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Nieodzowny powrót narracji
Współczesne doświadczenia nauczycieli języka polskiego i literatury 

w szkole ponadpodstawowej nie napawają optymizmem. Pedagodzy często, 
a może nawet zbyt często spotykają się ze zjawiskiem wywołującym obawy, 
iż poza wyjątkami, uczniowie mają trudności ze zwykłą komunikacją wer-
balną czy to w formie ustnej, czy pisemnej. Młodzi ludzie nie potrafi ą dziś 
mówić i pisać konkretnie i składnie, przeszkodą prawie nie do pokonania 
jest dla nich reprodukowanie prostej historii (akcji), na pytania odpowiadają 
jednym słowem, bez umiejętności uzasadniania własnej opinii na podstawie 
argumentów. Wyliczanie niedostatków w tym względzie można by konty-
nuować. Nie w tym jednak rzecz.

Zaistniały stan nauczyciele tłumaczą małym doświadczeniem ko-
munikacyjnym, ograniczonym zasobem leksykalnym, nikłym oczytaniem. 
Niektórzy pedagodzy zwracają uwagę na negatywne skutki Internetu, na 
spędzanie zbyt wiele czasu w świecie wirtualnym. Żyjemy bowiem w erze 
zdefi niowanej przez technikę, narzucającej fragmentaryczne poglądy, opiera-
jącej się logice wszechświata, ludzie izolują się od siebie, otaczają pancerzem 
własnych przekonań. Media społecznościowe, fora, portale, blogi – wśród 
których królują Facebook i Twitter, zyskują coraz większą popularność, także 
w Polsce. W dobie powszechnego dostępu do social mediów wszyscy wydają 
się sobie bliscy, ale to tylko pozory; kontakt online najczęściej dotyczy osób 
anonimowych. Kolejni poloniści zwracają również uwagę na fakt, iż dorośli 
i młodzież żyją obecnie „w wieku podejrzeń”, w czasach zwątpień w buso-
lę orientującą jednostkę we współczesnym świecie. Godzimy się jednak 

„z półprawdami”, z tzw. stanem postfaktualnym. Przyczyn powodujących 
zniekształcenie komunikacji wymieniać by można dużo więcej. Czy jednak 
sami poloniści zdają sobie sprawę z funkcji narracji w codziennym życiu? 
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Czy sami rozumieją, co jest istotą opowiadania, a także bezpośredniego 
dyskursu „ty” – „ja”?

W związku z powyższym warto przypomnieć pracę Katarzyny Rosner 
Narracja, tożsamość, czas (2003)1. Autorka rozpatruje w niej – w ramach 
szeroko pojętej fenomenologii – dwa podejścia do narracji, włączając ów 
problem do kontekstu szerszych badań. W pierwszym znaczeniu (Hardy, 
Corrii i in.) narracja jest strukturą poznawczą, umożliwiającą przemia-
nę pojedynczych procesów i zdarzeń dziejących się w określonym czasie 
w całościowe struktury sensu. W drugim zaś – szerszym ujęciu – bardziej 
uzasadnionym, jak twierdzi Rosner – narracja stanowi wytwór kulturowy 
(Ricoeur i in.), organizuje nasze doświadczenie i stwarza z niego opowieść 
o dorobku naszej kultury. Co jest dla nas istotne, to fakt, że Rosner zajmuje 
się przy tej okazji autonarracją przebiegającą w języku i że pojmuje ją jako 
proces samorozumienia jednostki, będący zarazem procesem konstytu-
owania tożsamości człowieka. Podobnie, jak autorka, za istotne uważamy 
ścisłe powiązanie tych procesów ze „znaczącym innym”. Zawsze bowiem 
komunikując się z innymi zabiegamy o ich akceptację.

