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Szkice

Aleksander Wit Labuda 

Język Cesarza

„Pupa, pupa — rzeki Pimko — wi
dzę, że oddaję mego Józia w dobre 
ręce. Bo nie ma nic gorszego od 
nauczycieli osobiście sympatycznych, 
zwłaszcza jeśli przypadkiem mają 
osobiste zdanie. Tylko prawdziwie 
niemiły pedagog zdoła wszczepić 
w uczniów tę miłą niedojrzałość, 
tę sympatyczną nieporadność i nie
zręczność, tę nieumiejętność życia, 
które cechować winny młodzież, by 
stanowiła obiekt dla nas, rzetelnych 
pedagogów z powołania. Tylko za 
pomocą odpowiednio dobranego per
sonelu zdołamy wtrącić w zdzie
cinnienie cały świat. Tsss, tsss, 
tsss — odparł dyrektor Piórkow
ski...”.

Witold Gombrowicz: Ferdydurke.

I. Instytucja i obieg słowa

Dziewiętnastowieczne liceum 
francuskie charakteryzują dobrze trzy  terminy,, któ
re odnaleźć można u historyków szkolnictwa fran 
cuskiego: wszechpotężne im perium  środka, k laustra- 
cja, szkoła notabli. P ierw szy określa centralne m iejs
ce liceum  w system ie oświaty publicznej. Drugi — 
świat działań pedagogicznych, jakim  byli poddawa
ni uczniowie. Trzeci — cel społeczny, jaki w in ten
cjach ustawodawcyj m iała pełnić szkoła średnia. 
W szystkie te cechy objaw iły się najpełniej za cza

Francuskie
imperium
środka
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Bariera
ekonomiczna

sów Drugiego Cesarstwa, którego liceum posłuży mi 
za przedm iot opisu.
Na pierwsze, żartobliwe miano zasłużyło sobie 
liceum dlatego, że z jednej strony  dostarczało wyksz
tałcenia wszechstronnego, z drugiej — dlatego, że 
sam proces kształcenia był długotrw ały i system a
tyczny. Zestaw przedm iotów reprezentow ał więk
szość ówczesnych dyscyplin uniw ersyteckich. Co wię
cej, wykształcenie średnie zastępowało studia wyż
sze w zakresie hum anistyki i nauk  ścisłych — nie 
istniejące do roku 1880 (były wprawdzie odpowied
nie katedry(, ale bez studentów; publiczne w ykłady 
gromadziły publiczność dość przypadkową). Licea 
dysponowały też in frastruk tu rą  m ateria lną i orga
nizacyjną znacznie solidniejszą niż uniw ersytety , 
co stw arzało realne w arunki dla system atycznej 
pracy. Studia trw ały  jedenaście la t i rozbite były 
na trzy  oddziały: w stępny i gram atyczny — k lasy  od 
dziesiątej do czwartej; klasy trzecia, druga, Retoryki 
i Filozofii tworzyły! oddział literacki, k tó ry  kończył 
się egzaminem m aturalnym . Zarówno czas trw ania  
nauki, jak  i jej wysokie koszty stanow iły barierę  
ekonomiczną, k tórą — w yjąw szy nielicznych s ty 
pendystów — przekraczały głównie dzieci rodzin 
zamożnych.
W przeciw ieństwie do uniw ersy tetu  i szkoły pod
stawowej, liceum zam yka swoich wychowanków 
w sensie dosłownym. Większość z nich to pensjo
nariusze licealnych internatów , k tórzy nie opuszcza
ją one zaledwie półtora miesiąca. Lecz o zam knię- 
mów w racają tylko podczas w akacji letnich, a trw a 
ją one zaledwie półtora miesiąca. Lecz o zam knię
ciu pedagogicznego m ikrokosmosu decydują nie ty l
ko m ury. Horyzont in telektualny, jaki liceum  na
rzuca uczniom, odgradza ich szczelnie od spraw  
świata zewnętrznego. „Szkoła zamyka się w fikcji. 
Z założenia już nie pozwala na zajęcie się rzeczy
wistym  życiem, bo jego znajomość byłaby niebez
pieczna z powodu złych przykładów, jakie niesie.
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Buduje się więc świat sztuczny, m oralizatorski 
i idealny, a m ateriału  dostarcza starożytność i po 
trosze h isto ria” 1.
Od połowy XIX w. państw o podjęło intensyw ną 
walkę o w yrw anie szkółek podstawowych spod 
wpływów klerykalnych. Tendencja pełnej etatyza- 
cji szkoły średniej przejaw iła się znacznie wcześ
niej — państw ow e licea już od początku skutecz
nie konkurowały*, z kolegiami pryw atnym i, stopnio
wo je elim inując. Szkoła średnia kształciła bowiem 
przedstaw icieli — jak wówczas m awiano — klasy 
politycznej. Jeśli ekonomiczne k ry te ria  selekcji ucz
niów były w ostatecznym  rozrachunku klasowe, to
0 klasow ym  charakterze liceum  w większym  jeszcze 
stopniu decydował jego podstawowy cel polityczny. 
W ierni geniuszowi Napoleona, tw órcy program ów 
licealnych nadaw ali w ykształceniu sens instrum en
talny: uczestnictwo w kulturze traktow ali jako nie
zbędny w arunek  uczestnictwa we władzy.
Szkoła średnia m iała niepośledni udział w realizo
w anej przez porew olucyjne państw o polityce języ
kowej, k tó ra  — jak to wyjnika z uwag F. Brunota, 
au tora m onum entalnej historii języka francuskie
go — w ykraczała swym  zasięgiem daleko poza li
ceum: „Odtąd państw o zajm uje się wykształceniem  
językowym  narodu, poddaje je kontroli, nie tylko 
za pośrednictw em  Akademii, lecz bezpośrednio — 
dzięki sw ym  uniw ersytetom ; państw o w ybiera zra
zu podręczniki gram atyki, potem  zaś gram atykę sa
mą; w  drodze egzaminów spraw dza znajomość ję
zyka u dzieci i naw et dorosłych, aż po przyszłych 
żandarm ów  i kandydatki na położne” 2. Rozrostu 
państw ow ej kontroli nie należy wszakże utożsamiać 
ze sprawiedliwyjm podziałem dóbr językowyich. Ofi

1 A. Prost: L’enseignement en France. Paryż 1968, s. 53. Cyto
wane inne źródła pozostawiam bez odsyłacza, ponieważ są 
niedostępne w polskich bibliotekach czy archiwach.
2 Histoire de la langue française. T. X, cz. 2. Paryż 1943, 
s. 686.

