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W polskiej edukacji unowocześnianie procesu dydaktycznego rozumie się 
niemal wyłącznie jako stechnologizowanie narzędzi dydaktycznych. Nawet 
uwzględnianie w nauczaniu wyników badań neurodydaktyki odbywa się jedynie 
w tym kierunku, by uczeń – „cyfrowy tubylec” – otoczony był znaną mu i atrak
cyjną dla niego cyberprzestrzenią. Patrząc w przyszłość, zupełnie pomija się hu
manistyczny aspekt zmian. W publikowanych obecnie raportach o kierunkach 
koniecznych przemian w edukacji XXI wieku, o oczekiwaniach wobec nauczy
ciela i ucznia przyszłości nie pada słowo „literatura”. 

Po co zatem mamy czytać Prousta? Autorka wiersza pod znamiennym tytu
łem Nieczytanie przekonująco wyjaśnia racje opornych:

Do dzieła Prousta
nie dodają w księgarni pilota, 
nie można się przełączyć 
na mecz piłki nożnej
albo na kwiz, gdzie do wygrania volvo1.

Po co uczniowie mieliby marnować czas na Prousta? „Siedem tomów – lito
ści./ Nie dałoby się tego streścić, skrócić,/ albo najlepiej pokazać w obrazkach”2. 

Edukacja polonistyczna, w pełni świadoma, że funkcjonuje w uwarunkowa
niach, opisywanych w kategoriach „kultury typu instant”, której symbolem jest 
„słynna triada: fast food, fast sex, fast car”3, dawno już z Prousta zrezygnowała. 
To może w tym szalonym tempie sięgniemy po coś krótszego. Może Leśmian, 
jedna strofa wiersza pod wymownym tytułem Pośpiech:

1 W. Szymborska, Nieczytanie, [w:] eadem, Tutaj, Znak 2009, s. 28.
2 Ibidem, s. 28–29.
3 A. NowakŁojewska, Edukacja zintegrowana w obliczu nowych zadań i problemów współczesnego 

świata, [w:] „Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, red. W. Jakubowski, 
Kraków 2006, s. 89.
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Gnany złudnych pośpiechów natrętną ostrogą,
Która dzwoni wesoło, a krwawi boleśnie,
Biegnie w świat, że mu w szybie zapłonął, jak we śnie,
Kłamiąc oku skróconą w szyb ślepocie drogą… 
   B. Leśmian, Pośpiech4

Po co jednak uczeń ma czytać Leśmiana? Leśmian zbyteczny jest w rozwi
janiu kompetencji, w które – według wszelkich prognoz – powinna młodego 
człowieka wyposażyć edukacja przyszłości. Zgodnie z opublikowanymi analiza
mi i raportami, liczyć się będą: umiejętność szybkiego znalezienia informacji, 
posługiwanie się metodą projektową, przedsiębiorczość, komunikacja i spraw
ne wykorzystywanie technologii teleinformatycznych oraz znajomość języków 
obcych5.

A jak wygląda to w praktyce? Początek lekcji w krakowskim liceum: „Prze
czytajcie wiersz na stronie 72, ale pospieszcie się, bo nie mamy czasu”; „Szybko 
czytajcie, bo nie zdążymy”; „Szybko, bo przed nami jeszcze mnóstwo do zro
bienia”; „Czy ktoś już przeczytał?” to zdania wyrzucane niemal jednym tchem 
przez polonistkę, która z niepokojem patrzy na zegarek, czy uda się zrealizować 
wszystkie atrakcyjne zadania, które przygotowała uczniom na lekcję o twórczoś
ci poety.

Lekcja jest dynamiczna, dużo się dzieje, młodzi ludzie nie mają czasu się znu
dzić, bo przy jakichkolwiek oznakach osłabnięcia zainteresowania wkraczają ko
lejne zadanie, slajd, karteczka z poleceniem. 

Przepytywani po zajęciach uczniowie pamiętają rysunek z prezentacji Power
Point, podobał im się youtubowy filmik z nagraniem hiphopowej piosenki, wy
korzystany jako kontekst, narzekają trochę, że arkusze pracy były za długie, nie 
zdążyli wypełnić. Nie, nie mogą sobie przypomnieć nazwiska poety ani o czym 
był jego wiersz. Nie, no raczej nie sięgną po jego tomik.

Cele operacyjne lekcji: „uczeń czyta i interpretuje poezję” nie zostały najle
piej zrealizowane, a przecież tę lekcję oceniłby wysoko ekspert od Digital Natives 
– Marc Prensky, postulujący w swych wydawanych od 10 lat rozprawach, u nas 
popularyzowanych od niedawna, za to z entuzjazmem, dostosowanie metod na
uczania w nowoczesnej szkole do zmienionych mózgów uczniów stale obcują
cych z multimediami. 