Dopiero na podstawie rozważań Katarzyny Rosner lepiej rozumiemy 
powody, dla których od kilku dziesięcioleci rozwija się narratologia, jako 
interdyscyplinarny kierunek badawczy, łączący pod względem przedmioto-
wym, a także metodologicznym: estetykę, lingwistykę, literaturoznawstwo, 
socjologię, psychologię społeczną i „cultural studies”, a zwłaszcza historię 
kulturalną, co nie jest tożsame z historią kultury.

Badacze wszystkich wymienionych dziedzin nauki upatrują w otacza-
jącym nas świecie wręcz estetycznych podstaw kultury (Rorty)2. Często za-
inspirowani myśleniem Wolfganga Welscha dostrzegają elementy estetyzacji 
w różnych obszarach wiedzy. We wszystkich bowiem naukach współcześnie 
prawo obywatelstwa zdobywa świadomość fundamentalnie estetycznego 
charakteru poznania i rzeczywistości.

W teorii znaków czy teorii systemów, w socjologii, biologii czy mikro-
fi zyce wszędzie widzimy, że istnieje coś takiego, jak pierwszy czy ostateczny 
fundament, że właśnie na poziomie „fundamentów natrafi a się na ukon-
stytuowanie estetycznego rodzaju”3. Inaczej mówiąc napotykamy w nauce 
i rzeczywistości na ciągły proces estetyzacji epistemologicznej, co nie oznacza 
unifi kacji myślenia społecznego. Wręcz przeciwnie „istotne znaczenie mają 

1 K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2003.
2 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
3 W. Welsch, Estetyka poza estetyką, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 65.
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takie aspekty jak pluralizm, specyfi ka, częstotliwość”4. Do wywodów Welscha 
dodajmy, iż podstawowym składnikiem owej estetyzacji jest wszechobecne 
porządkowanie świata zgodnie z zasadami narracji – związków zdarzeń 
i osób w warunkach pewnej konstrukcji czasowej i przestrzennej.

Do ogólnych wniosków o estetyzację wiedzy, takich jak „historia w for-
mie opowieści” albo „wydarzenia natury jako ładu” nikt by nie dotarł, gdyby 
pomijał konkretne wypowiedzi o świecie i doświadczeniach grupowych czy 
jednostkowych, które zawierają ego dokumenty (diariusze, memuary, życio-
rysy, korespondencje, listy i in.), lub rozmaite wypowiedzi na temat „oral 
history”. To samo dotyczy wyższych poziomów pamięci kulturowej, w od-
różnieniu od pamięci komunikacyjnej, jak je od lat określają Jan i Adelajda 
Assmannowie, czy Renata Lachmann5, historycy zajmujący się świadomością 
istotnych przełomów dziejowych przybierających np. w przypadku II wojny 
światowej czy reżimów totalitarnych formy tragiczne. Nie mniej znaczące są 
wyobrażenia grupowe bądź jednostkowe na temat przeszłości i współczesno-
ści uschematyzowane w toposach, symbolach, stereotypach czy strukturach 
mityzujących, wywierających wpływ na tzw. fi gury retrospekcji. 

Rzeczywistym sprawdzianem zapoznawania się z formami narra-
cyjnymi jest czytanie literatury pięknej, pod jednym wszak warunkiem, że 
przyjmiemy do wiadomości, iż w latach 70. i 80. ubiegłego wieku zmie-
nił się paradygmat myślenia o literaturze. Jean-François Lyotard na temat 
naszego stosunku do dzieła ostrzega: „nie może być oceniane za pomocą 
sądu determinującego przez zastosowanie powszechnie znanych kategorii 
do tego właśnie tekstu, do tego właśnie dzieła. Owe kategorie i reguły są 
właśnie tym, czego dzieło lub tekst poszukuje. Artysta i pisarz pracują bez 
reguł po to, by ustanowić reguły tego, co zostaje stworzone”6. Ryszard Nycz 
w związku z przytoczoną myślą tłumaczy, że obecnie zostaje unieważniona 
autonomia tekstu artystycznego, która tradycyjnie była określana poprzez 
specyfi czną nadorganizację języka. Autonomia kiedyś także zapewniała 
dziełu autoreferencję, tzn. tematyzację owego szczególnego języka. Współ-
cześnie natomiast wiemy o zależnościach wszelkich obrazów rzeczywistości 
pozaliterackiej od języka, mówimy wręcz o zapośredniczeniu obrazów tych 
poprzez język. Nycz konkluduje, iż tekst literacki posiada te same właściwości, 