Państwo
kontroluje
język
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Co
reprezentuje
nauczyciel
retoryki?

cjalnym. wzorcem języka ogólnonarodowego jest ję
zyk literacki. Zaś liceum jedynym  miejscem, gdzie 
uczy się go w sposób system atyczny.
Nauka języka literackiego — form ułę tę trzeba 
rozumieć dosłownie. Chodzi tu  bowiem z jednej 
strony  o język lite ra tu ry , ten, k tóry  faktycznie funk
cjonował w pisanych przekazach literackich. Z d ru 
giej zaś strony, licealna ku ltu ra  języka m iała cha
rak te r bez reszty praktyczny — dzieci uczyły się 
wysławiać tak, jak  pisali Boileau, Racine, V oltaire 
czy Buffon. W szkole uczono sztuki wyinowy, 
a przedostatnia klasa nazyw ała się klasą Retoryki. 
Rok 1902 jest datą przełom u praw dziw ie rew olu
cyjnego: licea rezygnują i z nazwy, i z przedm iotu. 
W miejsce praktycznej nauki języka literackiego 
nowy program  wprowadza lek turę  i kom entarz in
terpretacyjny  (eocplicition de textes), a więc form ę 
studiów literackich stosowaną do dziś dnia. Dystans 
in terpretacyjny  wobec tekstu  był jednak w  dzie
więtnastowiecznym  liceum rzeczą praw ie nieznaną. 
Program  podsuwał uczniom arcydzieła narodowej 
(i antycznej) lite ra tu ry  jako gotowe wzorce dla bez
pośredniego naśladownictwa. Obecna w program ach 
dążność do utożsamienia ku ltu ry  językowej z d ia
lektem  literackim , a ściślej — z jego jedną, histo
rycznie datow alną odmianą, języka literackiego zaś 
z idiomem ogólnonarodowym jawi się jako konser
w atyw na utopia. Poza liceum ów państow y idiom 
rozpadał się nieustannie pod naparem  działalności 
żywych podmiotów mówiących, literatów  i nielite- 
ratów.
Nauczyciel, a w starszych klasach profesor retoryki 
w ystępuje w roli instancji kontrolującej i korygu
jącej. Wobec uczniów jest reprezentantem  i wyko
nawcą prawa, co staw ia go w syjtuacji rzecznika 
ustanaw ianej przez prawodawcę językowej fikcji. 
In terw eniuje bowiem w teksty  uczniowskie o tyle, 
o ile odchylają się od określonego w program ach 
wzorca.
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W ypowiedzi uczniów, stanowiąc obiekt kontroli, są 
jednocześnie jakby „w yjęte spod praw a” . Są ucznio
wie autoram i tekstów swoiście literackich, lecz wo
bec tych tekstów  nie znajduje zastosowania obowią
zująca poza szkołą kategoria własności autorskiej, 
chroniąca wypowiedź przed deform acją. Skazując 
tek st ucznia na „niczyj ość”, p rak tyka  pedagogiczna 
nie wchodzi przecież w  kolizję z norm ą prawną, 
gdyż w łaśnie ta  ostatnia przyznaje jej sta tus w y
jątkow y. W yjątek  ten  uderza jednak bezpośrednio 
w  m ityczną w ersję praw a własności literackiej, k tó
rą  to w ersję najkrócej w yraża znane powiedzenie 
Buffona: sty l to człowiek. Istota szkolnej ku ltu ry  
języka streszcza się w form ule akura t odw rotnej: 
człowiek to styl. Jakoż pedagogiczne zabiegi doko
nyw ane na wypowiedziach sięgać m ają głębiej — 
w  osobowość wypowiadającego.
N auka języka jest odpłatna. Jednak w praktyce pe
dagogicznej przepływ  wartości ekonomicznych i prze
pływ  wartości stylistycznych ulegają swoistem u roz
szczepieniu. W świadomości ucznia jaw ią się one 
osobno jako nie pozostające ze sobą w  żadnym  okreś
lonym  związku, wzniosła sfera ducha i niegodna 
uwagi sfera m aterialności. A rs rhetorica, technika 
będąca przedm iotem  transakcji może wówczas łatwo 
uchodzić za łaskę bożą (natchnienie) czy szczególny 
d a r  na tu ry  (talent). Społeczny i ekonomiczny cha
rak te r  transakcji zostaje stłum iony i zepchnięty 
do insty tucjonalnej podświadomości, a kształcenie 
języka nabiera pozorów procesu naturalnego: teksty 
pedagogiczne obfitu ją w m etaforykę ogrodniczą.

II. Licealna ku ltu ra  języka

K ulturę  literacką przekazywa
ną  przez liceum  charakteryzow ał synkretyzm  języ
kowy: „Fundam ent budowli —  pisze jeden z peda
gogów — stanow i nauka francuskiego, łaciny i gre
ki, trzech języków, które się wzajem  objaśniają

Człowiek to 
styl
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Cykl
przygoto
wawczy

