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LITERATURA WSPÓŁCZESNA 
JAKO MATERJAŁ NAUCZANIA DLA POLONISTY

Wtargnięcie do szkoły średniej utworów pisarzy żyjących 
jest faktem dokonanym — mimo sporadycznych, całkiem nie
słusznie uogólnianych, protestów nauczycielskich. Naturalne 
zainteresowanie młodzieży kieruje się w stronę nowych zja
wisk literackich, w stronę tak zwanej „literatury współczesnej“. 
I jakżeby mogło być inaczej? Nowości literackie, recenzje, po
lemiki — oto mocne podniety dla ciekawości młodego czytel
nika, liczącego się, wbrew pozorom, ze słowem książki i bliżej 
z nią współżyjącego, niż człowiek dorosły.

Ten stan rzeczy, że młodzież czyta współczesnych pisarzy 
i chciałaby ich utwory omawiać wspólnie z całą klasą i z nau
czycielem (mimo głosów, że uczynienie przedmiotem lekcji — 
„obrzydza“ utwór literacki), jest już wystarczającym powo
dem, aby nauczyciel uświadomił sobie konieczność p r z e m y 
ś l e n i a  p o d s t a w  w y b o r u  l e k t u r y .

Jest dla mnie rzeczą niewątpliwą, że wprowadzanie na 
lekcję każdego utworu, o który proszą uczniowie, bo coś o nim 
zasłyszeli — choćby to był utwór, wyróżniony nagrodą lite
racką — wynika raczej z ubiegania się o „popularność“ w kla
sie lub ze zwyczajnego snobizmu stosowania się do mody 
„ostatniego krzyku“, niż z właściwie pojętych zasad wycho
wawczych.

Z całą pewnością dobrze jest mieć do czynienia na 
lekcji z utworem, szczególnie emocjonującym młodzież; ale 
nie o tę emocję chodzi przecież nauczycielowi, a raczej nie 
o każdą emocję i nietylko o emocję. Kształcenie i wychowy
wanie przez literaturę to kwestja skomplikowana i dlatego nie 
może być w wyborze książek przypadkowości — nauczyciel 
musi zdawać sobie sprawę z tego, co mianowicie chce osiągnąć, 
podsuwając młodzieży ten czy inny utwór.

Od dość dawna nauczyciel - polonista wystawiony jest na 
ataki w następującym duchu: belfry nie znają się na litera
turze, dłubią do nieskończoności w romantyzmie, nie mają od
czucia żywego, współczesnego im piśmiennictwa i nie umieją 
.zorjentować w niem młodzieży. Napaści podobne spotykają
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również profesorów wyższych uczelni, w czem zawiera się dla 
nauczyciela gimnazjalnego pewna doza pociechy. Pretensje po
wtarzają się co pewien czas z taką agresywnością, są tak obe
lżywe i gniewne, że sprawiają wrażenie czyjejś osobistej urazy — 
urazy zawiedzionego w swem poszukiwaniu czytelników autora. 
Inne znów napady na szkołę każą się domyślać niemiłego kom
pleksu z okresu niepowodzeń szkolnych (nie udało się panu 
dochrapać promocji z klasy szóstej do siódmej, — dalejże potem 
wołać o reformę szkoły), a w najlepszym razie świadczą o igno
rancji w stosunku do spraw szkoły.

Niechże zatem raz nauczyciel zaatakuje przeciwnika, i to 
w jego własnej fortecy. Oskarżają go o ignorowanie pisarzy 
współczesnych, — niechże powie im, jaka jest w jego oczach 
wartość dostarczanego mu „materjału“ literackiego i dlaczego 
przesiewa go z taką ostrożnością.

Jeżeli bowiem autor żąda od szkoły „propagandy“ jego 
utworów literackich, to już chyba takich, które odpowiadają 
zamierzeniom tejże szkoły ? Jakiemi więc wytycznemi kierować 
się musi polonista, uwzględniając w swej pracy nauczycielskiej 
utwór literacki?

Zasadnicze metody wyboru są dwie : jedna prowadzi przez 
zainteresowania młodzieży, druga — przez cele dydaktyczne 
i wychowawcze, jakie szkoła pragnie osiągnąć. Z jednej strony 
młodzież często szuka w literaturze rozwiązania dręczących ją 
zagadnień życiowych, natury czy to osobistej, czy społecznej, 
a jeżeli nauczyciel nie dopomaga jej w poszukiwaniach, czyni 
je na własną rękę — z różnemi, niezawsze dodatniemi skut
kami. Z drugiej — samo życie nastręcza poloniście do omówie
nia wiele kwestyj, które łatwiej i może bardziej celowo roz
ważyć z uczniami poprzez medium utworów artystycznych. Nie 
chodzi, rzecz jasna, o to, aby młodzież patrzyła na otaczające 
ją życie wyłącznie za pośrednictwem takiego medium; ale l i t e 
r a t u r a  j e s t  h u m a n i s t y c z n e m  u j ę c i e m  s p r a w  i s t n i e 
n i a ,  a nauczyciel-polonista, z samej natury swoich zadań, 
powinien dopomóc młodzieży do uzyskania takiego właśnie, 
humanistycznego spojrzenia na życie i człowieka. Skoro należy 
uwzględniać przy wyborze lektury zarówno potrzeby ucznia, 
jak potrzeby szkoły, za idealnie dobrany utwór literacki uznamy 
taki, w którym przetną się owe dwie linje potrzeb. Dlatego 
nie może być mowy o jakiejś jednej ustalonej liście lektury 
dla wszystkich szkół średnich, gdyż czynnikami, modyfikują- 
cemi wybór będą : wiek, płeć, narodowość, także przynależność 
klasowa uczniów i t. p.

Te wszystkie uwagi posiadają charakter ogólny; odnoszą 
się właściwie do każdego dzieła literackiego, omawianego 
w szkołę, a podkreślam je dlatego, że mogą przystępnie wy
tłumaczyć niejednemu „krytykowi“, czemu to tyle utworów 
współczesnych nie dostaje się „pod strzechy“ szkolne.
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A oto zasada podstawowa: wartość artystyczna utworu 
literackiego, chociaż konieczna, nie jest sama przez się czyn
nikiem legitymującym przy wkraczaniu do szkoły. Dorosły czy
telnik, o psychice w pewien sposób już ukształtowanej (i roz
porządzający dużą ilością czasu) może — jeśli zechce — pozwo
lić sobie na czytanie wszystkiego, co mu wpadnie pod rękę, 
każdej sensacji czy ciekawostki literackiej. Z młodzieżą szkolną — 
sprawa inna.

Przyjąwszy nawet za pewnik, że w i ę k s z o ś ć  młodzieży 
czyta swobodnie każdą książkę, która uzyskała rozgłos na 
rynku czytelniczym, niepodobna się zgodzić, aby tem samem 
książkę taką poddawać rozważaniom z c a ł ą  klasą, zmuszając 
tym sposobem do zapoznania się z nią w s z y s t k i c h  uczniów.

Powtarzam — wartość artystyczna, jeżeli chodzi o młodych 
czytelników, nie wystarcza, aby utwór literacki kwalifikować 
jako lekturę szkolną. J e g o  n a s t r ó j  o g ó l n y ,  s t o s u n e k  do 
ż y c i a  i c z ł o wi e k a ,  w a r t o ś c i  i d e o w e  i m o r a l n e  mu
szą  o t r z y m a ć  p i e r w s z e  mi e j s ce .

Chyba nie narażę się na zarzut wstecznictwa, jeżeli po
wiem, że utwory, tchnące suggestywnym pesymizmem (Grypa 
szaleje w Naprawie — Jalu Kurka), obracające się w tematach 
patologicznych (Zazdrość i medycyna — Choromańskiego i Opo
wiadania dwuznaczne — tegoż pisarza) lub kryjące pod pła
szczykiem naturalizmu cyniczną wizję świata, są absolutnie 
niedopuszczalne na terenie rozważań szkolnych.

Nie wspominam już o tego rodzaju „nieodpowiedniości“ 
dzieła literackiego dla ucznia, jaką stwarza poruszanie przezeń 
zagadnień odległych jeszcze i zbyt trudnych dla młodzieży ze 
względu na jej fazę rozwojową. (W sferze przykładów autentycz
nych — omawianie przez pewnego nauczyciela Urody Życia Że
romskiego z uczniami... klasy czwartej męskiego gimnazjum 
państwowego).

Przy takim stosunku polonisty do książek, przesyconych 
atmosferą niepokoju, nerwowości, nierzadko cynizmu — odpada, 
rzecz jasna, szereg utworów współczesnych ze względu na 
higjenę duchową młodego czytelnika, jakże bezbronnego nieraz 
wobec suggestji, płynącej z kart powieści. Polonista w czasach 
dzisiejszych, bardziej, niż kiedykolwiek, musi walczyć o duszę 
pokolenia, zagrożonego fatalnemi warunkami życiowemi zarówno 
w sensie materjalnym, jak moralnym. W obliczu bezwzględnej 
walki o byt, wobec rozpętania egoizmu, spychającego słabszego 
w dół, polonista musi, ile sił i umiejętności, naprowadzać po
wierzone sobie dusze na ścieżkę tego mądrego optymizmu, 
który swe źródło bierze z wiary w niezmierne możliwości 
dobra, zawarte w duszy ludzkiej. W obliczu karjerowiczostwa ma 
przypominać młodzieży o szlachetnym, twórczym idealizmie, 
a w obliczu groźnych powiewów od wschodu — o zachodniej, 
chrześcijańskiej tradycji kulturalnej Polski. W literaturze szuka



L iteratu ra współcz. jako m ateriał nauczania dla polonisty 4 2 3

polonista pozytywnej pomocy dla siebie. Te zasady obowiązy
wać go muszą przy wyborze lektury dla uczniów, niezależnie 
nawet od metody, którą posługuje się w nauczaniu, chociaż — 
oczywiście — innego wyboru dzieł literackich dokona zwolennik 
„kulturologji*, literackiej nauki o Polsce, innego realizator 
tego typu metodycznego, który nazwałabym antropocentrycz- 
nym, zmierzającym do zapoznawania ucznia przedewszystkiem 
z zagadnieniami duszy ludzkiej, a jeszcze innego — zwolennik 
kierunku „estetyki czystej“, dziś najrzadszy.