4 Tamże, s. 72.
5 Z prac wymienionych badaczy przypominamy np. J. Asmanna, Pamięć zbiorowa 

i tożsamość kulturowa, Borussia 2003 nr 29.
6 J.F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie, czym jest postmodernizm, (in:) Postmodernizm. 

Antologia przekładów, R. Nycz (ed.), Wydawnictwo Universitas, Kraków 1997.
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co język komunikacji pozaliterackiej7. Zdaniem czeskiego literaturoznawcy 
Petra Posledniego w ciągu ostatniego półwiecza zmieniła się nawet kultura 
literacka. Najważniejszy nie jest osobisty stosunek czytelnika do dzieła, od-
izolowany od życia literackiego. Odbiorca czyta dzieło pod wpływem opinii 
innych uczestników komunikacji, takich jak wydawcy, krytycy, bibliotekarze, 
nauczyciele oraz kolejni czytelnicy. Jako odbiorcy wszyscy uczestniczymy 
w dialogu, w którym przebiega gra ze znaczeniami8.

Przejdźmy wreszcie do praktycznych przykładów. Redakcja miesięcz-
nika „Znak” zorganizowała w 2004 r. dyskusję na temat: Tolkien – powrót 
mitu9. Jako pierwszy zabrał głos krytyk literacki Andrzej Franaszek, redaktor 

„Tygodnika Powszechnego”. Swą wypowiedź skoncentrował na powieści 
Władca Pierścieni. Pomimo że oceniał dzieło pod względem formalnym jako 
prozę bardzo tradycyjną, daleką od konstrukcyjnych czy innych ekspery-
mentów, to jednak podkreślił, iż większość czytelników takiej właśnie formy 
oczekuje. Nawet zauważył, że dziś, kiedy przebiega rewizja historii literatury 
XX wieku, dzieło Tolkiena może na tym tylko skorzystać. Zwykli czytelnicy 
hołdują prostolinijnemu podejściu do literatury, najważniejsza jest dla nich 
nie mistrzowska konstrukcja opowiadania, lecz podniety ku wzruszeniu 
i zachwytu, wtajemniczanie w niezwykły świat, poczucie, że dowiadujemy 
się czegoś ważnego, także o nas samych. Władca Pierścieni przecież zaprasza 
do przygody zaczynającej się za progiem rodzinnego domu. W chwili, kiedy 
Frodo i inni rozpoczynają wędrówkę, ta ich dogłębnie zmieni, wprowadza-
jąc w czarowny świat. Zamiast życia w bezpiecznym domu stawiają czoła 
licznym przeszkodom, zostają poddani ciężkim próbom, mierzą się ze złem. 
Franaszek jednocześnie przypomina, iż opowieść o Pierścieniu, jak każdy 
mit, jest wieloznaczna. Zło i dobro, smutek i radość są ze sobą powiązane. 
Dlatego lektura Władcy... jest jego zdaniem nie tylko lekcją wyobraźni, lecz 
także poszukiwaniem tajemnicy życia. Pod powierzchnią skrywa się dużo 
więcej, niżby się wydawało. Poza tym – jak pisze w związku z fi lmem doku-
mentalnym na temat polskiej młodzieży, która w ciągu miesiąca była trzy-
krotnie w kinie na Powrocie króla – fi lm zaspokaja głód religijny w naszym 
zdesakralizowanym świecie. Natomiast kolejny uczestnik dyskusji Tadeusz 
Jagodziński, dziennikarz BBC, od 1985 r. mieszkający w Wielkiej Bryta-
nii, przyznał się do tego, że jako nastolatek (początek lat 80. w Krakowie), 