i zapładniają w um ysłach tyjch, którzy zgodnie z wo
lą U niw ersytetu studiują je jako jedną w ielką i spoi
stą całość”. Przez cały; w iek dziew iętnasty owa 
trójjęzyczna wieża Babel była na tyle solidna, że 
nie mogły jej naruszyć żadne próby reform  czą
stkowych. Broniono jej w imię esprit français. 
Naukę łaciny zaczynają dziewięcioletni uczniowie 
w  drugim  roku studiów. Greka dołącza w dwa lata  
później. Razem wzięte, oddziały w stępny i gram a
tyczny składają się na cykl przygotowawczy, wyo
drębniający się w osobną całość. Na tym  etapie ry 
sują się wyraźnie dw a cele: zapoznanie ucznia z ru 
dym entarni k u ltu ry  klasycznej i nauka pisania 
w  sensie technicznym. Oba cykle, przygotowawczy 
i wyższy (literacki), m ają jeden rys w spólny — nau
ka języka koncentruje się na słowie pisanym . Ale 
na poziomie metod nauczania dzieli je bardzo w y
raźna cezura.
Zestaw ćwiczeń językowych cyklu przygotowawcze
go da się sprowadzić do trzech podstawowych opera
cji. 1. C ytat w  jego różnych odmianach. Pow tarza
jąc słowa nauczyciela lub przepisując zadany frag 
m ent z podręcznika, uczeń odtw arza tekst wyjścio
w y bez żadnych modyfikacji. D yktando (transkryp
cja) i głośna lek tu ra  (transw erbalizacja) oznacza 
przejście do m aterii znaczącej (głos, pismo), innej niż 
ta, w której został w yrażony pierwowzór. W szystkie 
te  ćwiczenia prowadzą do recytacji: opanowanie pa
mięciowe pozwala na dowolne reprodukow anie tek 
stu  wyjściowego bez konieczności fizycznego kon
tak tu  między tym  ostatnim  a podm iotem  mówiącym.
2. Translacja. Uczniowie dokonują tłum aczeń dwo
jakiego typu: thèm e  to przekład z francuskiego na 
grekę lub łacinę, zazwyczaj pisemny; version  to 
tłum aczenie z greki i łaciny na francuski, ustne lub 
pisemne. Tekst wyjściowy zostaje wyrażony w in 
nym  system ie językowym. 3) Zabiegi m eta językow e  
wiążą się z rozbiorem  gram atycznym , ale ten  ty p  
ćwiczeń był dość zaniedbywany, tak  że można go 
pominąć.
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Te podstawowe operacje nakładają na tekst w yjś
ciowy tro jaką funkcję. W ystępuje on jednocześnie 
jako bodziec m ający skłonić ucznia do wypowiedzi, 
jako obiekt językowej transform acji i wreszcie 
jako docelowy wzorzec. Będący rezulta tem  działań 
ucznia tekst docelowy ma stanowić jego ekwiwalent: 
ustny, pisem ny, m eta- lub interjęzykow y. Mówiąc 
inaczej, cy,kl przygotowawczy dopuszcza wyłącznie 
m anipulacje na m aterii znaczącej. Sem antyka jest 
tabu, w ybór znaczeń wykluczony, ponieważ oba 
teksty, wyjściow y i docelowy, m ają być rów now ar
te — zarówno denotacyjnie, jak  i konotacyjnie. 
Zdeterm inow ane w ten  sposób zachowanie językowe 
nazwać można perform ancją sterowaną, w przeci
wieństw ie do „swobodnych” aktów mowy, które 
Chomsky nazywa krótko perform ancją.
Teksty modelowe służące jako m ateria ł do ćwiczeń 
pełnią równocześnie dwie funkcje. Z jednej strony 
składają się na zbiór przykładów  m oralnych, na 
swoistą mozaikę ideologiczną, k tó rą  uczeń interio- 
ry*zuje jakby „przy okazji”, pod pozorem, że chodzi
0 dykcję czy ortografię. Z drugiej strony zbiór ten 
wyznacza m iejsce, w retorycznym  znaczeniu te r
m inu, w k tó rym  odbywa się nauka sztuki słowa: 
exem pla m oralne są dla uczniów tyjm, czym dla 
antycznych retorów  były topoi czy loci communes. 
Inw entarz przykładów  zakreśla przestrzeń leksy
kalną, po k tórej porusza się podmiot mówiący i po
za k tórą n ie wolno m u w  zasadzie wykroczyć. P rze
strzeń szkolnej k u ltu ry  słowa nie jest izotopiczna 
z rzeczywistym  polem sem antycznym  mowy ojczy
stej. Istn ieje  w  niej tyleż luk, co „spraw ” i „rze
czy”, k tó rych  nie wolno nazywać, o k tórych nie 
godzi się mówić. Zakazy byw ały  jednak łam ane
1 uczniowie staw ali się tw órcam i swoistej szkolnej 
subkultury . Głównie parodia, lecz także swobodna 
wynalazczość językowa stanow ią teren , na  k tórym  
podm iot mówiący, odnajduje utraconą więź emocjo
nalną z w ypow iadanym  przez siebie tekstem , c czym

Performancja
sterowana
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Uczeń jest 
mówiony

świadczy na przykład osobliwa erotyzacja pojęć g ra
m atycznych i retorycznych w językach uczniow
skim. Rzecz w arta  byłaby osobnego studium  i to nie 
tylko dlatego, że znalazła przedłużenie w Sam o
głoskach Rimbauda czy Królu Ubu J a r ry ’egn. 
Zam ykając ucznia w  kręgu tekstów, ćwiczenia 
pierwszego cy^lu usta la ją  m iędzy nim  a językiem  
relację całkowitej ze wnętrzności. Prowadząc dyskurs 
bez reszty  repetytyw ny, podmiot mówiący nie mo
że się ulokować w centrum  swojej wypowiedzi. 
Mówi, lecz w  wypow iadanych przez niego słowach 
tkw i głos nieodwołalnie cudzy. Mówiąc „ja”, n a tra 
fia ciągle na inne „ ja”, za k tórym i pow tarza to, co 
zostało już powiedziane. Uczeń sta je  się podmiotem 
mówionym raczej niż mówiącyfm, a jego głos jest 
wciąż spychany na peryferie  wypowiedzi. N ajbar
dziej widoczny skutek  tej operacji w yraża się w za
blokowaniu jego zdolności ekspresyjnych. Szkolny 
kontakt z języJkiem rodzi w dziecku nie znane m u 
dotychczas i bolesne uczucie, że nie m a nic do 
powiedzenia. Będąc przyczyną traum atyzm u, dys
kurs repety tyw ny pojaw ia się wówczas ponownie — 
tym  razem  jako pedagogiczne wyjście z blokady, ja 
ko zaofiarowane uczniowi narzędzie; k tó rym  ma się 
posłużyć, by si£ wydźwignąć ze s ta ra j  wtórnej n ie
moty. W ten  sposób cy tat staje  się figurą stylistycz
ną, k tó ra  dom inuje ku ltu rę  literacką cyklu przygo
towawczego. Pozwala skierować aktyw ność języj- 
kową dziecka na z góry nakreślone tory, poddać ją 
ścisłej kontroli i wreszcie rozwiązywać powstałe 
trudności. Rozwiązanie to m a jednak charakter czy
sto techniczny, a  uczeń opłaca je u tra tą  więzi 
egzystencjalnej z językiem.
Ten system  nauczania elim inuje całkowicie pytanie: 
czy chcesz mówić? Opiera się bowiem na założeniu, 
że uczeń nie m a nic do powiedzenia i, wychodząc 
z tego założenia, prowadzi do sytuacji, w  której 
staje  się ono prawdziwe. Błędne koło jest tu  jednak 
pozorem. Albowiem nauczanie to staw ia sobie dw a
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cele: mówienie i milczenie; a w grę wchodzą dwa 
języki: język ku ltu ry  i hipotetyczny język n a tu ra l
nej dzikości, fantom  będący postrachem  instytucji.

