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te ra tu ry . Albowiem wszystkie w artości silnie nacechowane histo
rycznie m ają dzisiaj słabą moc pedagogiczną.
Godne uwagi, że program ow y konserw atyzm  narasta. Przed pięć
dziesięciu laty  system atyczny (historyczny) kurs lite ra tu ry  ośmio
letniego gim nazjum  obowiązywał w trzech ostatnich oddziałach. 
Przed trzydziestu pięciu — w dwu (licealnych; lek tury  gim nazjalne 
m iały układ mieszany, historyczno-tem atyczny i przykładowy, n ie
system atyczny). Obecnie — w czterech. Zaś poznawanie lite ra tu ry  
zaczyna się od zgrzebnych ułomków polskiego piśm iennictwa śred 
niowiecznego... Jak  to pogodzić z nastaw ieniem  szkoły w przyszłość 
— pozostanie zapewne na zawsze tajem nicą urzędowej pedagogiki. 
Jak  to zaś możliwe, aby (niżej podpisany) historyk lite ra tu ry  w y
znaw ał podobne poglądy? Złytoptakiem  jestem , przyznaję. Ale nie 
ja podpiłow uję gałąź, na k tórej siedzimy. Czym innym  jest historia, 
czym innym  historyzm , w szkolnym  na dodatek w ydaniu. Czy moż
na zrozum ieć i w yjaśnić dzieło zupełnie nie um iejscowione czasowo? 
Oczywiście, że nie. Ale to um iejscowienie winno płynąć z rozbudzo
nej potrzeby rozumienia, inaczej pozostanie tępą, bezduszną form u
łą. Dzisiaj jest w szkole przeciwnie: rozum ienie tekstu  służy histo
rycznej lokalizacji. Spojrzenie na arcydzieła przeszłości musi być 
spojrzeniem  od dzisiaj — wstecz, jeżeli w społecznej świadomości 
m ają się uchować i arcydzieła, i przeszłość.

Jan Błoński
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Pochwała olim piady polonistycznej

Nie wiem, kto był autorem  pomysłu organizo
w ania olim piad z różnych dziedzin w iedzy dla młodzieży licealnej. 
N iektóre z nich działają już bardzo długo, kilkanaście, blisko dwa
dzieścia lat. Inne, a wśród nich O lim piada L ite ratu ry  i Języka Pol
skiego (w skrócie zwać ją  można polonistyczną) zaledwie trzy  lata. 
A utor czy autorzy tego pom ysłu w yprzedzili znacznie te potrzeby, na 
k tóre tak wiele uwagi zwracała dyskusja wokół Raportu o stanie  
•oświaty w  P R L  i sam Raport.
Każda olim piada przedm iotowa jest staw ką na najlepszych i staw ką 
dla najlepszych. Olimpiady zw racają się przeciw zastanym, niedo
brym  (a może w pewnym  stopniu również nieuchronnym ) tradycjom  
naszej szkoły, nastawionej na poziom przeciętny ucznia. Na jego 
przeciętne uzdolnienia, przeciętne ambicje, przeciętne możliwości. 
Ilu  nieprzeciętnych młodych ludzi ta tradycja  przeciętności ham uje, 
niszczy, tępi. Ile w artości ludzkich gubi się i traci bezpowrotnie z po
wodów leżących po stronie polskiej szkoły? Ilu młodych ludzi znaj
dzie w  sobie dość siły, by utrzym ać wyższy stopień napięcia umysło
wego niezależnie od niesprzyjających w arunków?



W wyniku ostatnich dyskusji wokół problemów oświaty i w rezulta
cie określonych decyzji zmienią szkoły swe m etody pracy, podniesie 
się poziom nauczających. Niemniej wszelkie olimpiady, konkursy, 
kwizy zyskują tylko na znaczeniu i randze. Dowodem tego są cho
ciażby decyzje m inisterialne ostatniego roku, poszerzające przywi
leje laureatów  olim piad młodzieży szkół średnich. Ostatnio prasa 
przyniosła wiadomość, że konkursy zostaną także upowszechnione na 
szczeblu szkoły podstawowej.
Te olimpiady bowiem i konkursy są istotnie wypróbowanym  środ
kiem, k tó ry  prowadzi do wyłonienia z morza przeciętności młodych 
ludzi o szczególnych zamiłowaniach, uzdolnieniach i wytrwałości 
w  dochodzeniu do am bitnych celów.