7 R. Nycz, Tekstowy świat, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1995.
8 P. Poslední, Jiny Conrad, Eseje o literární kultuře, Univierzita Pardubice, Pradubice 

2016.
9 Uwiedzeni Śródziemiem, Znak, 2004, nr 9, s. 55-79.
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zdołał przeczytać tom pt. Drużyna Pierścienia tylko do strony 40. Zraził 
go przydługi, genealogiczny wstęp. Tolkien zwrócił jego uwagę ponownie, 
pod koniec lat 90., kiedy stał się nieoczekiwanym zwycięzcą anglosaskiej 
ankiety nt. pisarza stulecia. Tolkien zdystansował wówczas Orwella i wielu 
innych autorów. Później po przeczytaniu Władcy Pierścieni i innych tomów 
Jagodziński doszedł do wniosku, że Tolkien potrafi  w sugestywny sposób 
sięgać do bardzo dawnych wzorów czerpiąc z germańsko-nordyckich po-
dań, i że chyba stał się idolem zarówno czytelników o konserwatywnych 
gustach jak studentów lewicowych, podobnie zbuntowanych z przełomu 
60. i 70. lat. Debatę wzbogacił znacząco Jakub Lichański, prof. UW, który 
podkreślił umiejętność łączenia przez Tolkiena elementów klasycznej ba-
śni z powieścią realistyczną, psychologiczną oraz historyczną. Najnowsze 
interpretacje Władcy Pierścieni i innych tomów wskazują na jego związki 
z tradycją aksjologiczną (problem losu, przeznaczenia) ludzi, hobbitów czy 
elfów i ich zależności od losów Pierścienia, widomego znaku Zła. Niektórzy 
badacze nawet mówią o nachyleniu postmodernistycznym utworu, bowiem 
miesza on różne techniki narracyjne i gatunki. Politolog Tadeusz Olszański 
wystąpił zaś z propozycją odczytania powieści Tolkiena jako swoistej formy 
przygotowania do przyjęcia chrześcijaństwa, bowiem autor wyraża w niej 
podstawowe prawdy moralne. Poza tym godna uwagi jest miłość Tolkiena do 
ziemi ojczystej, jej mieszkańców, albo na temat wojny, która aczkolwiek nie 
jest niczym chwalebnym, niekiedy bywa koniecznością. Prawdę o człowieku 
mówią raczej jego czyny, niż jego rozterki. Wreszcie Elżbieta Wolicka, prof. 
z KUL-u wyraziła zaciekawienie otwartością dzieła Tolkiena. Stwierdziła 
mianowicie, że utwór wymyka się pojęciowym schematom, dowodem tego 
jest opowiadanie o doświadczeniu nie tylko istot ludzkich, lecz także elfów, 
krasnoludów, zwierząt czy roślin. Jej zdaniem Tolkien ukazuje świat w nie-
słychanej rozpiętości gatunków i rodzajów, jednostek i rozmaitych osobli-
wości. W ten sposób przedstawia życie w niewyczerpanych możliwościach. 
Tolkienowska fi kcja obrazuje nieskończony potencjał zmian, przeobrażeń 
i połączeń. Uczy rozumieć świat jako sieć systemów różnego typu i rozsze-
rza pojęcie rzeczywistości do granic tego, co nieprzewidywalne i niepojęte. 

Zwłaszcza ciekawy – naszym zdaniem – jest artykuł Michała Bardela, 
pt. Byłem hobbitem dołączony do tego samego numeru czasopisma do dysku-
sji jako pojedynczy dodatek10. Autor wspomina w nim lata spędzone w szkole 
średniej, kiedy ze swoimi rówieśnikami zaczytywał się w powieściach w ra-
mach wycieczki do opuszczonej bacówki. Podczas spotkań w prywatnych 