„Co jest celem wysokiej kultury literackiej?” — pyta jeden 
z dziewiętnastowiecznych pedagogów. — „Celem jest nie 
słowo puste i banalne, lecz słowo prawdziwe, pełne i zdro
we, słowo — żywy wyraz myśli, słowo wielkich umysłów. 
By cel ten osiągnąć, trzeba przycinać i szczepić słowo dzi
kie, naturalne i pospolite

Celem jest więc zmusić do milczenia ów języjk na
tu ra lny , nie dopuścić, by mowa stała  się rzeczywi
stością przeżywaną, in tegralną i in tym ną częścią 
mówiącego. Tym, co budzi obawę nauczających, jest 
przede wszystkim  ciało, siedlisko instynktów  i na
miętności. Należy więc odgrodzić je szczelnie od 
m ow y po to, by uczynić z niej instrum ent uducho
wiony;, oczyszczony ze swoich M aterialnych i nie
czystych pierwiastków.

».Prawdziwa sztuka wymowy jest rezultatem ćwiczenia ge
niuszu i kultury ducha. Różni się ona bardzo od owej natu
ralnej łatwości wysłowienia, będącej tylko talentem, który 
cechuje osoby obdarzone gwałtownymi namiętnościami, 
sprawnymi narządami i prędką wyobraźnią. Tacy ludzie 
żywo czują, tak samo się wzruszają i objawiają to mocno 
na zewnątrz- "/ ten czysto mechaniczny sposób przekazują 
innym swój tuzjazm i swoje wzruszanie. To ciało prze
mawia do ciała”.

ó w  dialog ciał wyklucza się nie ty lko jako pospoli
tość m oralną i językową, ale także dlatego, że na 
zasadzie mityczno-ideologicznej projekcji jest on 
natychm iast utożsamiony z mową pospólstwa, z idio
m em  dołów społecznych (w ten  ,,czysto mechaniczny 
sposób” przem awiali do m otłochu D anton i Robes
pierre). Dialogowi ciał, naznaczonemu potrójnym  
piętnem  niższości: stylistycznej, etycznej, społecznej 
przeciw staw iony jest potrójnie „wysoki” język elity. 
Gdy uczeń opuści szkołę, jego um iejętności retorycz
ne będą oznaką statusu  społecznego. S taną się też 
narzędziem  sprawowania władzy. Jednak  w szkole

Celem — 
słowo wielkich 
umysłów

Pospolity 
dialog ciał

2
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Dozwolona
tylko
reprodukcja

zachodzi sytuacja odwrotna. To reto ryka  bierze go 
w swą władzę. Funkcjonuje jako narzędzie au to - 
dominacji.

III. Sztuka wym owy

Celem szkolnych operacji języ
kowych jest więc zaprogramowanie pamięci w p ra 
wie cybernetycznym  znaczeniu; m ają one zapewnić 
generowanie tekstów  przez ucznia bez ryzyka odchy
leń od językowej i ideologicznej normyj. Można to 
przedstawić przy pomocy następującego schematu:

Tekst w y jś- Cytat Tekst do- I Pamięć języ-
ciowy | kowo-ideolo-
_____________  Translacja -> celowy | giczna________

Cykl przygotowawczy pozostaje pod znakiem  jeszcze 
jednego zakazu. Uczniowi nie wolno podjąć działal
ności tekstotw órczej, dopuszczalna jest wyłącznie 
reprodukcja gotowych już wypowiedzi. Zaczynający 
się w klasie trzeciej cykl literacki wiąże się z przej
ściem do nowego typu  ćwiczeń i częściowym uchyle
niem  tego zakazu. O tym, jak  znaczną przyw iązy
wano do niego wagę, świadczą obawy i wahania, 
jakie budził ten  moment. Znalazły one wyraz w m i
nisterialnym  okólniku do program u z 1857 r.

„Wśród ćwiczeń przewidzianych w rozkładzie materiału 
dla klas trzeciej i drugiej znajduje się pisemne wypraco
wanie francuskie. Przyzwyczajanie uczniów do pisania w ję
zyku ojczystym jest rzeczą bez wątpienia korzystną. Nie 
należy wszakże zapominać, że ćwiczenie to przynosi pożytek 
dopiero wtedy, gdy dotyczy tematów i problemów, z któ
rymi uczniowie są już dobrze obeznani. Nie wykluczając 
tego rodzaju zadań, panowie profesorowie powinni je sto
sować niezwykle oszczędnie i jakby tytułem próby, przede 
wszystkim w klasie trzeciej. Trzeba pamiętać, że version, 
która zmusza uczniów do wiernego oddania stylu i ducha 
pierwowzoru, stanowi najlepsze ćwiczenie zdrowej myśli 
i poprawności językowej”.
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Zestawienie „zdrowej m yśli” i poprawności języka 
pokazuje wyraźnie, że o przejściu do cyklu lite ra 
ckiego decyjduje nie tylko kom petencja językowa. 
Twórcy program ów odwołują się tu  do dwóch k ry 
teriów  i ostatni rok pierwszego cyklu trak tu ją  rów 
nież jako prowizoryczne zakończenie edukacji ideo
logicznej.
Na system  nauczania języka w cyklu wyższym skła
dają  się trzy  czynniki. Pierw sze dw a pojaw iły się 
już uprzednio, lecz ulegają m odyfikacji począwszy 
od klasy czwartej. Bagaż literacki — zestaw prze
widzianych program em  autorów  i tekstów —  znacz
nie się zwiększa. Do ćwiczeń językowych dochodzi 
wypracowanie pisemne („kompozycja” albo „redak
c ja”). Uczniowie przechodzą od cy ta tu  do parafrazy 
i am plifikacji, od dyskursu  repetytyw nego do dysku
rsu  naśladowczego. Jako  nowy czynnik pojawia się 
retoryka w form ie system atycznego w ykładu. N au
czanie to realizuje cele, k tóre sform ułował jeszcze 
Rollin, autor wielkiego T rakta tu  o studiach czyli 
o sposobie nauczania i studiowania literatury p ięk
nej z  uwagi na serce i um ysł (1726), na k tórym  
wzorowały się praw ie wszystkie późniejsze podręcz
niki. Uczniowie, pisał Rollin, m uszą nauczyć się 
„praktycznego zastosowania prawideł, z  którym i się 
zapoznali, oraz naśladowania wskazanych im wzo
rów, cała zaś praca nauczyciela sztuki wymowy 
sprowadza się do trzech rzeczy; praw ideł retorycz
nych, lektury, autorów, w ypracowań pisem nych”. 
Mówiąc inaczej, na licealną ku ltu rę  języka składają 
się: pewien wycinek tradycji literackiej, retoryka 
jako form a świadomości literackiej i określony typ  
perform ancji językowej. Nie jest w ielkim  odkry
ciem powiedzieć, że z punk tu  widzenia literackiej 
aktualności stanow iła ona korpus nieodm iennie ana
chroniczny. Jednak  oczywistość ta  była na ogół 
równoznaczna z w yrokiem  skazującym  ten w arian t 
k u ltu ry  na banicję z pola badawczego historyków 
lite ra tu ry . Od tego w yroku trzeba złożyć odwołanie.