Podkreśliwszy na wstępie powody, dla których jest rzeczą 
niemożliwą wtajemniczanie młodzieży szkolnej we wszystkie 
zjawiska współczesnej literatury, nie czyniąc z niej odpowied
niego wyboru ; dla których — powtarzam — nie należy, mojem 
zdaniem, godzić się w pełni na inicjatywę młodzieży w zakre
sie wspólnego czytania każdego utworu dzisiejszego piśmien
nictwa, spróbuję w swobodnym zarysie (broń Boże — „opraco
waniu“) określić wartości, jakie dostrzegam w książkach współ
czesnych pisarzy, z punktu widzenia szkoły, jej potrzeb i moż
liwości.

Na początku parę wyjaśnień. Ciąg dalszy moich rozwa
żań nie odpowiada całości tytułu. Biorę pod uwagę jedynie 
powieść współczesną, zostawiając na boku dramat i twórczość 
liryczną. Dlaczego?

Wydaje mi się, że kwestja wyboru l i r y k ó w  czy wogóle 
utworów poetyckich nasuwa mniej trudności dla polonisty, obe
znanego dobrze ze współczesnym ruchem w dziedzinie poezji. 
Poza tem jest to zakres doświadczeń tak intymnych i do tego 
stopnia indywidualnie zdeterminowanych, że kierownictwo staje 
się tu mało celowem. Poza tem zauważmy, że poezja epicka 
(rymowana) dziś prawie nie istnieje, a liryka zajmuje w do
świadczeniach estetycznych człowieka współczesnego, także 
u młodzieży, miejsce naogół znacznie skromniejsze od prozy 
powieściowej. Nie pomagają na taki stan rzeczy usiłowania 
i manifesty poetów, których dziś liczymy na setki. Znaczenie 
ich i rola w życiu nie ma dziś charakteru społecznego. Poza 
wybitnymi Skamandrytami z Tuwimem na czele, którzy w swoim 
czasie zemocjonowali szersze koła czytelnicze nie programami, 
lecz rzeczywistym talentem, poza dwiema wybitnemi poetkami — 
Iłłakowiczówną i Pawlikowską — inni mniej lub więcej zdolni 
poeci ważni są sami dla siebie i dla środowisk, z któremi ich 
łączy wspólność ideologicznych lub formalnych elementów tej 
poezji...

Co do d r a m a t u  — to stosunki w tej dziedzinie są dość 
opłakane, co zgodnie podkreślają krytycy i recenzenci teatralni. 
Po pierwsze niema u nas zwyczaju ogłaszania drukiem utwo
rów dramatycznych; wydanych istnieje bardzo niewiele. Po
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drugie — ilość prawdziwie wartościowych jest tak skromna, że 
właściwie wielkich kłopotów z wyborem ich dla młodzieży nie 
mamy. Obok komedyj Kiedrzyńskiego, Wroczyńskiego, Wina- 
wera, Słonimskiego, możemy przejść spokojnie, nie rozpatru
jąc z młodzieżą stosunków panujących w plutokracji i pół
światku Warszawy, ani nie karmiąc jej dowcipami z zakresu hoch
sztaplerstwa i szmoncesu. Pozostają na dobrą sprawę utwory 
Rostworowskiego, Nałkowskiej i Szaniawskiego, które stanowią 
już szczyty dramatycznej twórczości współczesnej. Otóż co do 
tych autorów: N a ł k o w s k a  wydaje mi się klasycznym przy
kładem „pisarki dla dorosłych“ ; jej artyzm skomplikowany 
i arystokratyczny nie jest dostępny dla czytelników mało 
wyrobionych estetycznie, obcych pewnemu już wyrafinowaniu. 
A cóż dopiero ideologja dzieł Nałkowskiej! Człowiek jest 
wiecznie sam; istnieje przepaść między człowiekiem a czło
wiekiem, nikt nikogo nie zna i poznać nie może; istnieje 
pewna suma zła we wszechświecie, a zbrodniarze to ludzie, 
którzy je realizują, abyśmy my byli od tego ciężaru uwolnieni. 
Te wszystkie myśli, suggestywnie przemawiające z kart ksią
żek Nałkowskiej, nie należą do prawd, ku którym chciałoby 
się zbliżać młodzież. Wiek ten wprawdzie mocno i boleśnie 
odczuwa niekiedy swą samotność duchową, niewyrażalność 
swych najgłębszych doznań, ale dzieje się to w innej całkiem 
tonacji. Bo jeżeli młodzież wyraża pesymizm, to gorący i bun
towniczy pesymizm młodości. Subtelny psychologizm, świetna 
oryginalna technika pisarska, dostarczająca tyle rozkoszy este
tycznej dorosłemu czytelnikowi, jak i estetyzm, relatywizm 
i sceptycyzm Nałkowskiej przeszkadzają percepcji tej autorki 
przez młodych czytelników. Odnoszę to zarówno do jej dra
matów, jak i powieści.

Pewne zastrzeżenia nasuwają mi się także w związku 
z uroczemi komedjami S z a n i a w s k i e g o :  jest w nich poezja 
zachodzącego słońca, smutny wdzięk rezygnacji człowieka, 
który pozbył się wielu złud. Młodzież nie ma jeszcze w swoim 
wieku narzędzia dla wczucia się w postawę duchową Adwo
kata, hodującego róże. Możliwe jednak, że pochwyci szóstym 
zmysłem subtelną poezję, wiejącą z utworów Szaniawskiego.

Najmniej budzi moich wątpliwości R o s t w o r o w s k i ,  
zwłaszcza, najbardziej ciekawe dla formy, a najmocniej przej
mujące ze względu na treść Miłosierdzie. Kaligula i Judasz — 
mimo że obce właściwej dramatyczności (ujęcie psychiki boha
tera statyczne) — zawierają potężny dech namiętności, bliski 
świeżemu odczuwaniu młodych czytelników, którzy naogół 
mają zmysł patosu.

Niech powyższe posłuży za wyjaśnienie, dlaczego główną 
uwagę, całą uwagę skierowałam na współczesną twórczość pro
zaiczną i powieściową. P o w i e ś ć  odgrywa największą rolę



w czytelnictwie dzisiejszem i w produkcji pisarskiej. Pomijam 
też literaturę, pisaną specjalnie dla młodzieży, a chodzi mi 
jedynie o twórczość wprawdzie bez opaski, lecz intencjonal
nie — „dla dorosłych“.

1. Młodzież, przyzwyczajona do literackich naświetleń 
epok minionych i szukająca syntezy trudnej dzisiejszości, od
czuwa głód powieści, wszechstronnie obrazujących czasy dzi
siejsze. W tym zakresie sytuacja nauczyciela nie jest łatwa. 
Oddawna dają się słyszeć głosy pretensyj do literatury, że nie 
odbrzmiała godnem echem dziejowemu czynowi odbudowy nie
podległości, że się nie zdobyła na potężną wizję tych kilku
nastu lat, przełomowych dla polskiego życia. Ten zawód 
wyrażany był zarówno przez „czynniki rządzące“ jak i bez
imienny tłum czytelniczy, traktujący nierzadko literaturę jako 
sztukę, obowiązaną do tworzenia całościowej wizji życia, do 
uładzania i komponowania w żywą całość fragmentów tego 
życia. Czy te żale do pisarzy współczesnych są uprawnione, 
czy nacisk na sposób tworzenia jest godziwy, a zwłaszcza sen
sowny i celowy — to inna sprawa. Rozstrzygnęła tę kwestę 
negatywnie, a bardzo przekonywająco, Ma r j a  D ą b r o w s k a  
w artykule p. t. Zawód literacki jako służba społeczna (.Mar
chołt, 1935, nr. 4). Niemniej fakt odczuwany jest wyraźnie : lite
ratura współczesna nie przezwyciężyła komplikacyj i powikłań 
tworzącego się życia państwowego a modyfikacyj narodowego, 
nie uwięziła tego życia, w jego fragmentach już zamkniętych 
do pewnego stopnia, w dziele trwalszem nad spiż. Mamy studja 
szczegółów, — syntezy brak. A raczej nie : polonista ma do roz
porządzenia parę dzieł ambitnych pisarzy współczesnych, Ka- 
dena i Struga. Czy jednak może je zużytkować ? K a d e n - B a n 
d r o w s к i. Czy ośmieli się nauczyciel uznać za a r t y s t y c z n e  
odbicie tworzenia się własnego wojska i stosunków w młodej 
armji polskiej Generała Barcza ? Trylogja urabiała w umy
słach czytelników wyobrażenie Polski siedemnastowiecznej. Oba
wiałabym się naświetlenia Polski współczesnej przy pomocy 
powieści Kadena. Czarne Skrzydła, Mateusz Bigda — czy nie 
byłby to dar Danaów dla szkoły? I to zarówno ze względu na 
elementy literackie, jak ideologiczne tych dzieł? Znajomość 
stosunków polityczno-społecznych, niewątpliwa i zrozumiała 
u Kadena, stoi w wymienionych utworach wyżej — niestety — 
niż dar kształtowania posiadanego materjału w organiczne 
dzieło sztuki. Jego problematyka nie jest postawiona, jego 
ideologją nie konkretyzuje się w sposób logiczny, jasny i arty
styczny. Mętoość i ogólnikowość myśli, tak samo, jak cały ma
nierycznie powtarzający się zespół efektów i środków pisar
skich, nie czynią z niego pożądanego pisarza „dla młodzieży“, 
dla szkoły, która — powtarzam — bardziej, niż inne środo
wisko, domaga się ostrożności w wartościowaniu materjału. 
Niesłychana gadatliwość Kadena (zwłaszcza ostatnia trylogja),
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trywjalność nierzadka języka — a więc usterki artystyczne — 
są jeszcze niczem w porównaniu z kwestją zasadniczą: zkwe- 
stją stosunku Kadena do człowieka. Jego pokora wobec sza
rego czytelnika, jego humanitaryzm są w gruncie rzeczy 
ubocznym efektem pisarskim, są chwytem, efektem, mającym 
zjednać czytelnika i wzruszyć go do łez. W powieściach — 
ostatnich zwłaszcza — człowiek jest traktowany wprost me· 
chanistycznie. Kaden wydobywa zeń z całą pasją odruchy 
egoistyczne, instynkty przemyślnego troglodyty, a z podłoża 
fizjologicznego, z funkcji ustroju pożerającego, trawiącego 
i wydalającego strawione, czyni moment górujący w psy
chice człowieka i decydujący. Czytelnik odczuwa zrazu zażeno
wanie, potem upokorzenie i wstyd za własną przynależność 
do rodzaju ludzkiego i wreszcie podejrzewa w sobie i w in
nych istnienie szczęki zamiast duszy, a łzy mieszają się w jego 
pojęciu z sokiem trzustkowym.

