusza, ale również zda
rzeniami poiedynczymi, niepoznawal
nymi w doświadczeniu bezpośrednim 
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i odległymi w czasie, jak Big Bang czy 
powstanie Układu Słonecznego. Twier
dzenia o świecie sprzed Wielkiego Wy
buchu, gdy pojęcia przestrzeni i czasu nie 
miały jeszcze żadnego sensu13 fizycy teo
retycy wygłaszają z niemniejszą pew
nością niż czynili to marksiści oznajmia
jąc wyższość komunizmu nad kapitali
zmem. Humanistyka ma więc obszerną 
i ugruntowaną bazę empiryczną, nie 
gorszą niż przyrodoznawstwo. T o 
raczej przyrodnikom przydałaby się po
nownie refleksja filozof1czna nad wła
snymi możliwościami poznawczymi. 

EUROPA CZY KSIĘGA VI? 

Podstawowym warunkiem spraw
nego uczestniczenia w światowym po

stępie w f1zyce jest dysponowanie no
woczesną aparaturą. W humanistyce tą 
bazą laboratoryjną są zasoby świato· 
wego piśmiennictwa, tego nowocze
snego, czyli współczesnego. l tu, nie
stety, słabość polskiej humanistyki, 
która w niedawnej przeszłości, z powo
dów politycznych utraciła atrybuty mię
dzynarodowości. Ubiegły (tj. w 20 l O r.) 
kongres Polskiego Towarzystwa Peda
gogicznego był poświęcony m.in. post
modernizmowi, o którym tak pisał 

w 2003 r. jeden z włoskich myślicieli: 

Epoka postmodernizmu kończy się 

z datą li wrześnio [2001). Zaczyna się 
nowy okres, który nie ma jeszcze nazwy 
i który wyrnago innych zobowiązań i od
powiedziolności14. 

Tonietechnicznycykldrukarski,ale 

przydługi łańcuszek dostępu polskiego 
humanisty do współczesnej literatury 
światowej jest przyczyną naszego za
cofania. Wytwarza się pewnego rodza
ju błędne koło - urwany kontakt ze 
światową teraźniejszością wytwarza 
kompleks niższości i niemożność arty
kulacji własnych, narodowych autory
tetów kulturowych. Podkreślamy tu 
dwu-narodowośćautorytetówwymie

nionych przez .. artystę" w wywiadzie 

pro! drhab inż 
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udzielonym "Gazecie Wyborczej". 
MagdalenaGawin w znakomitym arty· 
kule, ale urwanym na XIX w., pisze: 

)wiadomość zacofania wytworzyło 
kompleks niższości wobec Zachodu i nie
możność uniwersalizacji własnego do
świadczenia historycznego. 

Powodem dzisiejszego oderwania są 
zaszłości historyczne - to fizycy i astro

nomowie otrzymywali paszporty 
w latach 70. i 80., a nie humaniści' ~ . Czas 
to zmienić, dla dobra wszystkich. 

Włoskie liceum daje, co prawda, 

tylko dwa języki nowożytne, ale zapew
nia znajomość greki i łaciny. Większość 
mych znajomych humanistów w Italii 

powtarza, że po francusku czytają 

dobrze, ale po angielsku i niemiecku 
,.tak sobie". Oznacza to, de facto, per

sonalny dostęp do czterech alternatyw
nych źródeł w oryginale. A Polsce? 
Języki obce studiuje się głównie na kur
sach prywatnych i nie dla lektury wory
ginale współczesnych zagranicznych 
dzieł filozoficznych, ale aby poradzić 

sobie w pracy barmana lub hydraulika. 
Wracamy więc, jak bumerang, do nada
nia właściwego znaczenia polskiemu 
liceum humanistycznemu. języki, filo
zofia, historia, propedeutyka nauk po
litycznych itd. jako warunek wszech

stronnego rozwoju młodego człowieka 
i wyposażenia go w wieku dojrzałym 
w narzędzia na tyle ogólne i wszech
stronne, aby poradził sobie w zmienia
jących się warunkach technicznych, kul
turowych, cywilizacyjnych. 