Dzisiejszy kryzys lektury spowodowany jest w dużej mierze tym, że przeczy
tanie książki zajmuje młodemu człowiekowi niewiarygodnie dużo czasu. To „nie
wiarygodnie” nabiera realnego kształtu w zestawieniu z prędkością posługiwania 

4 B. Leśmian, Pośpiech, [w:] idem, Poezje, Warszawa 1975, s. 49.
5 Autorzy raportu Jak będzie zmieniać się edukacja?, Witold Kołodziejczyk i Marcin Polak, piszą: 

„Możemy śmiało założyć, że kluczowe dziś kompetencje to umiejętność szybkiego uczenia się, posługi
wania metodą projektową, przedsiębiorczość, komunikacja i sprawne wykorzystywanie technologii tele
informatycznych oraz znajomość języków obcych”, W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się 
edukacja?, Warszawa 2011, s. 68.
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się przez tego młodego człowieka innymi narzędziami komunikacyjnoinforma
tycznymi. Dla nastolatka, który w ankiecie wyznaje, że „dzień bez komputera 
to (dla niego) apokalipsa”6, przeczytanie całej lektury jest nie tylko nie lada wy
czynem, lecz także poświęceniem. Inny gimnazjalista pisze o swoim najwięk
szym szkolnym sukcesie: „Dostałem szóstkę z lektury. Najpierw przeczytałem 
całą książkę, a później parę razy streszczenie i to przyniosło efekty”. Jakie rezul
taty mógł mieć na myśli uczeń? Po co czytał tę książkę? Czy tylko dla stopnia 
w dzienniku? Jaka jest relacja między zdobytą szóstką a kilkakrotnym przeczyta
niem streszczenia? Czy to streszczenie zatrzymało go w biegu, otwarło na cudze 
spojrzenie, na inne widzenie świata, nauczyło słuchać uważnie mowy Innego?

Współczesne lekcje literatury, pomimo aktywizujących metod nauczania, 
odrzucenia werbalizmu i nachalnego dydaktyzmu, tak naprawdę niewiele się 
różnią od krytykowanych zajęć z lekturą szkolną sprzed lat. Zarówno dawniej, 
jak i obecnie powieść lub wiersz często są traktowane wyłącznie jako źródła in
formacji. Uczniowie mają w nich sprawnie znaleźć charakterystyki bohaterów 
lub środki artystyczne, zapamiętać przebieg wydarzeń, główne problemy. Czynią 
to w sposób najbardziej efektywny: zamiast kilkunastu dni lektury, wcale niegwa
rantującej zrozumienia i zapamiętania pożądanych danych, szybko i skutecznie 
znajdują w sieci krótkie streszczenie z opracowaniem, błyskawicznie wyłuskują 
z niego informacje, które mogą się przydać na lekcji, sprawnie wklepują je w za
danie. Nie poświęcają wiele czasu na poszukiwania, wystarczy kilka informacji 
z pierwszego dokumentu po wystukaniu hasła. Nie są leniwi, tylko myślą reali
stycznie, wiedzą, że to informacje tylko na jedną lekcję, do niczego innego im się 
nie przydadzą, większy trud jest zatem nieopłacalny. Są pragmatyczni, sprawni 
i inteligentni.

W określeniu googleinteligent7 nie ma cienia ironii, deprecjacji czy lekce
ważenia pokolenia sieci. Googleinteligent to nie każdy digitalny tubylec, któ
ry „urodził się z myszką w ręku” i swobodnie porusza się w cyberprzestrzeni. 
To ten, kto – korzystając z internetowych wyszukiwarek – inteligentnie poszu
kuje potrzebnej mu informacji, wie, jak ją przetwarzać, jak wykorzystywać tech
nologię informacyjnokomunikacyjną w celach praktycznych, na jakich forach 
wygłaszać swoje poglądy, w jaki sposób – nie marnując czasu na zdobywanie 
stopni naukowych i stanie w kolejce do punktowanego czasopisma – stworzyć 
własny blog – bardziej opiniotwórczy niż wiele naukowych rozpraw.

Młody googleinteligent radzi sobie dobrze w polisensorycznym, multime
dialnym świecie kultury chaosu. Jest odporny na stres informacyjny. Natłok da
nych na wszelkich kanałach komunikacji przytłacza go znacznie mniej niż jego 

6 Cytaty z uczniowskich wypowiedzi z badań przeprowadzonych w ramach prowadzonego przeze 
mnie seminarium magisterskiego. Pełne wyniki znalazły się w pracach magisterskich K. Wilk i E. Góźdź 
(2011).