Krytycy literaccy widzą w Kadenie interesujące zjawisko 
literackie, podkreślają żywiołowość i suggestywność jego talentu 
pisarskiego (tego dowodem — literacka szkoła Kadena, kade- 
nizowanie). Polonisty-nauczyciela to nie przekona. Jeżeli za
pozna młodzież szkolną z głośnym dziś pisarzem, to wyłącznie 
za pośrednictwem jego ujmujących chwilami opowiadań z dzie
ciństwa {Miasto mojej matki i W cieniu zapomnianej olszyny), 
w których zauważy młodzież i metaforyczność stylu Kadena, 
i typowy dla niego realizm wystylizowany przez posługiwanie 
się wyrażeniami, przepisanemi wprost z życia, i przedewszyst
kiem zupełnie odmienny stosunek do dziecięcych bohaterów 
(burzenie legendy „anielskości dziecka“ przez wydobycie z ma
łego Julka szeregu cech złych i niemiłych, jak chciwość i okru
cieństwo). Ukaże się popisowy humanitaryzm i trącący teatral
nością demokratyzm tego autora (kwiatki dla matki korepety
tora Sonntaga). Styl pisarski Kadena pozna młodzież w stopniu 
narazie wystarczającym ; na jego bohaterów — jamochłonów — 
ma czas, oby najdłuższy.

I inny jeszcze pisarz, o dużych ambicjach obrazowania 
teraźniejszości, przepada, mojem zdaniem, dla szkoły: mam na 
myśli A n d r z e j a  S t r u g a .  Jego twórczość powojenna (Pie
niądz, Mogiła nieznanego żołnierza, Fortuna kasjera śpiewan- 
kiewicza), może stanowić interesującą lekturę „prywatną“ dla 
czytelnika dorosłego, ale w całości — nie zawiera dość warto
ściowego materjału dla potrzeb szkoły. Nadużywanie motywów 
snu i wizji, brak daru tworzenia żywego człowieka sprawia, 
że mimo wzniosłego humanitaryzmu autora utwory jego nie 
dorastają, jeśli tak rzec można, do poziomu lektury szkolnej.

2. Jak wiemy, w okresie dojrzewania dokonywa się wielki 
przełom w dziedzinie życia duchowego młodzieży. W ostatnich 
klasach szkoły średniej (siódmej i ósmej wedle „wygasającego“ 
ustroju) chłopiec czy dziewczyna podlegają żywemu zaintere
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sowaniu zarówno zagadnieniami duszy ludzkiej, jak społecz- 
nemi, reagując mocno zwłaszcza na sprawy nędzy, krzywdy, 
i niesprawiedliwości społecznych. Dlatego i na terenie litera
tury interesują ich wtedy głównie dzieła tym kwestjom poświę
cone. Szukają w książce pomocy od autora, oświetlenia, a często 
także „rozwiązania“ trudności ogólno-życiowych, albo poprostu 
zwierciadła i potwierdzenia własnych tęsknot i bolączek.

Tem się tłumaczy — tą rozbudzoną wrażliwością na życie 
społeczne i rolę w niem jednostki — entuzjastyczne lub kry
tyczne, lecz stałe przejęcie, jakie budzą w młodzieży Ludzie 
bezdomni i Uciekła mi przepióreczka Żeromskiego. Utwory te 
jednak dziś nie wystarczają młodzieży, która podkreśla naprzy
kład — obok pewnej wieczystości — niezadowalającą już aktual
ność powieści wymienionej. Uczniowie pragną lektury uwspół
cześnionej, czytają sami namiętnie reportaże z życia bezrobo- 
czych, z życia chłopów etc.

Ile tem pisarze współcześni nagnębili polonistę! Wiemy, 
jaką falą zalała nasz rynek powódź sprawozdań i fotografij ze 
świata nędzy. Przez pewien czas zdawało się nieomal, że zatopi 
ona wszelki inny rodzaj twórczości pisarskiej. Brali się do nich 
wszyscy — młodzi, niedopierzeni dziennikarze, projekty na lite
ratów, ludzie, mający niewiele wspólnego z polszczyzną, miejscy 
półinteligenci, którzy niespodzianie czuli się na wsi, jak u siebie. 
Pisali także literaci, świadomi odpowiedzialności moralnej i arty
stycznej za swoje słowa, ci jednak zostali zdystansowani przez 
bezimienną prawie armję termitów, pożerających bez wyboru 
wszystko, co na drodze, a to w przekonaniu, że zdobywają 
ostrogi rycerskie. Wszystko to podszywało się prawem kaduka 
pod miano literatury, korzystając z zamętu pojęć w tej dzie
dzinie także u niektórych krytyków literackich. Wywiady z pro
stytutkami, rozmowy ze złodziejem żydowskim, awansowanym 
przez znane nazwiska literackie na „autora“, pasowanie na lite
rata robotnika, „dotkniętego“ mniej talentem, a nadto kom
pleksem seksualnym, — te wszystkie i tym podobne zjawiska 
literackie a zarazem społeczne wprowadziły niesłychany za
męt w wyobrażenie młodzieży o literaturze. Bo, nie łudźmy 
się, czytuje ona znacznie więcej, niż wyobrażamy sobie. 
Rozszerzyło się więc wśród uczniów przekonanie, że wystar
czy chodzić po ciemnych dzielnicach miasta i przedmieścia 
z ołówkiem i notesem, notować odpowiedzi i wypowiedzi ludzi, 
dręczonych przez los albo wprost wyrzuconych poza nawias 
życia z tych czy innych powodów, a potem kartkę przepisać na 
czysto, wydrukować w jakimś dzienniku czy tygodniku i... — już 
się zostało literatem. Ba, ileżto razy uczniowie szkół wyższych, 
nie bacząc na stałe utarczki z gramatyką, poprawnością styli
styczną i pisownią, wyruszali na takie poszukiwania sławy 
z ołówkiem w ręku i nie przychodziło im wcale do głowy, czy 
mają p r a wo  sięgać w życie innego, nieszczęśliwego i bezbron-
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nego ostatecznie człowieka, człowieka, który w rozmowie z nie
odpowiedzialnym smarkaczem upatrywał cień nadziei na zwy
czajną, ludzką pomoc, a znajdował ciekawość. Jakże nawet się 
dziwić szesnastoletniemu uczniakowi, skoro tego rodzaju skru
puły moralne nie przychodziły do głowy falandze znacznie 
starszych od niego reporterów — pseudo-literackich. Znam i za
bawne scenki: trzynastoletnia uczeni ca gimnazjum warszaw
skiego zbliżyła się do kurjerkarza, czujnie obserwującego publicz
ność, aby podbiec w odpowiedniej chwili z żądaną gazetą 
i zapytała: „Słuchaj, chłopczyku, czy mogę z tobą przeprowa
dzić wywiad?“. „Chłopczyk“ potraktował ją wielce pogardliwie 
i odszedł, wspominając coś o fąflach i smarkaczach. Dziś — 
epidemja ta dogasa, ale w pamięci ogółu pozostała jako prze
konanie, że łatwo jest być autorem i nietrudno wkupić się 
do literatury.

Z tem zjawiskiem literatury współczesnej musi polonista 
walczyć na swoim terenie pracy. Musi tłumaczyć młodzieży, że 
tworzenie literackie, to rzecz bardziej skomplikowana, niż noto
wanie dosłowne tego, co inni powiedzą, że nawet co innego 
jest reportaż dziennikarski, co innego — literacki i że ten 
ostatni niezawsze jest najszlachetniejszym wyrazem wypowia
dania się autora.

W związku z omawianiem reportaży, muszę zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden objaw, charakterystyczny dla stylu literac
kiego naszych czasów, a mianowicie wiele już razy poruszaną 
w prasie wulgarność słowa. Czasem jest ona wynikiem pojęcia 
niefortunnych reporterów o potrzebie kolorytu lokalnego w ję
zyku, czasem naiwnem przekonaniem o tężyźnie, męskości stylu, 
wzmacnianego soczystem powiedzeniem, czasem jej źródłem 
jest — nie waham się tego powiedzieć — bezwstyd i chamstwo 
autora.