Reasumując, zdaje się, że obecne sła
bości w wielu dziedzinach polskiego 
źycia społecznego odzwierciedlają luki 
w kształceniu historycznym i między
kulturowym. Braki w kształceniu 

szybko przekładają się też na ekonomię. 
Słabości (i zaległości) nauk pedagogicz
nych, społecznych, humanistycznych 
mogą się stać istotną barierą w rozwo
ju Kraju: brak będzie w młodym poko

leniu odbiorców dla skomplikowanych 
dyskusji o jednostce, społeczeństwie, 

państwie. Z równań matematyki ani 
praw fizyki nie wynikają zasady dobre
go rządzenia, poczucie poszanowania 
wartości, ani recepty na szczęśliwe 
życie. Umiejętności te, usankcjonowa
ne dziś w postaci Unijnych ,.kompeten
cji społecznych", wynikają z polityki, 
etyki, religii - z Europejskiego dziedzic
twa kulturowego, religijnego, humani
stycznego. Bez bezpośrednich, bieżą

cych kontaktów ze światową myślą hu
manistyczną ryzykujemy mickiewiczo
we okreSlenie Księgi VI. 

Wracając więc jeszcze raz do okład
ki "Polonistyki"- f1zyk nie broni huma
nistykl.ale miejscaPolski na cywiliza
cyjnej mapie świata! 

Zob. artykuły, .,Poloni~tyka""2012,nr6, 

G. Karwan, Pćmy i murkw>e, ayli słowo 
arnyśi . .,Polonistyka""2011,nr 10 

J SymptomatynncjestwłoskieokrcSicnie 

dlajęzykauproszczonego.mclltcrackiego 

-lingwm-bonard-ita{podziałymoje).8a

nardotopowloskurównici.kundci.Język 

niclitcrack i więctojęzyk.,skundlony"". 

-4 Arystotele ~. Oz;eluw:szystkie, T. l, Warna
wa2003 

S E. Morin Lo tet~ bien (aot~. Seuil. 1999. 
s. 9-4.tlum.GK) 

6 Cyt. uE. Morin.op. CIL 
7 AKsi~i:ek-Szczepanikowa, Terrorobrazu 

zpozycjipolornsty.,.Polonistyka""2011.nrl0. 
8 G. Karwasz. O umoe;~!JlO,Ściach, woedzy 

ikompetencjochwnouczomufizyki,inie 
tylko . .. Fizyka w Szkole". w druku: G. Kar
WliiSZ. Moędzy neo-realizmem a ~r-kon
struktywizmem - Wategoe dydaktyczne 
dla XXI witku, .,Problemy Wczesnej 
Edukacji,""NoJ(I5)2011,s.8 

9 G_ Karwasz. M. Sadowska, K. Rochowicz. 
Toruńskipa-r~cznokdofizykD. Gimnazjum, 

klasai. Med!Gnoka, Toruil2010.http:// 
dydaktyka..fizyka.umk.pl/n-owa_strona 
/!q"'nodc/163 

li N_ Copernicus, D~ Revolutionibus Orbium 
Coelestis,Rozdziaii.Księgall 

12 H.-G. Gadamer. Prawdo i metoda. Warsza
Wlll200-4.str. H) 

IJ G. Lemaitre. zob. G. Karwasz. Na poc.ząt· 
ku ... ,plakatdydaktyany.Nościei:kochFizy

kiWspólczesn~j.ProjcktS&SUE020721 

1-4 R.Luperini,Lafinedelpastmodemo.Aifre-
doGuidaEditore,Napoli.2005.s.20 

l S Kopernik został wysłany na studia do Bo
lon ii w l-496r.wccluzdoby<iadyplomu 
zprawakanoniczncgoadoPadwyw ISOI r. 
- dyplomu z medycyny. A~tronomię 
studiował nicjako ,.w chwilach wolny<:h"'. 

rnika wTtlfUn U, wyk13.dOW1:.3 
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