7 Zob. np. M. Jasieński, Googleinteligencja, czyli wołanie o nową merytokrację, „Rzeczpospolita” 
1 grudnia 2007; idem, Googleinteligencja i rozkwit kapitału społecznego, „Znak” 2011, nr 1.
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nauczyciela, który wciąż odczuwa pogłębiającą się dezorientację i lęk przed „nie
nadążaniem”, pozostaniem w tyle i nieodwracalnym wykluczeniem z gry z powo
du niemożności sprostania nowym wymogom i standardom. Zygmunt Bauman, 
ostrzegając przed życiem oddanym bez reszty konsumpcji, presji czasu, życiem, 
w którym „liczy się prędkość, a nie trwanie”8, widzi nadzieję, choć słabą, na prze
ciwdziałanie mocno niepokojącym tendencjom – w edukacji. Słabość tej nadziei 
wynika z wątpliwości, czy sami nauczyciele potrafią się opierać presji i „zwalczyć 
pokusę, by zaciągnąć się na służbę tych samych sił, które mają zwalczać”9.

Podobną nadzieję wobec edukacji wyraża Katarzyna Taborska w artykule 
pod znamiennym tytułem Krytyk medialny – homo fastinans. Opisując krytyka, 
ferującego wyroki, wydającego jednoznaczne sądy i opinie bez odczuwania po
trzeby uzasadniania ich, bez próby zrozumienia przedmiotu oceny, bez interpre
tacji krytykowanego tekstu kultury – kończy swoje rozważania tak:

Szkoda, że pośpiech przemian przełomu wieków nie pozwolił na minimalizację obrzydli
stwa magicznej jednoznaczności medialnej. Nadzieją na zmianę sytuacji jest kształtowa
nie wyższego poziomu oczekiwań odbiorców tekstów kultury. Czy w pośpiechu reform 
oświatowych znajdzie się na to miejsce?10.

Tymczasem nauczyciel literatury coraz częściej przypomina homo fastinans, 
który w pośpiechu działań mniej czy bardziej racjonalnych zapomina o naucza
niu wymagającej skupienia umiejętności interpretacji i wyboru tekstów kultury, 
skazując młodego odbiorcę na dyktat mediów. 

Po co zatem googleinteligent ma czytać Leśmiana? Podpowiem choć trzy 
uzasadnienia. Po pierwsze, bo literatura piękna może stanowić istotne antido
tum na powszechne choroby „naszych czasów”. Nieprawdopodobne tempo pra
cy, kult prędkości i pośpiech we wszystkich dziedzinach życia skutkują zarówno 
osłabieniem relacji międzyludzkich, jak i chorobami psychicznymi i somatycz
nymi: przemęczeniem, depresją i coraz powszechniejszą infomanią, polegającą 
na nieustannym sprawdzaniu poczty elektronicznej i for internetowych, wyszu
kiwaniu niepotrzebnych informacji, wysyłaniu setek SMSów. 

Po drugie, ponieważ – zastępując wszystkie dotychczasowe metody pracy 
komputerowymi grami edukacyjnymi i komunikacją elektroniczną, jak postu
luje Mark Prensky, lekceważymy konieczność kształcenia u uczniów tych – waż
nych z punktu widzenia społecznego – umiejętności, które coraz częściej są bar
dzo słabo rozwinięte, a mianowicie umiejętności słuchania; a także zdolności 
do dialogu i empatii, które rozwinąć można podczas bezpośredniego kontaktu 
z drugim człowiekiem, także tym, który przemawia przez literaturę. Ostrze
ga przed tym lekceważeniem także Sherry Turkle, badaczka cyberprzestrzeni 

8 Z. Bauman, Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków 2007, s. 15.
9 Ibidem, s. 23.
10 K. Taborska, Krytyk medialny – homo fastinans, „Lamus” 2009, nr 1/3, s. 31, http://www.klublamus.

pl/file/file/3LAMUS%20_www.pdf [dostęp: 13.10.2011].
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(autorka książek Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet czy Alone 
Together), dowodząc, że nowe narzędzia komunikacji, stanowiące rezultat roz
woju technologii informatycznej, radykalnie zmieniają życie społeczne, a nawet 
tożsamość swoich użytkowników11.