Nasza ulica zionie brudnemi, ohydnemi słowami, które 
same wpadają w uszy naszych dzieci i młodzieży, nasza lite
ratura (och, tylko w części) uczy je tego samego. Stosunków 
pod tym względem nie waham się określić — jako okropne. 
Jest wprawdzie taka faza w rozwoju młodzieży, głównie męskiej, 
kiedy należy do mody wyrażać się ordynarnie i brutalnie, ale 
wychowawcy, nauczyciele, tępią to, nie pozwalają rozszerzać 
się i wchodzić w normę. Tymczasem dziś potwierdzenie i sank
cjonowanie plugawego słowa ma młodzież w literaturze, w po
wieściach, w artykułach sławnych i mniej sławnych pisarzy. 
To, co obraża polskie przyzwyczajenia kulturalne, co przeczy 
dobremu obyczajowi języka, panoszy się bezkarnie na kartach 
dzieła literackiego1. Zaiste, nie ma zaco być wdzięczny polo

1 Szczególnie dodatnio, rzec można — wzorowo przeciwstawia się 
w tym względzie powieść wojenna Wittlina p. t. Sól ziem i. Zarówno postać 
dróżnika kolejowego, Hucuła, Piotra Niewiadom skiego, jak temat wielkiej
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nista tym panom, którzy ośmielają się przy każdej sposobności 
i bez niej wprowadzać czytelnika do w. с i domu publicznego 
języka, wmawiając mu, że to jest jego właściwe, odpowiednie 
mieszkanie.

Wracam do kwestji, o ile współczesna powieść reporta
żowa i społeczna stanowi wartościowy dla polonisty w myśl 
wyrażonych powyżej założeń materjał nauczania. Z masy bez
wartościowego śmiecia wyróżniają się niektóre utwory Bogu
szewskiej, autorki, należącej do zespołu literackiego Przedmie
ście. Przedewszystkiem książka Ci ludzie, ukazująca życie 
bezrobotnych na peryferjach miasta, i Świat po niewidomemu, 
reportaż ze społeczeństwa niewidomych dzieci w zakładzie 
w Laskach, obie godne uwagi ze względu na styl ujęcia: uni
kający ozdobności słowa, mieszania fikcji literackiej, fantazjo
wania na temat spraw widzianych, dążący do sumienności 
relacji К Natomiast oba tomy zbiorowe członków Przedmieścia 
{Przedmieście i Pierwszy maja) wydają mi się absolutnie nie
pożądane i niemożliwe w szkole. Zawierają się tam obok 
dobrych prac dziennikarskich (Muszałówna) i urywków literac
kich (Nałkowska) okazy typowego pomieszania pojęć o twór
czości pisarskiej. Istnieją nieudolne fotografje życia warstw 
upośledzonych bez dotarcia w głąb zjawisk, ordynarne podra
bianie autentyków (autor, młody półinteligent żydowski z mia
sta udaje znajomość wsi i duszy chłopskiej, a pisze językiem 
polskim z „poprawnością“, zasługującą na kryminał), wreszcie 
zmanierowane, ohydnie obsesjonalne słownictwo (reportaże Kor
nackiego).

Zamiast poświęcać nadmierną uwagę formie reportażowej, 
która stanowi pokusę dla taniego społecznictwa i drogę do pro
stackich uproszczeń myślowych, woli polonista powieść, opartą 
o problematykę społeczną. Ten rodzaj jest znacznie uboższy, ale 
wart zachodu około poszukiwań. Znajdzie więc np. nauczyciel po
wieść H a l i n y  G ó r s k i e j  Druga brama, która stoi na granicy 
powieści dla młodzieży, ale zagadnienia społeczne i charatero- 
iogiczne ujmuje w sposób niełatwy i subtelny. Zamiast trady
cyjnego oczerniania sfer posiadających a wybielania upośledzo
nych, zamiast obdarowywania bohaterów-proletarjuszy wszyst- 
kiemi zaletami charakteru na niekorzyść burżujów, autorka 
poprostu indywidualizuje charaktery córki lekarza i wnuczki 
stróża, postaci pierwszoplanowych powieści. W jej oświetleniu
wojny, autora o innej organizacji pisarskiej sprowokowałyby na pewno do 
jaskrawizn językowych, szukających usprawiedliwienia w nienormalnych 
warunkach życia tej falangi ludzi. Wittlin wprowadza ton niezwykle po
wściągliwy i szlachetny przy całej prostocie i naturalności w stosunku do 
życia i jego funkcyj.

1 Do wartościowszej klasy książek, dających się zużytkować dla mło
dzieży, zaliczyłabym także Wisłę Boguszewskiej i Kornackiego, książkę o lu
dziach z W isły — flisakach, mieszkańcach berlinek, ze względu na ciekawe 
środowisko, poznane dokładnie przez autorów.
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konflikt dwu światów, jakie są reprezentowane przez te dziew
częta, komplikuje się przez te różnice psychiczne, przy tem 
przedstawicielka proletarjatu bynajmniej nie wychodzi zwycięsko 
z każdej sytuacji moralnej. Ta subtelna i sprawiedliwa książka 
jest doskonałym tematem dla rozważań z młodzieżą.

Przy odpowiednio dojrzałej umysłowo klasie nie obawia
łabym się omawiać stojących na pograniczu reportażu społecz
nego książek L e o n a  K r u c z k o w s k i e g o ,  zwłaszcza Kordjana 
i Chama. Jeżeli młodzież zaznajomiła się już jako tako z teorjami 
społecznemi, zanalizowanie dzieła, pisanego w duchu pewnej 
ideologji, (marksistowskiej), może być bardzo celowe. Charakte
rystyczne są i zalety i usterki tej książki. Warto, żeby mło
dzież zauważyła, jak utalentowany pisarz dokument auten
tyczny kształtuje w dzieło sztuki, jak tendencyjność nawet 
idzie u niego w parze z surowością i szlachetnością wyrazu 
literackiego, co z trudnością zauważa się u innych, z firmy 
proletarjackich pisarzy. Również pouczający dla analizy książki 
będzie brak Kordjana, który sam się nasunie prawdopodobnie 
obeznanym z romantyzmem uczniom. Przy okazji, kto wie, 
czy nie dałoby się zużytkować jakiegoś fragmentu z Pamiętni
ków chłopów, aby wykazać młodzieży różnicę między ujęciem 
rzeczywistości przez dokument życiowy, a przez dzieło sztuki, 
przez co określi się istotę twórczości literackiej : kompozycję 
opartą o eliminację elementów. To ułatwi młodzieży właściwy 
stosunek do reportażów.

3. W dalszym ciągu rozważań nad charakterystycznemi 
tematami powieści współczesnych wypada mi podkreślić duże 
ożywienie w zakresie p o w i e ś c i o p i s a r s t w a  h i s t o r y c z 
nego.  Jakgdyby w poczuciu niemożności podbicia terenu 
współczesności sięgają pisarze do epok ubiegłych. Na ruch 
i ożywienie w tej dziedzinie patrzy polonista z zaintereso
waniem i nadzieją. W powieści historycznej celuje Ko s s a k -  
Sz c z u c k a .  Jej Beatum scelus, Złota wolność, Legnickie 
pole1 — to utwory o rzetelnej wartości artystycznej, dowody 
zarówno istotnej znajomości nowych badań historycznych, jak 
intuicji w odczuciu danej epoki. Polonista znajduje w nich 
wielokrotnie doskonały materjał dla rozważań zarówno obywa- 
telsko-państwowych, jak obyczajowych, jak i, w zestawieniu 
z historyczną powieścią sienkiewiczowską — formalnych. Należy 
jednak gwoli prawdzie stwierdzić, że sumienne, zaufanie bu
dzące powieści zasłużonej autorki nie cieszą się taką poczyt* 
nością, na jaką zasługują. Może są trudne, może pisane 
stylem zbyt dla młodzieży poważnym, czy „ciężkim“ — dość, 
że naogół młodzież nie entuzjazmuje się niemi, uważa je za

1 Do wymienionych dochodzi jeszcze ostatnia powieść, K rzyżow cy, 
która tak, jak przytoczone (pod 1 i 2), wyszła z druku w kilka m iesięcy po 
niniejszym referacie i jak inne nie mogła już zostać uwzględniona.
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nudne. A może to współczesna atmosfera nie sprzyja intereso
waniu się powieścią historyczną ze strony niedorosłego czytel
nika. Tylko stara, sprzeczna „z rzeczywistością historyczną“ 
Trylogja posiada do dziś sekret życia, porywający młodzież,, 
która w bynajmniej nie krwiożerczy sposób podnieca się buj- 
nością i temperamentem stylu sienkiewiczowskiego, chociaż 
„postępowy“ nauczyciel może w nią wmawiać, że „Sienkiewicz 
fałszował, moi drodzy, historję“.

Obok Kossak - Szczuckiej mamy w dorobku lat powojen
nych książkę P o w a l s k i e g o  Nad jeziorem, (w podtytule — 
sielanka z dwunastego wieku), która już weszła do lektury 
klasy drugiej nowego typu. I tu mamy do czynienia z rzetelnem 
przygotowaniem historycznem i intuicją psychologiczną. Spe
cjalnie wdzięczni jesteśmy autorce za jej zainteresowanie oby
czajowością wczesnego polskiego średniowiecza, zwłaszcza w ra
mach życia chłopskiego. Wartość tej „sielanki“ wzrasta dzięki 
użyciu przez autorkę specjalnie kształtowanego języka, opartego
0 znajomość jego dziejów i rozwoju historycznego.