Olim piady dla młodzieży licealnej, ze względu na w ym agania m ery
toryczne i sposób spraw dzania wiedzy, są już form ą pośrednią mię
dzy szkołą średnią a wyższą. Młodzież startu jąca w olimpiadach 
przedm iotowych spotyka się już z innymi, wyższymi kryteriam i oce
ny, surowszym i w ym aganiam i i, co może najważniejsze, z innym 
stylem  myślenia niż szkolny.
Olimpiada, szczególnie polonistyczna, otw iera możliwości przed tymi 
uczniami, k tórzy w szkole się nudzą i duszą, którym  nie odpowiada 
zbyt wolne tempo pracy w klasie i zbyt popularne traktow anie pa
sjonujących problem ów k u ltu ry  współczesnej, którzy, jednym  sło
wem, w  szkole średniej nie znajdują pełnych w arunków  do własne
go optymalnego rozwoju.
U talentow ani olim pijczycy są z pewnością również wytw orem  szko
ły. Ale równocześnie sam fak t szerokiego rozw oju olimpiad, ich ros
nącego znaczenia, ich kierunku kształtowanego przez środowiska na
ukowe jest w istocie stw ierdzeniem, że szkoła średnia ,nie może stw o
rzyć w ystarczających w arunków  rozw oju dla najlepszej i najzdol
niejszej młodzieży. (Nawiasem mówiąc, tym  bardziej m usi dziwić, że 
chociaż inne olim piady odbywają się już od kilkunastu  lat, olimpiada 
polonistyczna w tym  roku odbywa się dopiero po raz czwarty).
W przym ierzu ze szkołą i dzięki niej, pomimo szkoły czy też może 
przeciwko szkole? W jakiej z tych trzech możliwych sytuacji prze
biegają m otywacje, decyzje i przygotowania uczniów do olim piady 
polonistycznej? B rak odpowiedzi na te, jakże doniosłe i ważne za
równo dla szkoły, jak  i dla czynników zew nętrznych pytania. Częś
ciowe informacje, ale niepełne i niepewne, przynoszą przem ilcze
nia (mimika twarzy, niedomówienia, urw ane w połowie zdania i ge
sty), gdy biorących udział w elim inacjach olim pijskich zagadnie 
się o sposób przygotowyw ania się do nich. Pew nych inform acji do
starczyła również przeprowadzona naprędce anonimowa ankietka 
wśród uczestników wojewódzkich elim inacji w Krakowie, zaw iera
jąca m iędzy innym i pytania w jaki sposób i z czyją pomocą przebie
gały  przygotowania do olimpiady.
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W św ietle tych, oczywiście niepełnych, fragm entarycznych i tylko 
w  przybliżeniu w iarygodnych inform acji widać, że zdecydowaną 
przew agę ma druga z wym ienionych sytuacji: najczęściej młodzież 
k ieru je  się na olim piadę i przygotow uje do niej pomimo szkoły. Na
turalnie, form alnych inform acji i irad udziela szkoła jako instytucja, 
przez którą realizuje się zadania olim piady w jej pierwszej fazie. 
Ale istotne przygotowanie się do olimpiady, a zwłaszcza poszerzanie 
wiedzy o najnowszej litera tu rze  polskiej i obcej realizuje się już sa
modzielnie. ,,Pani od polskiego” w tej fazie najczęściej niewiele już 
pomaga. Zdarza się, i to wcale nie tak rzadko, że poznawane przez 
ucznia z jego własnej in icjatyw y wybitne utw ory nie objęte progra
m em  szkolnym ,nie są nauczycielowi znane.
Z kilkuletnich doświadczeń olimpiady polonistycznej pam ięta się 
i inne przykłady. Szczególnego przym ierza ucznia ze swym polonistą 
czy polonistką. Szczególnej i bardzo ofiarnej opieki nauczyciela nad 
uczniem. Do przyjazdu z nim  na eliminacje i towarzyszeniu mu do 
ikońca włącznie. Takie zjawiska wszakże nie należą do większości 
a z reguły  znam ienne są dla postawy nauczycieli ze środowisk pro
wincjonalnych, powiatowych.