10 M. Bardel, Byłem hobbitem, „Znak”, 2004, nr 9.
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mieszkaniach chłopcy dążyli właściwie do jednego celu („... nie pozwolić 
na to, by dzieje pięknego świata stworzonego na kartach Władcy Pierścieni 
i Silmarillionu zamknęły się na ostatniej stronie dzieła Tolkiena, by opo-
wieść się skończyła, by intencjonalna rzeczywistość ożywiona naszą lekturą 
i wyobraźnią umarła, przestała istnieć tylko dlatego, że umarł jej twórca 
i nic już nigdy do niej nie doda... Wpisywaliśmy się w nową erę Śródziemia, 
o której Tolkien nie zdążył napisać i postanowiliśmy zrobić to za niego, tak 
jak umieliśmy; ... w ciągu kilku lat powstało w ten sposób przeszło 500 stron 
apokryfów, wśród nich traktaty o krasnoludach, niedurianowych, o wielkiej 
wędrówce hobbitów”...)11. W innym miejscu Bardel wspomina, że rozmawiali 
między sobą o wizerunkach i charakterze postaci powieściowych, rysowali 
mapę przestrzeni wędrówek i walk, tworzyli swój słownik pojęć nawiązują-
cych do tekstów Tolkiena. Dziś powiedzielibyśmy, że w odróżnieniu od lat 
80., których wspomnienie dotyczy, licealiści bawili się na tle sytuacji spo-
łeczno-politycznych w kraju w tworzenie świata alternatywnego, w zgodzie 
z zasadami fanfi kcji, w obrębie grupy nieformalnej – fandomu.

Idąc śladami podobnych doświadczeń, tym razem w szkole na lek-
cjach lub w ramach kółka literackiego, zatrzymajmy się przy znanej po-
wieści Andrzeja Sapkowskiego Krew elfów – bestselleru, a zarazem lektury 
szkolnej12. Już w pierwszym tomie, w którym wymieniona powieść, część 
rozległej sagi na temat Wiedźmina Geralta, jego wychowanicy Ciri i innych 
postaci, znajdujemy charakterystyczne cechy tak lubianej przez młodzież 
formy gatunkowej fantasy. Pomimo iż Sapkowski korzysta z tradycyjnego 
sposobu narracji i trzyma się osnowy chronologicznej wydarzeń, to jednak 
od początku wciąga czytelnika do wartkiego toku dramatycznej akcji, subiek-
tywizując ogląd świata poprzez myśli i emocje wszystkich aktorów. Pojawia 
się w tym momencie przed nauczycielami-polonistami wyjątkowa okazja, by 
zaproponować uczniom bardziej aktywny odbiór tekstu. Sapkowski sprzyja 
temu dzięki podzieleniu każdego rozdziału na kilka podrozdziałów. Już 
w pierwszym – korzystając z fi lmowej terminologii „sekwencji tematycznej” 

– czytelnik śledzi dramatyczny los małej dziewczynki Ciri, uciekającej przed 
nieprzyjaciółmi podczas napadu na miasto. Pod koniec tej części jednak 
dowiadujemy się – ku zaskoczeniu – iż Ciri całe przeżycie tylko śni i kiedy 
się obudzi uspokaja ją jej opiekun Wiedźmin Geralt. Niech zatem ucznio-
wie spróbują sekwencję tę streścić własnymi słowami i dopiero wówczas 