Prócz wymienionych — autorami powieści historycznej są : 
W y r z y k o w s k i  (Moskiewskie gody — rzecz o Polsce i Dy
mitrze Samozwańcu, mimo usterek niewolna od fragmentów
1 chwytów trafnych i pożytecznych), S z p o t a ń s k i  (Synowie 
klęski, Prometeusze — popularne ale niepozbawione wartości 
szkice powieściowe z życia emigracji polskiej we Francji, oraz 
bardzo ciekawa, mocna i oryginalna powieść o Szeli — Bez 
ziemi, bez nieba) wreszcie I w a s z k i e w i c z ,  (powieść ze śred
niowiecza polskiego — Czerwone Tarcze) i W o ł o s z y n o w s k i  
{Rok 1863). Dzieła tych dwu autorów nie spotkały się z przy
chylną krytyką, która im zarzuca przedewszystkiem brak głęb
szej znajomości opisywanych epok, poważne omyłki w zakresie 
faktów, a ponadto (Iwaszkiewiczowi) — ukostjumowanie współ
czesnej, nieco dekadenckiej psychiki w strój średniowieczny* 
Wydaje mi się, że dotąd w zakresie powieści historycznej — 
polonista może śmiało korzystać tylko z książek Szczuckiejr 
Powalskiego i ze świetnej powieści o rzezi galicyjskiej Szpo- 
tańskiego.

Zupełnie oddzielnie chcę wspomnieć o Nurcie B e r e n t a .  
Te opowieści biograficzne, jak je nazwał autor, — portrety Kar
pińskiego, Kopczyńskiego, Niemcewicza, Dąbrowskiego i in.r 
ludzi starodawnych i pogrobowców rozdartej Polski — to utwór 
„z historjozoficznego punktu widzenia najciekawszy i najzna- 
mienniejszy w literaturze odrodzonej Polski“ według Leona Pi- 
wińskiego {Rocznik Literacki, 1934, s. 84—86). Utwór, którego 
celem jest „oddanie sprawiedliwości ludziom z epoki przedro- 
mantycznej, ukazanie żywego nurtu dziejowego od upadku 
państwowości polskiej do powstania listopadowego“. Utwór 
niewątpliwie bardzo trudny, wymagający od czytelnika nie
tylko przygotowania historycznego, ale i daru wywoływania
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w sobie wizji historycznej przy pomocy autora, postawy czyn
nej wobec tekstu — bardziej, niż kiedykolwiek. Może to za trudne 
dla młodzieży? Może. Ale chyba zdolności nauczyciela-polonisty, 
polonisty ambitnego i ceniącego sobie zaszczyt obcowania na 
godzinie szkolnej z pięknem, wcielonem w utwór literacki, znajdą 
sposoby ułatwienia książki Berenta uczniom (zużytkowanie 
tylko fragmentów, wspólne głośne odczytanie w sposób arty
styczny, uprzedni komentarz historyczny i t. p.). Niekażdy 
zespół klasowy będzie zdolny zająć się odpowiednio Nurtem 
i nie każdemu da go do rąk nauczyciel. Zasadniczo jednak 
artyzm tych „opowieści biograficznych“ nie jest z gatunku ab
solutnie niedostępnych dla młodego czytelnika i może obudzić 
jego zainteresowanie.

Tyle o poglądzie polonisty ze szkoły średniej na dotych
czasowy dorobek współczesnych pisarzy w zakresie tematów 
historycznych, licznie reprezentowanych przez powieść. Ale na 
tem nie koniec. Przy sposobności chciałby on wyrazić swą opinję 
nietylko o tem, co jest, ale i o tem, czego niema, czego brakuje 
mu, czem nie może rozporządzać. Myślę więc w tej chwili 
o typowym braku naszej literatury; braku utworu, któryby 
niósł wysoko sztandar dumy narodowej i utwierdzał ucznia — 
czytelnika w przeświadczeniu o istnieniu pięknych momentów 
przeszłości jego narodu.

Kiedyż ma on właściwie sposobność obcować ze wspomnie
niem sławy swych przodków? Przypomnijmy sobie program 
trzech najwyższych klas gimnazjum ośmioklasowego (wycho
wało się na nim tyle roczników młodzieży niepodległej Pol
ski, jeszcze wychowa się trzy; a co będzie z nowemi — nie
zupełnie wiadomo). Od samego początku, od zetknięcia się 
z utworami pisarzy epok minionych, dokonywa uczeń nieustan
nych porachunków z duszą anielską Polski w czerepie ruba
sznym, przyczem na pierwszy plan wysuwa się naturalnie ów 
czerep. (Tylko powstania narodowe są w lepszem położeniu). 
Oto np. Rej narzeka: „Sprawiedliwość naszę zową pajęczą siecią, 
którą bąk przebije, a nędzna mucha oplótłszy się, uwikławszy 
się, utraciwszy wszystko, ni doczekawszy się żadnej pociechy 
w upadku swoim, idzie z kijem, becząc do domu, ręce zało- 
miwszy“. Kochanowski boleje: „Wieczna sromota i nienadgro- 
dzona szkoda, Polaku“. Skarga woła: „Cóż mam uczynić z tobą, 
nieszczęśliwe królestwo?“ Słowacki, smutny i sam pełen winy, 
bluźni: „Pawiem narodów byłaś i papugą“; Mickiewicz ucieka 
z rozpaczą w sercu od potępieńczych swarów swych rodaków 
na bruku paryskim; Prusa Lalka jest smutnem oskarżeniem 
społeczeństwa ubogiego, próżniackiego i bezmyślnego, w którem 
nikt nie ceni ani pracy, ani nauki; Żeromski rozrywa bolesne 
rany, aby się nie zabliźniły błoną podłości; nawet Wyspiański 
zostawia chłopu kawał sznura i całemu społeczeństwu każe się 
kręcić w upiornym tańcu pod muzykę Chochoła, a w Wyzwo
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lenia pokazuje żałosną commedia delïarte współczesnej mu 
Polski.

Uczeń, nie mogąc w istocie zdać sobie sprawy z tego, że 
ci pisarze - moraliści lub „cierpiący za miljony“ — sercem 
gryzą naród, zbyt leniwy w pochodzie swym do doskonałości, 
cierpią i boleją nad nim, jak nad ukochaną istotą, którąby się 
chciało widzieć bez plamy, że wreszcie daje im „prawo“ do tych 
pouczeń, gróźb i smagań — ich dojrzałość wewnętrzna, ich talent 
pisarski, uczy się tylko lekkomyślnie, bez żadnego poczucia 
odpowiedzialności czynić spowiedź z cudzych grzechów. Mówiąc 
mocniej — pluć we własne gniazdo, mówiąc ostrożniej — lekce
ważyć i krytykować swój naród, nie znając się jeszcze na 
niczem i niczego samodzielnie własną myślą nie doszedłszy. 
To nie jest rzecz małoważna.

Mówi się przecież ciągle o skłonności społeczeństwa do 
lekceważenia własnego wysiłku, do przeceniania zato obcych ; 
literatura utwierdza tę smutną właściwość psychiki polskiej. 
Niezmiernie trudno znaleźć w literaturze polskiej obrazy chwały, 
świetności dawnej Rzeczypospolitej, zaprawdę chyba nie bardziej 
grzesznej i występnej, niż inne państwa europejskie, mniej tylko 
przewidującej i ostrożnej w budowaniu swej polityki. Nie czas 
po temu przypominać, że dzieje Polski nie zawierają ani Bastylji, 
w której mógł dożywotnie gnić człowiek, nie znając nawet 
powodu swej kaźni, ani Nieszporów sycylijskich, ani Nocy 
św. Bartłomieja i t. p. i t. p. — porównania te zresztą byłyby 
zbyt płytkie. Chodzi jedynie o to, że zawsze nazbyt łatwo się
gali nasi pisarze do m r o k u  dziejów (por. Genealogię teraź
niejszości Świętochowskiego). Nikt natomiast nie uznał za 
godne uwagi zajęcie się choćby chwalebną epoką humanizmu 
na uniwersytecie krakowskim ani promieniowaniem polskości 
nazewnątrz — na słowiański wschód i t. p.

Te zaniedbania w dziedzinie wydobycia b l a s k ó w  z życia 
i kultury polskiej są specjalnie przykre dla polonisty w odnie
sieniu do młodzieży szkoły mniejszościowej, która po takiem 
literackiem roztrząsaniu niedołęstwa, bezmyślności, warcholstwa 
i prywaty dawnych Polaków uważa w głębi duszy mesjanizm 
romantyczny za bardzo śmieszny, i lekceważy kulturę narodu 
polskiego. Był Kircholm, ale pisarze nasi wolą Cecorę. Był 
Czarniecki, Zamoyski, ale wielokrotnego opracowania poetyc
kiego doczekał się właśnie Zborowski. No, tak — dramatyczny 
konflikt, historja w Polsce niecodzienna. Ale przyznają chyba 
państwo, że nie wspominając już utworów dawniejszych, Broń- 
czyk (.Król Stefan) i Goetel {Samuel Zborowski) w jednym 
roku — to już trochę za wiele.

Powie ktoś złośliwy, że chcę „regulować“ dramat i roz
dzielać proporcjonalnie „tematy“. Nie — takich ambicyj nie 
mam. Szkoda tylko, mojem zdaniem, że tak mało inwencji 
okazuje się w zakresie ich poszukiwań. Szkoda przedewszyst-
Pam iętnik literacki XXXIII, 2 2 8
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kiem, że nie znajduje się w literaturze należytej przeciwwagi 
wobec suggestywnych obrazów upadku i klęski. Szkoda, że 
literatura polska nie zdobywa się na godną wizję wielkości 
narodowej.