Ma szkoła niew ątpliw ie swoją zasługę w ogólnym rozbudzeniu in
telektualnym  ucznia. Jest jednak granica (ma ona bardzo indyw i
dualny, zależny od pojedynczych osobowości uczniowskich charakter 
i przebieg), gdzie kończy się pobudzające działanie szkoły, a zaczyna 
ham ujące. Olimpiada otw iera perspektyw y um ożliwiające korzystne 
dla młodego człowieka wyjście z zarysowującego się na tym  tle kon
fliktu. W yjście dogodne również dla szkoły, która później może, 
i słusznie, szczycić się swymi wychowankam i, zdobywającymi na 
ogólnopolskich elim inacjach olimpijskich korzystne lokaty.
W yniki olim piady polonistycznej zaprzeczają rozpowszechnionemu 
a powierzchownemu m niem aniu o przewadze szkół w dużych ośrod
kach m iejskich nad szkołami m iast powiatowych i mniejszych. 
W krótkich dziejach tej olimpiady wśród jej czołowych laureatów  nie 
brakuje przedstaw icieli niedużych ośrodków z różnych stron Polski: 
z Ełku, z Radomia, z Nowego Targu. Jest w tym  zasługa szkoły, 
nauczyciela, a także tych uczniów, k tórzy umieją, jak  się okazuje, 
spośród wielu oferowanych im przez naszą ku ltu rę  współczesną moż
liwości, wybrać w artości autentyczne, sięgnąć po czasopisma o n a j
wyższym poziomie, w ybrać to, co najbardziej wartościowe, z progra
mów radiowych i telewizyjnych, pominąć drugorzędne, choć szeroko 
reklam ow ane książki, oddać się lekturze rzeczywiście wzbogacającej 
i odkryw ającej nowe horyzonty, choć o niej nie mówią program y 
szkolne.
Jak  przebiega ów mechanizm wyboru? Skąd się bierze u niektórych 
młodych ludzi przedziwnie tra fny  in stynk t w tym  zakresie? Co okre
śla powagę ich postępow ania w  tej dziedzinie? Oto niektóre tylko
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z wielu ważnych i ważkich pytań, jakie nasuw ają się jurorom  oce
niającym  uczestników olim piady polonistycznej.
Tych uczestników, jak  dotąd, jest co roku więcej. To znaczy coraz 
więcej jest zgłoszeń ze szkół. W stępne tegoroczne zgłoszenia, np. w 
okręgu krakowskim  wynoszą o ponad sto osób więcej niż w roku 
ubiegłym. Niewiele natom iast się zm ienia ilość osób dopuszczonych 
do elim inacji drugiego i trzeciego stopnia. Tę ilość ograniczają cho
ciażby względy praktyczne: możliwości przeprowadzenia rozmów 
w określonym  czasie. A więc co roku są lepsze możliwości selekcji, 
lepsze w arunki wyboru napraw dę najlepszych. Olimpiada poloni
styczna chociaż tak  późno wprowadzona, natychm iast się przyjęła, 
zyskała popularność i wśród młodzieży licealnej, i wśród nauczycieli 
polonistów.
Ma ona bowiem szczególne znaczenie ze względu na społeczną funk
cję obejmowanej problem atyki. W istocie jest to olimpiada wiedzy
0 języku polskim, o kulturze, litera tu rze  i sztuce. Laureaci tej olim 
piady nie sta ją  się później wyłącznie polonistam i. Niektórzy z nich 
k ieru ją się na studia artystyczne lub udają się na studia hum ani
styczne innych kierunków, pozapolonistycznych. Zdarzyło się też, że 
laureat olim piady polonistycznej zobaczył przyszłość dla siebie w 
kręgu przedm iotów przyrodniczych.
1 jest to zarówno zrozumiałe, jak i w  pewnym  stopniu pożądane. 
Szczególny charakter olim piady polonistycznej wypływa z m iejsca 
i charakteru  przedm iotu „język polski” w szkole średniej, a także 
z roli, jaką polonistyka odgrywa w um ysłowym  i ideowym życiu 
naszego społeczeństwa.
Na jej program  składa się wiedza o litera tu rze  i języku, ale także
0 teatrze i filmie, również o telewizji i radiu, o problem ach podej
m owanych przez prasę społeczno-kulturalną i literacką, o niektórych 
stronach pedagogiki i wychowania, psychologii i estetyki, folkloru
1 regionalizmu, a także zabaw i sportu.
Ten szeroki wachlarz zagadnień wchodzących w zakres objęty przez 
olimpiadę polonistyczną przesądza o jej szczególnej roli dydaktycz
nej, o rozległym zainteresow aniu nią i o charakterze indywidualności 
biorących w  niej udział.