11 Tamże, s. 81-82.
12 Korzystamy z wydania – A. Sapkowski, Krew elfów, wydawnictwo SuperNowa, 

Warszawa 2007.
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uświadomią sobie, dlaczego Sapkowski opowiadanie tej części przeciąga, 
powtarzając niektóre sceny i kilka myśli małej bohaterki. Niemniej wciąga-
jący jest drugi podrozdział całej ekspozycji, w którym znajdujemy się wśród 
zebranej szlachty i ludu pod starym, świętym dębem. Czytamy wtedy o reak-
cjach wszystkich zgromadzonych na występie bajarza i śpiewaka Marigolda. 
Obecnych poruszają w pieśni przedstawione dzieje, w których występuje 
między innymi mała dziewczynka i jej zbawiciel. Jednak o treści dowiadu-
jemy się pośrednio z rozmów różnych postaci. Wyłania się zatem kolejne 
zadanie czytelnicze, które oznacza pełniejszą konkretyzację tekstu. Dotyczy 
ono pytania, o czym w nawiązaniu do rozmów postaci, śpiewał Marigold tak 
sugestywnie. Jest to o tyle ważne, iż również w tym odcinku przeżywamy 
szczególną atmosferę niedopowiedzeń, a nawet wielką tajemnicę. W innym 
miejscu w rozdziale III dowiadujemy się, że Ciri dzięki Geraltowi ukrywa się 
w starym zamczysku, gdzie przyjaciele – także wiedźmini – uczą ją sztuki 
walki mieczem. Spróbujmy w związku z tym odcinkiem rozwiązać kolejną 
zagadkę. Tym razem uczniowie mieliby się wcielić w postać Geralta i jego 
głosem, w pierwszej osobie opowiedzieć o tym, jak obserwował skrycie 
wszystkie ćwiczenia Ciri i co na ten temat myślał. W tym rozdziale bowiem 
jako czytelnicy wiemy już, że Ciri jest księżniczką, córką królewny Pavetty 
i Duny’ego, jej rodzice zginęli podczas rzezi Cintry w wielkiej bitwie z Nil-
fgaardem pod Sodden.

Gerald uważa pojawienie się Ciri za znak przeznaczenia i w przyszłości 
możliwy powrót dziewczynki na tron, co będzie oznaczało pokój i szczęście. 
Kolejne rozdziały mogą zainspirować nauczycieli do rozmów z uczniami na 
temat powodów, dlaczego Gerald chce się tylko ograniczyć do wykonywania 
zadań związanych z obroną ludzi przed wampirami i innymi potworami. 
Z rozdziałów, w których autor opowiada o intrygach władców krajów ze 
sobą sąsiadujących, które mogłyby doprowadzić do nowej wojny, o posu-
nięciach rozmaitych zwiadów albo zamysłach najwyższych magów dążących 
do decydującego wpływu na politykę, widać niezbicie postawę Wiedźmina 
wobec chaosu w świecie i bezsensownego zabijania ludzi. Dlatego bohater 
po pewnym czasie podejmie decyzję, by ukryć księżniczkę w klasztorze 
i uzupełnić jej wykształcenie o treści duchowe. Poprosi zatem o pomoc swoją 
dawną przyjaciółkę i czarodziejkę Yennefer. W ostatnim już VII rozdziale 
Yennefer uczy Ciri telepatii i innych magicznych zaklęć zgodnie z zasadą, iż 
wykształcenie powinno nie tylko ograniczać się do technik walki, ale również 
obejmować naukę, sztukę i fi lozofi ę życia. W rozdziale przytoczone są takie 
umiejętności, jak przewidywanie przyszłości, odczytywanie myśli drugiego 
człowieka, czerpanie energii z Ziemi itp.
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Czytelnik zapewne w tym momencie spróbuje wcielić się w rolę Ciri 
i zastanowić, co po takiej nauce bohaterka uczyni ze swą przyszłością. Nar-
racja bowiem z reguły nie dotyczy tylko opowiadania o przeszłości, lecz 
także może oznaczać antycypację przyszłości. Kiedy nauczyciel prowadzi 
rozmowę z czytelnikami na temat tekstu, nie powinien zadowalać się jedynie 
krótkimi odpowiedziami na pytania, lecz wymagać podania precyzyjnych 
argumentów dotyczących postaci, sytuacji, zdarzeń. Tym bardziej jest to 
pożądane, bowiem Sapkowski w całej powieści czyni dyskretne aluzje do 
naszych czasów. Mimo iż autor opowiada o świecie średniowiecznym, po-
rusza się nieustannie na granicy prawdopodobieństwa i fantazji, pisze np. 
o intrygach politycznych, zanieczyszczeniu środowiska czy zjawiskach dotąd 
niezbadanych, z którymi czytelnik styka się nie tylko w fi kcji literackiej, ale 
także w codziennym życiu.