Nie chodzi mi o rozbudzanie megalomanji narodowej, 
o sztuczny optymizm i papkinowskie samochwalstwo. Ani 
nie pragniemy sarmackiej pogardy obczyzny, dla której to 
tylko dobre, co nie wyjrzało za rodzime opłotki. Wiemy, jak 
daleko' Polsce do poziomu i tempa życia kulturalnego zagra
nicy. — Jak uczyć się musi od Francji i Anglji, udarowanych
0 tyle szczęśliwszemi warunkami rozwoju. Wiemy, jak trudne 
jest nasze stanowisko polityczne, geograficzno-klimatyczne, go
spodarcze i t. p. w świecie, — ile trzeba nadrabiać zaniedbań
1 zmarnowanego czasu i ile wysiłku musi włożyć Polska w zdo
bycie tego, co innym narodom przychodzi o wiele łatwiej. 
Ale chodzi też o umiejętność cenienia własnego wysiłku 
i o wiarę w to, że naród polski reprezentuje wartości, należące 
do zasobów kultury ogólno-europejskiej i kulturę ową wzbo
gacające.

Strzeż nas, Panie Boże, od zbytniej gorliwości w tym 
względzie, od dzieł „urzędowego“ optymizmu, któreby — po
wiedzmy — kosztem prawdy i uczciwej znajomości rzeczy two
rzyły legendy. Ale niechby nasi pisarze dojrzeli w przeszłości 
i te momenty, którym odpowiada serce czytelnika uczuciem 
dumy, że płaszcz na naszej duszy nie jest wyżebrany, lecz 
świetnościami dawnych przodków naszych świetny ; można nie 
pisać dziś ku „pokrzepieniu serc“, ale jeżeli się ma ambicję od
działywania na psychikę narodową, to nietylko karcąc i nie
tylko o Batorym pamiętając! Polonista-nauczyciel szuka dla 
swych uczniów (i dla siebie może) dzieł mądrego optymizmu 
narodowego, wypływających z wiary w siłę duszy polskiej.

4. Najbogatszy dziś chyba dział utworów, stanowiących 
dobrą lekturę dla młodzieży — to podróże i egzotyka. Poza 
S i e r o s z e w s k i m ,  pisarzem typu przedwojennego, ale ujmu
jącym ze względu na ideowe wartości swych niektórych dzieł 
(ostatnio interesujące — Wśród kosmatych ludzi), rośnie z każ
dym rokiem imponująca liczba autorów-podróżników, literatów 
i nieliteratów. Pierwsze miejsce z wieku i urzędu należy do 
Goe t l a ,  zwłaszcza ze względu na utwory belletrystyczne, 
związane z tłem azjatyckiem (Kar-Chat, Pątnik Karapeta, Przez 
płonący Wschód), których tematem nie są przygody i obser
wacje turysty, ale losy człowieka, żołnierza, zagnanego wojną 
szmat świata daleko. Najwięcej bodaj treści wewnętrznej zawie
rają w sobie dwie nowele Goetla: Ludzkość i Schmerzenreich. 
Pierwsza — jest nieco dydaktycznie potraktowanem stwierdze
niem, że wbrew wszystkim okropnościom życia istnieje w duszy 
człowieka ukryta iskra humanitaryzmu i solidarności między
ludzkiej. Symbolem tego wierzenia staje się przy końcu opo
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wiadania śmiertelnie zmęczony całodziennem wydobywaniem 
wody z głębokiej studni Ali, który widzi w oczach umierają
cego z pragnienia cudzoziemca coś, co mu przypomina spoj
rzenie ojca — i na swych opuchłych, do jednej żywej rany 
podobnych nogach schodzi dlań jeszcze raz wdół po kamien
nych stopniach studni. Druga, Schmerzenreich, której bohaterem 
jest pies, w niezmiernie artystyczny, oszczędny w środkach 
sposób odsłania przed czytelnikiem budzenie się i organizo
wanie instynktów społecznych w zdezorganizowanej gromadzie 
żołnierzy-jeńców.

Poza temi utworami, noszącemi charakter belletrystyczny, 
twórczość Goetla obejmuje szereg wartościowych relacyj z od
bytych podróży do Egiptu, Islandji, Indyj, — wolnych od fikcji 
literackiej, odznaczających się wybitnym kunsztem narracji 
i trzeźwym, nieskorym do przyjmowania czegoś na wiarę sto
sunkiem do rzeczywistości.

Do książek o obcych ziemiach i ludziach, pisanych przez 
literatów, należy ciekawa i wzruszająca czystością wewnętrz
nego tonu K o s s a k - S z c z u c k i e j  Pątniczym szlakiem, książka 
o Ziemi Świętej, przepojona refleksyjnością wysokiej klasy, ude
rzająca bystrem widzeniem życia współczesnego i umiejętnie 
wprowadzająca w relację z pielgrzymki element powieściopi- 
sarski, apokryficzny.

Z autorów-nieliteratów stawiam na pierwszem miejscu 
J e r z e g o  Gi ż y c k i e g o ,  którego książki : Biali i Czarni (rzecz
0 francuskiej Afryce), a zwłaszcza Chleb i Chimera, pisane z nie
wątpliwym talentem są pięknym wyrazem stosunku do koloro
wego człowieka, do zwierzęcia, a ujmują kulturą uczuć i pra
wością reakcji. Chleb i Chimera — długie opowieści podróż
nicze o życiu autora, młodego wtedy chłopca uciekiniera, 
z zamożnego dworu kresowego, który zdobywał chleb jako cow
boy, ujeżdżający konie, jako kelner w barze małego miasta 
Ameryki północnej, jako górnik w nędznej, grożącej zawale
niem kopalni węgla i jako drwal w potężnych lasach amery
kańskich, a zawsze jako człowiek, pełen wzruszenia na widok 
uroku i tajemnic przyrody i jej piękna, — chimery, którą ściga
1 o której marzy, zmuszany najpierw zatroszczyć się o chleb. 
Ta książka — to wspaniały dar dla młodzieży : odpowiada ona 
ukrytemu w młodej duszy marzeniu o wielkiej przygodzie, po
kazuje powagę życia, wielkość i piękno świata, wreszcie szla
chetną prostotę duszy samego autora.

Aż poza koło biegunowe przenoszą czytelnika: C e n t 
k i e w i c z a  Wyspa mgieł i wichrów, interesująca ze względu 
na udział autora w Pierwszej Polskiej Ekspedycji Narodowej 
Roku Polarnego 1932/33, L e p e c k i e g o  Sybir bez przekleństw, 
wreszcie książka innego typu, ale zewszechmiar godna uwagi, 
S e m p o ł o w s k i e j  Na ratunek. Jest to opowieść o losach nie
szczęsnej „Italji“ gen. Nobilego, która podjęła wyprawę do

28*
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bieguna północnego. Sama wyprawa i katastrofa włoskiego 
sterowca jest — rzec można — tylko wstępem, prologiem do 
wspaniałej bohaterskiej walki o uratowanie nieszczęsnych, giną
cych z głodu i zimna rozbitków. Na podstawie opublikowanych 
materjałów zasłużona autorka przedstawia szereg ekspedycyj 
ratunkowych, wysłanych przez cały świat cywilizowany, który 
jednoczy się jakby w poczuciu potrzeby solidarności. Próbują 
szczęścia łodzie rybackie, statki, okręty — niemieckie, angiel
skie, szwedzkie, wreszcie sowieckie łamacze lodów: Małygin 
i Krassin. Na tle tych wysiłków zbiorowych, przejmujących 
upartą wolą ratowania bliźniego, uderza niemą wymową nad
ludzkie bohaterstwo dwu postaci — sędziwego Amundsena, 
który nie waha się oddać życia w poszukiwaniach niechętnego 
mu Nobilego i — młodego Malmgreena, którego dobrowolna 
śmierć w grobie lodowym po oddaniu odzieży towarzyszom ma 
rysy nadludzkiej wzniosłości. Książka pani Sempołowskiej jest 
raczej kompilacją z dokumentów i artykułów, ale to nie po
mniejsza jej znaczenia; jest do głębi przejmującą ewangelją 
ludzkiego bohaterstwa, ofiary i braterstwa.

Książki wyżej zacytowane wyróżniam specjalnie jako wy
bitne przykłady tego podróżopisarstwa, które wykracza poza 
opisowy stosunek do rzeczywistości, a dociera do człowieka — 
jego duszy i życia, wprowadzając w swe doświadczenia ele
ment wartości. Ten typ książek podróżniczo-egzotycznych (za
pewne — nazwa nie ze wszystkiem ścisła) uważam za nie
zmiernie pożyteczny i cenny z punktu widzenia polonisty. 
Lista jednak nie jest zamknięta, — z wartościowych książek 
w gałęzi omawianej wymienić można wiele: T o e p l i t z - Mr o -  
z o w s k i e j  Moja wyprawa na Pamiry, Go r d z i a ł k o w e  ki  ego 
Czarny sen (przeżycia lekarza w dżungli), B y s t r o n i a  Alger, 
K o r a b i e w i c z a  Kajakiem do minaretów (uderzającaś miałość, 
fantazja, temperament, zmysł humoru), F i e d l e r a  Ryby śpie
wają w Ucayali i t. d.

Instynkt ekspansji Polaka powojennego, opartego już 
o własną państwowość, znajduje szerokie ujście, jak świadczy 
bogactwo literatury w tej dziedzinie. Zaprzyjaźnianie się z obcym 
światem jest teraz możliwe psychologicznie, nieobciążane wy
rzutami sumienia, a zestawianie swego stanu posiadania kultu
ralnego z obcym — pożyteczne. Dlatego, nie wdając się w bliż
szą ocenę książek zacytowanych, powiemy, że przysługują się 
one dobrze szkole i młodzieży: wpuszczają do naszego życia 
świeży, szeroki dech świata, dyskretnie uczą odwagi i zarad- 
czości, rozszerzają widnokręgi.