Olimpiada wydobywa, potwierdza i w eryfikuje m arzenia młodych 
ludzi o sobie, o najlepiej pojętych ich karierach. Indyw idualizuje, 
odkrywa cechy osobowości. Szczególnie to czyni olimpiada poloni
styczna ze względu na charakter objętej przez nią problem atyki. 
Szkoła średnia, naw et najlepsza, nie uczyni tego w tym  samym stop
niu. A ile m am y tych najlepszych szkół?
Olimpiada zmusza do m aksym alnego wysiłku. Nadaje tak  potrzebne 
nam  przyspieszenie w zrostu zainteresowań in telektualnych m łodzie
ży. Jest okazją do konfrontacji najlepszych z całej Polski. S tw arza 
sytuację, w której najlepszą część młodzieży licealnej o zaintereso
waniach polonistycznych oceniać mogą przedstaw iciele św iata nauki.
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A jaka  jest ta młodzież, która daje się poznać z okazji olimpiady po
lonistycznej? Ci, którzy zajm ują czołowe m iejsca w elim inacjach wo
jewódzkich i dochodzą do centralnych, a tym  bardziej ci, którzy zy
skują  w ogólnopolskich elim inacjach najlepsze lokaty pozostawiają 
w  pamięci jurorów  bardzo dobre wspomnienie. Są to ludzie bardzo 
umysłowo dojrzali, o rozległej jak na ich wiek wiedzy i orientacji 
wT problem ach lite ra tu ry  i ku ltury; jest to młodzież napraw dę in tere
sująca, oddająca się z autentyczną pasją w ybranej problem atyce. 
Młodzież ta u jm uje swą inteligencją i wiedzą, praw dziw ym  szcze
rym  zainteresowaniem  w ybraną dziedziną wiedzy, estetyczną w rażli
wością, dojrzałą powagą w rozm yślaniu o swoim m iejscu w życiu 
społecznym, zapałem w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, rzeczywi
stą ciekawością dla problem ów ku ltu ry , dobrze rozum ianą ambicją. 
Toteż ze wspomnieniem z corocznych spotkań z młodzieżą biorącą 
udział w olimpiadzie polonistycznej kojarzą się nieodłączne, niespo
kojne pytania: co dalej z tą młodzieżą się dzieje? Jakie są jej dalsze 
losy? Co my z nią później robimy? Potrzebne są tu ta j system atycznie 
prowadzone obserwacje w skali ogólnopolskiej. Ilu z laureatów  olim
piady polonistycznej nie straciw szy rozpędu, rozwinęło swoje możli
wości, gdyż trafiło na właściwy klim at i dalszą opiekę? Ilu osłabiło 
tempo umysłowego rozwoju i twórczego zapału — 'Z jakich przyczyn? 
Ilu poprzestało na sukcesie w olimpiadzie i, jak dotąd, ponownie nie 
w yróżniło się niczym z tła nowej przeciętności, w której się po ukoń
czeniu szkoły średniej znaleźli?
Pew ną formą, k tóra dobrze nadaw ałaby się do zastosowania wobec 
laureatów  olimpiady, są indyw idualne plany studiów. Uczelnie jed
nak w ykazują dziwną opieszałość w  korzystaniu z tej możliwości. 
"Wyniki obserwacja, które dałyby choć częściową odpowiedź na w y
żej postawione pytania, stanow iłyby niezwykle ważną inform ację 
dotyczącą naszego system u oświaty i naszej um iejętności otaczania 
właściwą opieką młodych ludzi szczególnie uzdolnionych i pracow i
tych. Czas na podjęcie badań, które by taką odpowiedź przyniosły. 
W cale nie jest za późno. Laureaci pierwszej olim piady polonistycz
nej są obecnie na trzecim  roku studiów, łatwo do nich dotrzeć i u trzy 
mać trw alszy kontakt. Trud ten powinien podjąć Kom itet Główny 
Olimpiady L ite ra tu ry  i Języka Polskiego działający przy Instytucie 
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk *.

Marian Stępień
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* Nie podaje się tu szczegółowych informacji o przebiegu kolejnych olimpiad 
polonistycznych, o tematach i pytaniach zadawanych ich uczestnikom, o da
nych liczbowych. Zainteresowani mogą sięgnąć do szczegółowych omówień, 
które po każdej olimpiadzie ukazują się na łamach „Polonistyki” i „Biuletynu 
Polonistycznego”.