W wymuszonym przez współczesność powszechnym wyścigu zapomina się 
o zachowaniu koniecznego dystansu, wyrażającego się choćby w rozmaicie for
mułowanych mądrościach, od tej zanotowanej przez Swetoniusza festina lente 
(spiesz się powoli), przez staropolskie: „młyny boże mielą powoli”, aż po osmań
skie „do spraw załatwianych z pośpiechem miesza się diabeł”12.

Po co googleinteligent ma czytać Leśmiana? Może raczej zadać pytania: 
„po co gnamy”, „gdzie tak gnamy”, „dlaczego pośpiechy są złudne, a ostroga na
trętna?”. Co może być tą ostrogą, która mami wesołym dzwonkiem, a krwawi 
boleśnie? Co sprawia, że jej bezwolnie ulegamy? Jak odróżnić świat prawdziwy 
od tego, „co w szybie zapłonął, jak we śnie”, jak rozpoznać, że kłamie oku skróco
na „w szyb ślepocie droga”?

Po trzecie, Leśmian to dla googleinteligenta wyzwanie. Czytanie literatury, 
a już szczególnie poezji, to bowiem nie to samo co lektura w poszukiwaniu in
formacji. Hermetyczność poezji jest jej bronią, wymusza bowiem na czytelniku 
to „inne czytanie”: uważne, wielokrotne czytanie, ciągłe powroty do tych samych 
tekstów, powroty, które na przykład u HansaGeorga Gadamera, Jacques’ a Der
ridy i Philippe’ a LacoueLabartha, piszących o Paulu Celanie, trwały kilkanaście 
lat13. Rozważania tych trzech badaczy uczą pokory wobec głosu drugiego czło
wieka. Prezentując pewne historie czytania, zmagania się z tekstem trudnym, 
uczą filozofii lektury, filozofii, której chyba najważniejszą wartością jest cierp
liwość i otwartość wobec niezrozumiałego. Uczą tego, by tekstu nie odrzucać, 
choć w pierwszej chwili wydaje się on bełkotem. Każde powtórne czytanie spra
wia, że rozumie się lepiej, co mówi drugi człowiek. 

Szkolna lektura niełatwych książek i rozmowa o nich to szansa na lekcję po
kory wobec inności i tajemnicy, ćwiczenie się we wrażliwości na odmienność 
myśli, sądów czy moralnych postaw zarówno przedstawianych w literaturze, jak 
i obecnych w realnym codziennym życiu. Filozoficzna teza Jacques’ a Derridy 
głosząca, że aporia, czyli sytuacja „nie do przejścia”, stanowi siłę napędową my
ślenia, twórczej inwencji, krytycznego badania, jest zupełnie niewykorzystywana 
w polskiej edukacji, która nie przyzwyczaja do wyzwań, przeszkód i – nie uczy 
rozwiązywania problemów.

11 S. Turkle, Lecture about Alone Together, London School of Economics, 2 June 2011, http://richme
dia.Ise.ac.uk/publicLecturesAndEvents/20110602_1830_aloneTogether.mp3 [dostęp: 13.10.2011]. 

12 B. Banasik, Czas nagli, „Lamus” 2009, nr 1/3, s. 75–78, http://www.klublamus.pl/file/file/3LAMUS 
%20_www.pdf [dostęp: 13.10.2011].

13 H.G. Gadamer, Czy poeci umilkną?, wybór i oprac. (według pomysłu A. Szlosarka) J. Margań
ski, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp K. Bartoszyński, Bydgoszcz 1998; J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana, 
przeł. A. Dziadek, Bydgoszcz 2000; P. LacoueLabarthe, Poezja jako doświadczenie, przeł. J. Margański, 
Gdańsk 2004.
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Uczniowskie wypowiedzi: „sprawia mi to trudność”, „nie rozumiem”, nie po
winny – a tak się dzieje obecnie – oznaczać dla nauczyciela diagnozy pozwalają
cej mu negatywnie ocenić wychowanka, ale stanowić – po pierwsze, wyzwanie, 
by zmobilizować ucznia, wykorzystać jego poczucie niepewności jako element 
motywacyjny; po drugie, sygnał dla uczącego się, by umiał uznawać sytuację za
istniałej trudności za normalny etap pracy, wytrącający go z działań schematycz
nych, zmuszający do intelektualnego wysiłku, a nie dowód bezsilności zwalnia
jący go z dalszej pracy.