Należy jeszcze wspomnieć o pozycjach „podróżniczych“ 
w granicach Polski; w nich pierwsze miejsce zajmują np. opisy 
M o r t k o w i c z ó w n y  Na drogach Polski, M o r c i n k a  Śląsk 
(wydany w serji „Cuda Polski“), które dotykają też jedną kra
wędzią literatury krajoznawczej, drugą — regjonalnej. Regjo-
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nalna stanie się teraz oddzielnym przedmiotem naszych roz
ważań.

5. Ze specjalną radością przygląda się polonista rozwojowi 
literatury regjonalnej. Wprawdzie dla morza wciąż jeszcze jedyny 
jest Żeromski, a dla gór — Tetmajer, Orkan, ale jakże pięknie 
już przedstawia się w najnowszej powieści polskiej Śląsk!

Morcinek, Kossak-Szczucka, Gojawiczyńska. Każdy z tych 
autorów inaczej, zgodnie z naturą swego talentu, daje wizję 
literacką tej prastarej, nigdy dostatecznie cenionej ziemi pia
stowskiej. Przynajmniej pod tym względem nie dzieje się Ślą
skowi krzywda. M o r c i n e k  jest niezmiernie popularnym pisa
rzem wśród młodzieży. Jego doskonała znajomość życia ślą
skiego, jego zwłaszcza opisy kopalni i wspaniałe obrazy katastrof 
górniczych nadają jego książkom trwałą wartość, mimo uchy
bień w zakresie kompozycji i naiwności w rysowaniu psychiki 
bohaterów. K o s s a k - S z c z u c k a  zasługuje się Śląskowi opo
wiadaniami z jego zamierzchłej przeszłości (w zbiorku Nie
znany kraj), które znacznie bliższe są naturze jej talentu, niż 
opowiadania o Śląsku dzisiejszym. G o j a w i c z y ń s k a  zarówno 
w zbiorze opowiadań Powszedni dzień, jak w powieści Ziemia 
Elżbiety stwarza świetną wizję życia Ślązaka, wizję, która uderza 
intuicyjnem dotarciem do duszy ludzkiej wogóle poprzez cały 
kształt odrębności regjonalnej. Kiedyż inne ziemie, inne dziel
nice znajdą swych wdzięcznych autorów, co objawią ich piękno 
w całej ozdobie, uratują czar tradycji przed zatonięciem w fali 
zapomnienia, a odsłonią urok życia bieżącego?

6. Mówiąc o charakterystycznych, ze względu na temat, 
typach powieści współczesnej chcę wspomnieć słów parę o jesz- 
sze jednym. Niezmierną popularność wśród pisarzy i poczyt- 
ność wśród czytelników zdobyły sobie wspomnienia dzieciń
stwa. Nie mogą też nie obchodzić nauczyciela. Mamy więc, 
prócz wspomnianych już dwu tomików Kadena, Rubikon N o- 
w a k o w s k i e g o  i tegoż autora Przylądek dobrej nadziei, W a ń 
k o w i c z a  Szczenięce lata, Choynowskiego W młodych oczach, 
D ą b r o w s k i e j  Uśmiech dzieciństwa, A u d e r s k i e j  Poczwarki 
wielkiej parady i t. d.

Ten rodzaj książek dostarcza poloniście, a raczej może 
dostarczać, sporo istotnych tematów do rozważań z uczniami. 
Łatwość konfrontacji własnych przeżyć z kreślonemi przez 
autora, problematyka tworzenia się osobowości człowieka ważna 
i obchodząca starszą młodzież — oto względy, które przema
wiają za taką lekturą.

Wśród książek wymienionych jedna — to jest Uśmiech 
dzieciństwa — jest w tej chwili zamieszczona w programie lektury 
na drugą klasę gimnazjalną i już skonfrontowana z młodzieżą. 
Okazuje się, jak zauważyli nauczyciele, że utwór tak bardzo 
piękny wydaje się uczniom nazbyt smutny i niepokojący. Tra
giczny koniec ukochanego psa, bohaterska śmierć ślicznego
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dziecka wnoszą powiew tragizmu, który budzi lęk w młodym 
czytelniku. Nic tam nie kończy się dobrze, niema pogodnego 
sentymentalizmu opowiadań o dzieciach, nawet fantastyczność 
jest jakaś inna, do znanych czarodziejstw niepodobna. Niewia
domo, czy te wszystkie wizje i strachy o wieczornej porze, o któ
rych mówi autorka, były rzeczywiste, czy wszystko tylko się 
dzieciom zdawało. Niewiadomo, co wogóle z tą książką robić: 
czy jest piękna i trudna, czy straszna i nadto smutna. Tak 
mówią uczniowie 13-o, 14-o letni. Czy jednak dla starszej mło
dzieży ta książka niezwykle twórcza, niezwykle oryginalna jest 
dostępna? Czy nie za subtelny jest urok tego świata, atmosfera 
nie zanadto skomplikowana ? Ta kwestja wymaga przemyślenia 
i dłuższej obserwacji.

Co do innych książek — poważniejsze zastrzeżenie budzą 
Szczenięce lata Wańkowicza, nieco trywjalne w młodzieńczej 
jurności i płytkości nieskomplikowanej psychiki bohatera. 
Z pozostałych — Chojnowski daje interesującą analizę rozbu
dowy psychiki młodzieńczej, a nadto ciekawe malowidło życia 
przedwojennej Warszawy z jej staremi dworkami przy ul. Elek
toralnej, ogrodami przy Ogrodowej, z jej ogrodem Saskim i kon
spiracją. Ze względu na niepokoje wieku dojrzewania młodego 
bohatera szczególnie przydatne dla młodzieży męskiej.

Nowakowski znowu zwycięża czytelnika humorem i traf- 
nemi chwytami w dziedzinie psychiki dziecięcej. Auderskiej 
pamiętnik maturzystki zawiera wiele materjału życiowego.

Na zakończenie tych pobieżnych uwag o książkach, mó
wiących o młodości, o życiu szkolnem polonista ośmieli się 
cicho westchnąć (ot, tak sobie: w przestrzeń), że jego ciężka 
praca, że szkoła w ogólności — szkoła, która zmusza nauczy
ciela do pogrążenia się prawie bez reszty w zagadnienia na
uczania i wychowywania, budzi przedewszystkiem refleksy 
humoru we wspomnieniu ucznia-pisarza. Że „belfer“ staje się 
tak łatwo celem, do którego zlatują się strzały dowcipu, że tak 
chętnie czyni się z niego osełkę do ostrzenia złośliwości, i że 
na pewną popularność i zainteresowanie może liczyć ten autor, 
który uczyni zabawne widowisko z belfrów (por. powodzenie 
Szkoły Łęczyckiego, albo tłumaczonych z niemieckiego Dziewcząt 
w mundurkach), a weźmie w obronę pokrzywdzonych notorycz
nie uczniaków. Coś z tem nie jest w porządku. Nauczyciel idzie 
na pociechę do starego Amicisa (Serce), który widzi w nim czło
wieka równego innym i który pozwala sobie na luksus wdzięcz
ności i współczucia także dla belfra. Ale to na marginesie.

6. W dotychczasowych rozważaniach uwzględnialiśmy twór
czość powieściową, opartą o tak charakterystyczne dla współ
czesnych pisarzy zainteresowania społeczne, historyczne, po
dróżnicze, regjonalne, o wspomnienia dzieciństwa ; rzecz jasna, 
.że olbrzymi obszar „literatury współczesnej“ został nienaru
szony. Nie mogło być inaczej. Rola polonisty w szkole średniej
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nie polega na systematycznem zapoznawaniu ucznia ze wszyst- 
kiemi zjawiskami literackiemi współczesnego życia, które inte
resują czytelników dorosłych. Musimy pamiętać o tem, że celem 
szkoły jest, aby absolwent umiał czytać i lubił czytać, a nie 
aby „znał“ każdego pisarza, którego fala literatury wyrzuci na 
brzeg czytelnictwa.

Pozostał w ten sposób „nierozpoznany“ cały szereg wy
bitnych autorów lub tylko autorów charakterystycznych, a nie 
mających punktu zaczepienia ze szkołą. Tak więc pominęłam 
zupełnie Jarosława Iwaszkiewicza z jego powieściami wyrafino- 
wanemi w treści i formie; St. Ignacego Witkiewicza wraz z całą 
twórczością powieściopisarską i teoretyczną, Michała Choromań- 
skiego z powieścią i nowelami, pławiącemi się w chorobliwości 
stanów psychicznych i fizycznych, Marję Kuncewiczową, która 
tworzy w atmosferze zagadnień życiowych i estetycznych 
obcych młodzieży, Zofję Nałkowską (przyczyny tłumaczyłam 
już, mówiąc o dramacie współczesnym), opuściłam nawet Ewę 
Szelburg - Zarębinę, której humanitaryzm, mistycyzm i fanta
styka posiadają piętno wysokiej oryginalności, ale która jedynie 
dziecięcemi opowiadaniami czyni się dostępna czytelnikom nie- 
dorosłym. Tych pominięć jest wiele, — więcej, niż wymienio
nych już nazwisk autorów. Co innego jednak przysporzy nam 
kłopotu: nie nadmiar, z którego nie możemy korzystać, ale 
brak, który trudno zapełnić. Ostatecznie bowiem zauważamy po
ważny brak w naszej próbie zestawienia współczesnych książek 
dla celów szkoły: brak powieści, których celem byłby sam 
człowiek, jego dusza, przeżycia, przemiany. Pominęliśmy po
wi e ś ć  o z a k r o j u  p s y c h o l o g i c z n y m ,  a ten typ budzi 
zwykle najżywsze zainteresowanie i młodego i starszego czy
telnika. Niestety, ta pozycja jest dziś słabo broniona przez au
torów. Współczesna powieść psychologiczna wprowadza w kłopot 
polonistę, zarówno problematyką, jak stylem, jak i ciężarem 
gatunkowym przemyśleń i osiągnięć. Niepokoi go nadmiar pato- 
logji, objawiającej się w bohaterach, nadużywanie metod freu
dowskich w analizie ich psychiki, maniera proustyzmu, nużąca 
często bezcelowością wyników — niepokoi atmosfera wielkiej 
ilości powieści, nerwowa, niespokojna, ponura. Niepokoi ze 
względu na ucznia — czytelnika, któremu jakże trudno nie
raz polecić lekturę „witaminową“, zaspokajającą jego potrzebę 
obcowania z ludźmi przez książkę, i odżywczą w sensie moral
nym. Jakże nieliczne są dziś powieści dojrzałe, o pogłębionej 
filozofji życia! Uderza też w dzisiejszej powieści nikłość pier
wiastka pogody, równowagi, niedorozwój humoru, nieobecność 
wiary w życie i w człowieka. Wiem, że można przytoczyć dwa 
tuziny argumentów tłumaczących i usprawiedliwiających ten 
stan rzeczy.