Internetowy bryk lekturowy obiecujący, iż po zapoznaniu się z trze-
ma bardzo ważnymi problemami, można zabłysnąć na lekcji swą erudycją, 
bez czytania oryginału, podaje, co następuje: po pierwsze w książce, choć 
nie wprost, poruszona jest sprawa natury ludzkiej – Gerald wydaje się być 
maszyną do zabijania a Yennefer nie budzi na początku sympatii. Każda 
z postaci ma jednak drugą stronę, której nie ujawnia. Sapkowski chce przez 
to powiedzieć, że nie można nikogo oceniać bez głębszego poznania. Drugi 
problem dotyczy przeznaczenia. Niektóre wydarzenia z życia bohaterów 
z góry są wyznaczone przez los. Wniosek – nad wieloma sprawami mamy 
możliwość kontroli, możemy na nie wpływać, ale ostateczny sens jest przed 
nami ukryty. Wreszcie trzecia kwestia, wokół której skupia się zaintereso-
wanie autora reprezentowana jest w świecie przedstawionym, jako narasta-
jące waśnie między ludźmi, przedstawicielami różnych ras nienawidzących 
się wzajemnie i nie ufających sobie a elfami, krasnoludami oraz gnomami. 
Nawet zagrożenie ze strony wspólnego nieprzyjaciela nie jest w stanie ich 
zjednoczyć. Autor przestrzega przed postawą trudną do zrozumienia – „inny” 
nie znaczy „gorszy”13.

Wymienione problemy utworu Sapkowskiego, aczkolwiek słuszne, 
nie zachęcają jednak do samodzielnego czytania lektury, brak w nich ja-
kiejkolwiek podniety do rozstrzygnięć i próby ukazania sposobu dojścia do 
własnych sądów i opinii.

Podsumowując nasz wywód pragniemy podkreślić, iż dopiero powrót 
narracji do szkoły otwiera przed uczniami możliwość zrozumienia sensu 

13 https://www.bry.pl>Lektury>Autorzy>A.Sapkowski, Krew elfów, podaję rozszerzone 
streszczenie lektury i problemy, jakie można podjąć na lekcji.
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wypowiedzi o świecie i osobistych przeżyciach. Młodzież uczy się wów-
czas, co to jest retrospekcja i antycypacja, gradacja, dygresja czy retardacja. 
Ponadto dzięki pracy z tekstem literackim młodzi ludzie osiągają większą 
wrażliwość wobec fi kcji artystycznej i fi kcji w komunikacji pozaliterackiej. 
Jeżeli dążymy do zasadniczej poprawy zdolności komunikacyjnych uczniów, 
warto poświęcić więcej niż dotychczas czasu i uwagi narracyjnym formom 
wypowiedzi.
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An Irrevocable Reversion of the Narrative

With the response to the disappointing condition of the verbal and 
written communication of the secondary school students, we propose to 
use the narration as the elementary form of learning about the world and 
expression of the personal experiences. We are inspired to this concept by 
the postmodern aesthetics, broader understanding of the literary culture, 
and by the reception by the youth of the Andrzej Sapkowski’s popular form 
of the fantasy literature. We present also examples of the practical solutions.

Contrary to the interpretations of the Blood of Elves, disseminated on 
the internet (which skip the issue how the readers come to the fi nal conclu-
sions), we create the concrete tasks to the audience instead. In connection 
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with this workshop, we recommend students to a simple summary of the 
fi rst subsection, and in the following sections to the completion of the nov-
el’s characters statements, or to simple search of the arguments supporting 
each of the participants taking part in the discussion. Th e exercises in the 
reception of a literary work help to distinguish the art fi ction contained in 
journalism from the daily conversations. We move within the fi eld of the 
fun-fi ction and initiate the formation of an informal circle of the interested 
members – the fandom.