W cyklu
wyższym
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Składnik
świadomości
literackiej

Jest chyba jasne, że przez cały wiek dziew iętnasty 
liceum  było insty tucją  na ty je silną, by literackiej 
synchronii narzucić obecność tej ku ltu ry , której by
ło nosicielem. Że w  konsekwencji traktow ać ją  na
leży jako składnik ogólnej świadomości literackiej 
i że związki, jakie ją łączyły z poetykam i, które 
kolejno ruszały na  podbój współczesności, musiały, 
być bardziej złożone niż w ydaje się to na pierwszy 
rzu t oka.
Pojęciu tradycji literackiej należy tu  nadać zna
czenie aktualnej antologii, bowiem tylko w  takim  
znaczeniu można je odnieść do kanonu lek tu r szkol
nych. Jeśli w  oczach aw angardy liceum  dokonuje 
ekshum acji tej części księgozbioru, k tó ra  powinna 
spoczywać w pyle archiwów, to ten  osąd nie powi
nien przysłaniać faktu, że urucham ia ona ten sam 
mechanizm, co tw órcy szkolnych programów. Tu 
i tam  m am y do czynienia z wybiórczą i aktualizu
jącą projekcją diachronii w  synchronię literacką. 
Tu i tam  tworzy się określone środowisko tekstowe 
dla pracy pisarskiej. Jednakże antologię szkolną 
charakteryzuje kilka rysów  szczególnych. Podejm u
jący szkolną pracę pisarską uczeń sta je  wobec usta
nowionego bez jego udziału bloku tekstów. Gest 
B audelaire’a, k tórym  wprowadza on Edgara Poe 
w krąg swoich autorskich odniesień, nie jest zapew
ne całkowicie przypadkowy. Lecz z subiektywnego 
punktu  widzenia gest ten  nie jest zaprogram ow any. 
Powiedzenie, że kanon szkolnych lek tu r ma taki 
właśnie charakter, nie jest zupełną tautologią; sło
wo „program ” uzyskuje pełne znaczenie dopiero 
w zestawieniu z jego możliwą antytezą.
Drugi rys — nazw ijm y go poetyką w ybranych w y
jątków  — wiąże się z cechą właściwą szczególnie 

■studium literackiem u w dziewiętnostowiecznym  li
ceum: jest to stud ium  ahistoryczne i m oralizatorskie. 
W tradycji literackiej uczniowie m ają  szukać nie 
historii, a wieczności. Ten ideologiczny (jak każdy 
gwałt na pamięci zbiorowej) proceder decyduje

Ahistoryczność 
i moralizator
stwo
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0 specyficznej organizacji szkolnej antologii. W od
niesieniu do pojedynczego u tw oru w yraża się ona 
w rozbiciu jego układu syntagm atycznego, w ocen
zurow aniu jego wew nętrznego porządku czaso
wego.
„Zapoznawanie młodzieży na lekcjach Języków i Retoryki 
z całymi utworami jest pedagogiczną pomyłką, podstawo
wym błędem, przed którym ostrzegali Kwintylian, Rollin, 
Dumarsrais itd. Zamiast tego, proponowali (...) przerabianie 
autorów we fragmentach i wybranych wyjątkach”.

W okresie, gdy na teren ie k ry tyk i literackiej — 
od Mme de Stael po Lansona — karierę robią ka
tegorie ewolucji i przyczynowości, szkoła odrzuca 
czas jako czynnik akcydentalny i opowiada się za 
kategorią celowości w raz z jej korelatam i, norm ą
1 naśladownictwem . Pozwala ona na  organizowanie 
antologii szkolnej w  ciągi paradygm atyczne: teksty  
jako wzorce gatunkow e i stylistyczne, teksty  jako 
ilustracje norm  m oralnych. Układ taki elim inuje 
wszelkie „przed” i „po”, a także „teraz” jako prze
m ijający moment. Przeszłość i teraźniejszość zle
wają się w  jedną pozaczasową Teraźniejszość. To 
spłaszczenie perspektyw y historycznej obejm uje za
równo rzeczy prezentow ane, jak  i sam  mechanizm 
prezentacji. Objęci wyiborem autorzy i ich dzieła 
figurują obok siebie na rozległej rów ninie wieczy
stej aktualności. Geniusze i arcydzieła, praw dy wiecz
nie żywe znajdu ją  się poza historią, należy do niej 
tylko to, co m ało w arte.
Założenie to staw ia poza historią sam  podręcznik 
lub — ściślej — pozwala na odczasowienie i odma- 
terializow anie gestu w yboru, k tó ry  podręcznikową 
m aterię w łaśnie uwiecznia. Jeśli bowiem literackie 
pomniki się n ie stają, lec z są — hic et nunc , zawsze 
już gotowe w  swej „arcydzielnej” postaci — to 
ak t w yboru nie jest wyborem , a układem , otw iera
niem  niew innych k a rt szkolnej antologii d la w ar
tości poza nią i nie przez nią ukształtow anych. W tym  
sensie, wśród  twórców anonimowych, autorzy liceal-

Arcydzieła są 
tu i teraz
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nych podręczników są najbardziej anonimowi — 
nie chcą bowiem się przyznać do tego, że w ybiera
jąc (współ)tworzą arcydzieła. A zbudowany przez 
nich literacki Panteon charakteryzow ała ciasnota. 
W prawdzie w klasach cyklu wyższego powiększa 
się znacznie ilość lektur, ale są one czerpane wciąż 
z tych samych źródeł: z surowo ocenzurowanej sta
rożytności greckiej i łacińskiej, z francuskiej lite
ra tu ry  klasycznej od Boileau do W oltera, k tóra 
w  sposób niepełny reprezentu je  zaledwie półtora 
wieku naówczas już tysiącletniej literatury) narodo
wej.
Wzorzec stylistyczny i norm a m oralna — w odnie
sieniu do licealnej ku ltu ry  literackiej rozróżnienie 
to m a sens tylko analityczny. Bowiem w  uczniow
skiej praktyce pisarskiej moralność i technika sło
wa m ają być jednym  i ty]m samym. Takie przynaj
m niej są intencje podręcznika z czasów Drugiego 
Cesarstwa:
„Każdy wyjątek (...) pozwalając na ćwiczenie starannej lek
tury, pamięci, recytacji, rozbioru gramatycznego i literac
kiego jest jednocześnie lekcją cnoty, wielkoduszności i pra
wości, religijności, oddania Cesarzowi i ojczyźnie, bezinte
resowności i ukochania powszechnego dobra. Wszystko 
w tym zbiorze jest płodem geniuszu, talentu, cnoty; wszyst
ko jest przeniknięte najwyborniejszym smakiem i moralną 
czystością”.