Sprzeciwiam się zatem wpisywaniu nowoczesnej edukacji polonistycznej 
w wąsko rozumiany praktycyzm, pojmowany jako symplifikacja i szybkie tempo 
działań. Obecne czasy wymagają od nauczycieli, także uniwersyteckich, odwagi 
w przypominaniu, co jest priorytetem w kształceniu i wychowywaniu młodych 
ludzi, a mianowicie nadawanie sensu czasom pośpiechu, określanie „gdzie gna
my” i „po co gnamy”. Literatura piękna jest nie po to, aby znajdować w niej in
formacje, ale przede wszystkim po to, aby zatrzymać czytelnika w biegu, skłonić 
do myślenia, czasem przeżywania, które wzbogaca osobowość, rozwija empatię, 
zdolność rozumienia drugiego człowieka. 

Polonistyka szkolna może wiele zdziałać w rozwijaniu potrzebnych kom
petencji człowieka przyszłości, w tym kompetencji społecznych (np. między
kulturowych)14, choćby poprzez kształcenie umiejętności pokonywania trudno
ści, zdolności uważnego słuchania drugiego człowieka i gotowości do dialogu. 
Te umiejętności można doskonalić przez kształcenie w uczniu postawy otwarto
ści wobec nowego, nieznanego dzieła (gotowości do wejścia z nim w dialog) i po
czucia odpowiedzialności za tego, który za tym dziełem się kryje (tym dziełem 
się wyraża, przemawia).

Nowoczesna polonistyka nie ułatwia, nie godzi się na skróty, bo wie, że nie 
warto iść, „kłamiąc oku skróconą w szyb ślepocie drogą…”. Nie ulega twierdze
niom, że należy ograniczyć lektury uczniom, których zmienione mózgi wytwo
rzyły synapsy przystosowane do całkowicie innego, nielinearnego odbioru infor
macji, ale daje im okazję do wytworzenia nowych synaps, tych, które pozwolą 
im skupić się nad książką dłużej niż pięć minut, poddać narracji, wczuć w rolę 
bohatera, zadawać pytania, wymyślać nowe rozwiązania.

Nowoczesny nauczyciel, pytając, o czym pisze Leśmian, nie oczekuje, 
że uczeń sprawnie znajdzie poprawną odpowiedź w zasobach sieci, ale inspiruje 
do podjęcia próby dialogu z tekstem, próby interpretacji – choćby błędnej, ale 
wskazującej na gotowość do wysłuchania, co ma do powiedzenia bohater, tekst, 

14 Bartosz Sendrowicz w artykule Jak zrobić karierę w 2020? wymienia m.in. takie oczekiwane przez 
przyszłych pracodawców kompetencje: „Na coraz bardziej zglobalizowanym rynku pracy będziemy musie
li poczuć się jak u siebie w różnych państwach, a nawet różnych kręgach kulturowych. Umiejętność koope
racji z ludźmi operującymi nie tylko innym językiem, ale też posiadających odmienne przekonania i świa
topogląd stanie się przepustką do kariery. Organizacje i korporacje coraz częściej widzą w zróżnicowaniu 
motor innowacyjności i rozwoju”; http://gazetapraca.pl/gazetapraca/55,90442,10340614,,,,10340618.html 
[dostęp: 1.10.2011].
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267Po co googleinteligentowi literatura, czyli o nowej roli lektury szkolnej

autor; próby wyciszenia, refleksji, czasem przyznania się do niezrozumienia czy 
niemożności pokonania trudności.

Zamiary podporządkowania literaturoznawstwa i edukacji literackiej tym sa
mym celom, co inne dziedziny nauki, są nie tylko zwodnicze, lecz także sprzecz
ne z ideą humanistyki, która – zgodnie z twierdzeniem angielskiego filozofa Mi
chaela Oakeshotta wymaga wyzwolenia się spod „tyranii chwili”, wymaga dużej 
ilości czasu ze względu na to, iż „wiedza w humanistyce kumuluje się, a nie – jak 
w naukach ścisłych – dezaktualizuje”15. Mądrość domaga się poznawania dorob
ku poprzedników, korzystania z tradycji i czasochłonnej refleksji, a tej właśnie 
uczy niespieszna, pogłębiona lektura.

What is the use of literature for googleintellectual? The new 
role of reading books at school

Summary

The article explores submission of literature education to pression of time and 
lack of criticism for Mark Prensky’ s pedagogy of “digital native”. The author dis
cusses it as a possible threat to nurture of young people and argues with under
standing the modernity in teaching only as bringing to schools more and more 
technology, stressing the practical use of reading, simplification and a fast rate 
of activity. The article presents new tasks of school meetings with literature in 
the time of civilization changes.

15 M. Szułdrzyński, Czy można uczyć nieprawdy, czyli dlaczego uniwersytet powinien być konserwa-
tywny, „Pressje. Teka pierwsza Klubu Jagiellońskiego”, zima 2002, s. 11.
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