Ale — co my mamy z tem począć ? Co ma zrobić nauczy
ciel z ładunkami pesymizmu, beznadziejności, cynizmu, jakich
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mu tak hojnie dostarcza pisarz współczesny? Jakich przyjaciół 
wynajdzie sobie i uczniom pomiędzy tymi nerwowcami, dege
neratami inteligenckimi, duchowymi bezrobotnymi, których pa
sowano na bohaterów współczesnej powieści?

Tę kwestję uważam za pierwszorzędną w jej ważności 
społecznej. Jeżeli polonista ma wtajemniczać młodzież w głębie 
ludzkiego żywota i ludzkiej duszy poprzez koncepcje literackie, 
musi wybrać materjał jak najwartościowszy, najbardziej odpo
wiedzialny, o dużym ciężarze gatunkowym. Taką rolę spełniały 
dawniej powieści Prusa, Orzeszkowej, a dziś spełnia w mojem 
przekonaniu najwybitniejsza książka w osiemnastoletniej dotąd 
epoce naszej niepodległości : Mar j i  D ą b r o w s k i e j  sześcio- 
tomowy cykl Noce i Dnie. Powieść ta jest tak piękna, o tak 
niezmiernej głębi i mądrości, zawiera taką pełnię życia czło
wieka, że nie waham się uznać jej za lekturę przynajmniej 
fragmentami poleconą młodzieży starszej.

Jest za trudna? Naturalnie. Ale czyż łatwa jest improwi
zacja Konrada, czy łatwe są sonety Nad głębiami? Są stokroć 
trudniejsze, a dajemy je do rąk młodzieży, mimo że eksta
tyczne stany artysty - prometeusza i filozoficzne pochylenie się 
myśliciela nad zagadką istnienia mogą obudzić w duszy osiem
nastoletniego chłopca czy dziewczyny ledwie słabą wibrację 
wrażeń. Zato ile treści własnej znajdzie uczeń chociażby w re
ligijnych niepokojach Agnisi, w jej zmaganiu się z odwiecz
nymi towarzyszami człowieka: śmiercią i miłością, w jej pró
bach budowania własnych poglądów społecznych. Zapewne — 
młodzież nie ogarnie tej książki uczuciem człowieka dorosłego, 
zżytego z tradycją lat popowstaniowych, nie dociecze całej, 
jakże „dorosłej“ filozofji, z której ta powieść powstała. Ale 
czyż o to chodzi? Czy należy"utwór literacki odrazu wysysać 
do ostatka, by go potem odrzucić, jak pająk odrzuca zewłok 
muchy? Czy wyczerpywanie rzeki do dna jest wogóle możliwe?

Noce i dnie — to książka trudna, ale tak trudna, jak 
trudne i skomplikowane jest życie. A oto nowa ważna jej 
zasługa: J e s t  życz l i wa  wobec  c z ł o w i e k a  i j e j  b o h a 
t e r ó w  w a r t o  j e s t  znać.  Czy o wielu współczesnych po
wieściach możnaby powiedzieć to samo? Jest wolna od senty
mentalizmu, od pozornego demokratyzmu, pozwala sobie na 
najrzadszy luksus naszych czasów — na h u m o r  (Por. Skiw- 
ski, Wiadomości Literackie 1933, nr. 42), który „jest konsekwen
cją panowania serca“ w tym utworze (Zawodziński). Polonista 
wdzięczny jest pani Dąbrowskiej nietylko za to, że ukazała 
w swej powieści mądry humanitaryzm i rasową polskość (wresz
cie gdzieś w powieści polskość), ale że włożyła weń twórczy 
optymizm wobec życia i głęboko moralny stosunek do czło
wieka. Te wszystkie wartości pragnie on sam inspirować 
młodzieży.
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Konfrontacja polonisty ze współczesnem polskiem piśmien
nictwem literackiem dobiegła końca. Celem jej nie było ukła
danie listy lektury polecanej młodzieży a doradzanej nauczy
cielowi, ale określenie stanowiska nauczyciela wobec najnow
szych zjawisk literackich z punktu wymagań kształcenia i wy
chowania młodzieży. Tak więc z całą wdzięcznością odnosi się 
polonista do pisarzy, którzy mu dali wartościowe utwory, osnute 
na tematach regjonalnych, społecznych i t. p., którzy stworzyli 
dzieła, zasługujące na głębsze wnikanie w ich zawartość rze
czową, ideową i uczuciową, dzieła o klimacie czystym i sprzy
jającym rozwojowi kultury zachodnio-europejskiej, narodowej 
i humanistycznej w duszy młodego pokolenia.

Z drugiej strony z całą stanowczością i zrozumieniem po
wagi chwili, w jakiej nam żyć dano, przeciwstawia się takim 
zjawiskom literackim, które tolerują cynizm, wulgarność, lub 
są wyrazem negacji cudownych możliwości dobra, tkwiących 
w duszy człowieka. Takich książek defetystycznych z punktu 
widzenia człowieka, który chce swe jednostkowe i społeczne 
życie kształtować według wysokiego ideału chrześcijańskiego 
i europejskiego w sensie tradycji humanistycznej — polonista 
jako narzędzia swej pracy w szkole nie uznaje. Tu niczyja 
drażliwość autorska nie ma nic do powiedzenia.

Młodzieży możemy dawać tylko pokarm niezafałszowany 
i niepodejrzany moralnie, co nie znaczy wcale, aby naszym 
wyborem kierowała bigoterja lub strusia polityka chowania 
własnej i naszych wychowanków głowy w piasek celem nie
dostrzegania mroków i niebezpieczeństw życia. Argument, że 
młodzież czyta i zna każdą głośniejszą książkę, a sięga po nią 
z zainteresowaniem, proporcjonalnem do jej sensacyjnej drażli- 
wości (powszechnie znane Zmory), nie może wpłynąć na zasad
nicze stanowisko polonisty. Książka drażliwa i jej lektura — to 
przypadek. Wybór lektury i polityka szkolna w tym zakresie — 
to program, oparty o zasady.

Niechże nie będzie niemiłego nieporozumienia między po
lonistą a pisarzem: uwagi powyższe nie zamierzały deprecjo
nować „literatury“ współczesnej. Jest ona interesująca, ale nosi 
w wielu wypadkach opaskę „tylko dla dorosłych“. Młodzież 
z naszego punktu widzenia znajduje dla siebie dość niewiele. 
Co innego, że i to „niewiele“ zajęłoby więcej czasu w szkole, 
niż to jest możliwe.

Na zakończenie jeszcze jedna kwestja. Przez ciąg na
szych rozważań podkreślaliśmy głównie momenty rzeczowe 
i ideowe w utworach. Mogłoby to nasuwać podejrzenie, że 
polonista traktuje utwór literacki jak skarbonkę, do której 
autor nawrzucał mniej lub więcej pieniążków moralnych, 
albo jak traktat naukowy, z którego wydobywa się treść, aby 
racjonalistycznie podważać zdobycze cudzej myśli. Tak nie 
jest. Polonista pamięta zawsze (czasem przynajmniej w teorji),



że utwór literacki — to dzieło sztuki, które uwięziło w sobie 
meteoryt piękna, przelatujący przez atmosferę ziemską. Ale 
nie może on w witkiewiczowskiej pogoni za formą lekceważyć 
zasobów pojęciowych i uczuciowych, składających się na tak 
zwaną treść dzieła. Ta treść jest dlań drogą, prowadzącą do 
odczucia kształtów, w jakie się ona wcieliła, aby stworzyć nie
rozerwalną z niem całość.

Rozważania jednak natury formalnej, estetycznej, styli
stycznej, nie mogą stawać się ośrodkiem pracy szkolnej, bo 
jak słusznie mówi Program nauki w gimnazjach państwowych : 
„Celem nauki języka polskiego w gimnazjum ma być przede
wszystkiem pogłębienie wewnętrzne młodzieży przez uświado
mienie jej wartości duchowych, jakie tkwią w polskim dorobku 
kulturalnym, zwłaszcza zaś w dziełach literatury dawnej i współ
czesnej. Ukryte w nich skarby wielkich czynów, myśli i uczuć 
winny przyczynić się do wzbogacenia i pogłębienia w duszach 
młodzieży uczuć religijnych, moralnych, estetycznych i naro
dowo - państwowych oraz do wychowania jednostek silnych, 
rozumiejących swe obowiązki obywatelskie i zdolnych do pod
jęcia trudów dla dobra Państwa“.

Warszawa Zofja Mianowska
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