Antologia szkolna — to jej trzeci rys — powinna 
jawić się uczniowi wyłącznie jako przedm iot ku l
tu.
K rytykując system  szkolny ancien regim e’u ency
klopedyści ostro atakow ali retorykę, k tó ra  jako 
przedm iot nauczania stanow iła praw ie wyłączną 
własność kolegiów jezuickich od poił owy XVII w. aż 
po moment, gdy kongregację usunięto w raz z jej 
pedagogicznym dobytkiem  (1762). Nauczanie re to ryk i 
przeżyło w tedy fazę kryzysu, ale po rew olucji w ró
ciło do program ów napoleońskiego liceum  i zajęło 
w nim  miejsce poczesne.

Lekcja cnoty 
i stylu
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Nauczanie to, jak  podkreśla G e n e tte 3, charak tery
zuje praw ie całkowita zbieżność podejścia opisowe
go i podejścia norm atywnego. Teoretyczny w ykład 
praw ideł sztuki pisarskiej prowadzi do natychm ia
stowego zastosowania w praktyce. W swej klasycz
nej w ersji retoryka składa się z trzech głównych 
części: inventio, czyli szukanie tem atu  w repertua 
rze topoi czy loci communes; dispositio, czyli zestaw 
reguł dotyczących układu całej wypowiedzi (plan); 
elocutio, czyli praw idła wy.boru i zestawienia słów 
w zdaniu, zakresem  zbliżone do dzisiejszej sty li
styki. Zgodnie z tendencją, która przejaw iła się 
już  w jezuickich kolegiach, w  dziewiętnastowiecznym  
liceum główny akcent padał na elocutio, mało na
tom iast mówiło się o inventio  i dispositio. To prze
sunięcie akcentu odpowiadało pedagogicznej kon
cepcji nauczania języka poprzez perform ancję stero
waną. W ybór tem atu  i układu wypowiedzi należał 
do nauczyciela, nie do ucznia.
Od początku stulecia po lata osiemdziesiąte za sp ra
wą liceum powstała ogromna ilość podręczników re 
toryki. N iektóre z nich m iały charakter wyłącznie 
teoretyczny, jak  na przykład dw a tom iki P. Fonta- 
niera, niedaw no wznowione pod wspólnym  ty tu łem  
Les figures du discours (Paris 1968). Były one prze
znaczone głównie do osobistego użytku nauczyciela 
(choć w swych bibliotekach m ieli je m. in. Hugo 
i F laubert). D ruga kategoria to  podręczniki, które 
łączyły tra k ta t z antologią. W ybrane i usystem aty
zowane w yjątk i stanow iły tu  ilustrację praw ideł 
sztuki wym owy wyłożonych w części traktatow ej. 
Największą popularnością cieszyły się obszerne zesta
wy ćwiczeń (poprzedzonych lub nie wykładem  za
sad retorycznych). Obok m ateriałów  pam iętnikar
skich i oficjalnych dokum entów, podręczniki te  przy
noszą najbogatszą inform ację o przebiegu lekcji f ran 
cuskiego w  klasach trzeciej, drugiej i Retoryki.

6 Por. Rhétorique et enseignement, W: Figures II, Paryż 
1969.

Trzy części 
retoryki
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Ćwiczenia
retoryczne

Lektura jak 
zły sen

W szystkie podręcznikowe ćwiczenia oparte były na 
jednym  schemacie dydaktycznym . A utor propono
wał tem at, czyli „argum ent” lub „m aterię”, które 
same w sobie stanow iły już dość obszerny tekst, 
często podzielony na akapity. Objętość argum entu  
reprezentow ała średnio około jednej trzeciej „roz
winięcia” lub corrigendum, k tóre m u towarzyszyły 
i które dostarczały uczniowi wzorcowej w ersji opra
cowania tem atu. Corrigendum  mogło być bądź w y
jątkiem  z jakiegoś dzieła literackiego, bądź też two
rem  autora podręcznika.
W taki właśnie sposób (argum ent z odautorskim  roz
winięciem) zbudowane były Nouvelles narrations 
françaises Augusta Filona, honorowego inspektora 
Akademii Paryskiej, k tóre uzupełniały, jego E le
m en ty  retoryki francuskiej. Swoim powodzeniem 
Nowe narracje pobiły na głowę inne podręczniki. 
W latach 1827— 1911 wydano je 22 razy. Zawierały 
one — i to tłum aczy może ich sukces — niezw ykle 
esencjonalny wypiąg z tekstów w ypełniających li
cealne pole antologiczne. To ostatnie było czymś 
sztyw nym  i płynnym  zarazem: właściwe insty tucji 
założenia narzucały m u trw ałe i ciasne ram y, ale 
pomieszczone w nich loci com m unes wiodły żywot 
wędrowny. Tem aty i obrazujące je w yjątki literac
kie migrowany z podręcznika do podręcznika. A u
torzy jednego z takich kompendiów stw ierdzali nie 
bez dumy, że ich przeszło siedm iusetstronicowe dzie
ło opiera się na m ateriale zaczerpniętym  sponad 
czterystu utworów. Filon zdołał pomieścić cały ten  
dobytek Zoci comm unes na około dw ustu  pięćdzie
sięciu stronicach. Skutkiem  tej tak  daleko posunię
tej kondensacji i selekcji podręcznik nabrał właści
wości niem al halucynogennych. Jego lek tu ra  p rzy
pomina zły sen: widziałem, słyszałem, czytałem , 
znam. Trudno byłoby sporządzić tu  szczegółowy in 
w entarz szkolnej topiki. Jej przybliżony obraz, m i
mowi ednie zresztą, daje Valéry, kiedy wylicza szcze-
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golnie uprzyw ilejow ane przyczyny wzruszenia poe
tyckiego:
„Zachody słońca, pełnie księżyca, lasy i morza (...) doniosłe 
wydarzenia, momenty krytyczne w życiu afektywnym, nie
pokoje miłosne, myśli o śmierci (...) (Propos sur la poésie).

IV. Tworzenie oryginalnych
kopii

Oto jedno z ćwiczeń, zaty tuło
wane Ocean, jakie proponowały Nowe narracje: 
Argument

Opisz myśli, jakie budzą się w naszej duszy podczas spa
ceru nad brzegiem oceanu. Ale widokiem takim można się 
w całej pełni zachwycić nie w miejscach zamieszkałych, 
a na jakiejś samotnej plaży; tam ogrom oceanu wznosi du
szę ku nieskończoności.
Rozwinięcie
Ocean to widok, od którego nie można oderwać oczu. Spo
kojne czy wzburzone — ileż myśli wyraża morze, ileż myśli 
przynosi na swoich falach. Kiedy miażdży okręty, rozkoły
sane huraganem, morze jest symbolem bożego gniewu; 
w potężnym i nagłym porywie obraca w proch całe narody, 
pochłania trony w swoich przepastnych głębinach. Morze 
spokojne i gładkie jak lustro to ład, który przychodzi po 
zmaganiach, to harmonia ustanowiona przez mądrość Naj
wyższego i nad którą On czuwa we wszystkich zakątkach 
stworzenia.
Lecz żeby zachwycić się tym widokiem w całej pełni, 
żeby odczuć wszystko, co on wyraża, nie trzeba oglądać 
morza uwięzionego w porcie czy basenach zbudowanych 
ręką człowieka. Manewry statków, wołania marynarzy, tłum 
tłoczący się w porcie, towary spiętrzone na nadbrzeżach, 
w mieście wszystko rozprasza naszą uwagę i umniejsza 
majestat oceanu. Trzeba się wspiąć na jakąś stromą skałę 
albo pójść na samotną plażę, gdzie szemrzący przypływ skła
da pianę. Tam widok potężnieje, niebo u kresu horyzontu 
zlewa się z wodami. I kiedy nasz wzrok ściga falę za falą, 
nie mogąc doszukać się ostatniej, dopiero wtedy dusza 
wznosi się niepostrzeżenie ku nieskończoności.

W pierwszym  zdaniu tego modelowanego wypraco
w ania ujaw nia się, co praw da w stylistycznym  skró
cie, płaszczyzna porozum ienia (ambiwalentnego) m ię-

Ileż myśli
przynosi
morze
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dzy nauczycielem  a uczniem. G ram atyęzna forma 
im peratyw u (opisz) jest tu  retoryczną figurą eks- 
kluzji uczniowskiego „ ja” z dialogu. Natyphmiast 
po niej następująca liczba mnoga (nasze dusze) jest 
figurą inkluzji, k tóra zaprasza ucznia do dialogu 
z „ ja” nauczycielskim. Pierw sza ucina polemikę, 
druga zachęca do współpracy. A rgum ent stanowi 
dla ucznia tekst wyjściowy, a rozwinięcie — wzor
cową w ersję tekstu  docelowego. Jego zadanie pisar
skie polega na zredukow aniu dystansu, jaki dzieli 
oba teksty. Zakłada ono inny k ierunek  działań niż 
w cyklu przygotowawczym, gdzie wypowiedź zata
czała koło, by powrócić do punktu  startow ego. Tu
taj uczniowskie pióro ma posuwać się do przodu, 
po linii prostej.
By ów między tekstow y dystans opisać, można się- 

TNdiędzyteksto- gnąć do pojęcia nadw yżki stylistycznej, znanego 
w y dystans z p rac polskich, lub pojęcia odchylenia od normy, 

utrw alonego w krytyce francuskiej. Sprowadzone 
do najprostszej postaci, przybierają one form ę prze
ciwstawienia: człon nienacechowany versus człon 
nacechowany. Pierw szy z nich oznaczać ma język 
przezroczysty (denotatywny), będący zarazem  neu
tra lną normą. Drugi — język „poetycki” (konota- 
tywny), k tó ry  przez swe stylistyczne „więcej” czy 
„inaczej” norm ę ową łamie. Podręcznikowy sche
m at dydaktyczny zakłada jednak odm ienny model 
polaryzacji stylistycznej: 1) nie uwzględnia on
w ogóle członu „zerowy stopień s ty lu ” (mógłby go 
ew entualnie reprezentow ać nie-język, rzeczy i zda
rzenia); 2) oba człony opozycji: język argum entu 
versus  język corrigendum  są stylistycznie nacecho
wane (pierwszy — to sty l pospolity, drugi — styl 
literacki — ornatus; opozycja ta, o czym była mo
wa, m a również aspekt etyczny i społeczny); 3) bo
gatszy konotacyjnie język rozwinięcia reprezentu je  
normę; ubogi, denotaty^vny język argum entu  jest 
odstępstwem  od normy.
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Praca ucznia polega więc na napraw ieniu  tego od
stępstw a przez obdarzenie tekstu  wyjściowego nad
wyżką stylistycznie (i społecznie) poprawną. Takie 
jest znaczenie corrigendum. A rgum ent wchodzi do 
tekstu  docelowego na zasadzie ąuasi-cy tatu  i jedno
cześnie ulega przestylizow aniu. Lub lepiej: trans- 
figuracji, bo uczeń ozdabia m aterię figuram i i tro
pami, z k tórym i zapoznał się na lekcjach retoryki.
W szkolnym żargonie nazywało się to ubieraniem  
w  tropy lub figury  (la m isę en tropes).
Te dwie operacje, quasi-cy tat i transfiguracja, usta
naw iają m iędzy tekstem  wyjściowym  i docelowym 
inną relację sem antyczną niż cytat czy translacja Transfiguracja 
z cyklu przygotowawczego. Q uasi-cytat włącza a r
gum ent do rozwinięcia jako jego ośrodek denota- 
tyw ny i tym  sam ym  oba teksty  stają  się równoważ
ne właśnie na poziomie denotacji. Transfiguracja 
oplata ów ośrodek swego rodzaju  siatką konotatyw - 
ną, skutkiem  czego oba teksty  nie realizują już 
ścisłej ekwiw alencji znaczeniowej jak  w cyklu przy
gotowawczym — różnią się swym i konotacjam i.
W przykładow ym  w ypracow aniu o oceanie widać 
także, że w  operacji nazw anej tu  transfiguracją 
biorą udział operatory dwojakiego typu: instrum en
talny  i dyrektyw alny. Instrum entem  przekształce
nia jest porównanie, figura retoryczna, k tó ra  według 
podręcznika Fontaniera „polega na zestawieniu pew
nego przedm iotu z innym  przedm iotem, albo z nim  
samym, tak, by jego przedstaw ienie stało  się bar
dziej uderzające, silne i w yraziste dzięki stosunkom  
przystojności lub nieprzystojności, czy, jeśli kto woli, 
podobieństwa lub różnicy”. W tekście rozw iniętym  
przy  pomocy porównania elem entowi porównywa
nem u (ocean) tow arzyszy seria porównań, które bu 
dują  wokół niego całą sieć konotacji. Proces po
rów nyw ania trw a dopóty, dopóki między ośrodkiem 
denotatyw nym  (ocean) i siecią konotatyw ną nie usta
li się swoista ekw iw alencja znaczeniowa, która po
zwoli na porównywanie „w obie s trony” : oceanu
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Ubieranie w 
tropy

do znaczeń konotowanych i znaczeń tych do 
oceanu.
Drugi z operatorów,, dyrektyw alny, steru je  doborem 
porównań (konotacji). W szystkie są czerpane w  re 
pertuarze tropologicznym, którego ram y wyznacza 
określony kod ideologiczny. Cała operacja wyglą
da zaś następująco:

OCEAN > ja k  > „gniew boży”, „mądrość najwyższego”
OCEAN <------ > znaczy< >„boskość”, „nieskończoność”

Transfiguracja prowadzi zatem  do zakotwiczenia de- 
no tatu  w polu konotatyw nym  panującej ideologii. 
Ten typ operacji ma podstawową zaletę. Jeśli etyka 
pisarska domaga się, by wybór tem atu  dał się uza
sadnić, bo jest przecież aktem  świadomym, to 
wszystko, co wiąże się z literacką wartością nad- 
daną, nie w ym aga takiego uzasadnienia. „Ubieranie 
w tropy” uchodzi bowiem za odruch natu ra lny  
i spontaniczny (styj to człowiek), otoczony tajem ni
cą tworzenia. Ideologia, k tó ra  przenika w arstw ę 
konotacji, s ta je  się wówczas czymś, co również jest 
naturalne, nie wym agające dowodu — syp ternem 
oczywistości.
Pam ięć językowo-ideologiczna pełni tu  funkcję ope
ra to ra  dyrektyw alnego, k tó ry  dostarcza m ateriału  
tropologicznego i steru je  jego selekcją. Jeśli kod 
retoryczny określa listę możliwych przekształceń 
stylistycznych, to  pamięć owa wyznacza ogólne po
le ich zastosowania i główny kierunek pracy p isar
skiej. Razem wzięte, te  dwa czynniki składają się 
na to, co — sięgając do Chomsky’ego — nazwać 
można szkolną kom petencją językową. Określa ona 
zbiór elem entów, operacji i rezultatów  dopuszczal
nych ze stylistycznego i ideologicznego punktu  w i
dzenia.
Typ preform ancji językowej realizow any w cyklu li
terackim  można zobrazować schematem:
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Jeśli ten  schem at zestawić z poprzednim, to nie
trudno  spostrzec, że zmianie ulegają cele, jakie so
bie staw ia szkolna ku ltu ra  języka. W cyklu przygo
towawczym  zmierzała ona raczej do zaprogram owa
nia pamięci antologicznej niż do w ytw arzania tek
stów; zastępował ją tekst wyjściowy, k tóry  pełnił 
jednocześnie rolę wzorca. W cyjklu wyższym zakła
da się, że przynajm niej częściowo została ona ukon
sty tuow ana i stąd rolę wzorca przejm uje całe pole 
antologiczne, a celem ćwiczeń pisem nych staje się 
w ytw orzenie tekstu  zgodnego z tym  wzorcem. W obu 
jednak  przypadkach jedynym  przekształcalnym  ele
m entem  schem atu dydaktycznego pozostaje tekst 
wyjściowy. Natom iast same operacje: cytat, tran s
lacja, ąuasi-cytat, transfiguracja, stanowią jego 
składniki nieprzekształcalne. Zakazuje tego połączo
n y  au to ry tet tradycji literackiej i tradycji pedago
gicznej.
Proponując serię tem atów, nauczyciel pozwala ucz
niowi na wytworzenie różnych tekstów, ale teksty
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Rozdwojenie
cytacji

Ferdydurke
metajęzykiem

te nie mogą się stać praw dziw ie inne. Byłoby to 
możliwe wyłącznie dzięki przyzw oleniu na rozsze
rzenie w achlarza operacji i przede wszystkim  na 
przekształcanie kom petencji, tzn. m odyfikację ope
ratorów  w trakcie i przez pracę pisarską (tak, jak  
to ma czasem miejsce w „żywym ” procesie literac
kim). Przejście do wypraoowań pisem nych nie jest 
więc równoznaczne z przejściem  od perform ancji 
sterow anej do swobodnej aktyw ności językowej. 
Uczeń pozostaje wciąż w kręgu praktyki cytacyjnej, 
choć kom plikacji ulega jej mechanizm. Od dyskur
su czysto repetytyw nego, czyli cy tatu  prostego i do
słownego, przechodzi do ąuasi-cytatu. Tutaj przed
m iotem  przytoczenia jest już nie jeden tekst, lecz 
tekst (argument) i jednocześnie całe pole antologicz- 
ne (sposób, maniera). To rozdwojenie przedm iotu 
cytacji sprawia, że uczniowska praktyka językowa 
przybiera postać dyskursu naśladowczego. 
W ypracowania pisemne nie elim inują traum atyz- 
mów ekspresywnych. Pow odują b lokady nowego ty 
pu. Istotnie, wymóg oryginalności, k tóry  zaczyna 
ciążyć na uczniu począwszy od klasy trzeciej, sp ra
wia, że cel jego w ysiłku nabiera charakteru  para
doksalnego: stworzyć coś w  rodzaju oryginalnej ko
pii. Jeśli w cyklu przygotowawczym  ku ltu ra  języ
kowa opierała się na otwarcie praktykow anym  cy
tacie, to w cyklu literackim  pisarstw o sta je  się sztu
ką cy tatu  skrytego.
Kończąc chciałbym  podkreślić, że nie została tu  opo
wiedziana historia nauczania języka ojczystego 
w dziewiętnastowiecznych liceach francuskich. Była 
to próba opisania wyłącznie system u tego naucza
nia, k tó ry  — z pewnością — m iał swoje miejsce 
w tej historii. By rzecz stała się jaśniejsza, odwo
łajm y się może do fragm entu  z Ferdydurke, zamie
szczonego jako motto. Zostali w nim  nazwani wszys
cy aktorzy: uczniowie, nauczyciele „osobiście sym 
patyczni” i ,,z własnym  zdaniem ”, nauczyciele 
„prawdziwie niem ili” bez takiego zdania, Pim ko
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przedstaw iciel Praw a, Piórkowski odpowiedzialny 
wobec P raw a za całość instytucji. Nazwano wszyst
kich, ale mówią tylko „rzetelni pedagodzy z powo
łania” — Pimko i Piórkowski. Próbow ałem  tu  od
tworzyć ten  dwugłos. Natomiast opowiadając histo
rię, należałoby dopuścić do głosu wszystkich akto
rów  szkolnej sceny,.


