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Ruszyło się…

ygnalizowana komunikatem dyrektora CKE zmiana w egzaminie z języka polskiego dowodzi, że obowiązująca formuła uległa
wyczerpaniu. Nie wiemy jeszcze, o co zapytają abiturientów, proponując interpretację lektur spoza programu, i czy temat będzie wymagał
odwołania do kanonu albo kontekstów historycznoliterackich, czyli tzw.
całości wyższego rzędu. Wiemy natomiast, że wzrasta rola nauki czytania
ze zrozumieniem i nauki interpretacji jako szeroko rozumianej umiejętności objaśniania tekstu literackiego. Filozoficzne podstawy tego typu działań
są tworzone przez poznanie jako takie (rodzaj postawy przydatnej w życiu
pozaszkolnym), poznanie celowe (sensowne) i pragmatyczne, a zatem takie,
które nie odnosi się bezpośrednio do doświadczeń życiowych, ale skłania
do podejmowania następnych kroków poznawczych.
Na temat wąsko rozumianego pragmatyzmu napisano w ostatniej dekadzie sporo tekstów krytycznych. Łączy je wspólny mianownik, którym jest
zarzut „uczenia pod klucz” czy „pod egzamin”. Obawy, słuszne skądinąd,
gdyż tematy maturalne z samą interpretacją niewiele miały wspólnego,
wyrastały również z porównań dawnego i nowego modelu lektury szkolnej.
Poza obszarem egzaminacyjnych standardów znalazły się bowiem osobiste
doświadczenia szkolnych czytelników, których rolę ograniczono nie tyle
do wyjaśnienia lektury w pewnym kontekście (paradygmat interpretacji
naukowej), co do objaśnienia fragmentu metodą synonimicznych operacji
językowych (rodzaju translacji). W ten sposób, owszem, zbliżyliśmy się do
kategorii „rozumienie”, składając na ołtarzu wytłumaczenia tekstu – interpretację.
Jak będzie – nie wiadomo. Na razie komunikat CKE wyraźnie sygnalizuje, że umiejętności przedkładamy ponad tradycyjnie rozumianą wiedzę
szkolną, ale i tej przybywa, ponieważ do egzaminacyjnego kanonu włączono wszystkie pozycje z podstawy programowej. A zatem – kto pominął coś
w poprzednich latach (albo zaufał propozycji „lub”), powinien szybciutko
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nadrobić zaległość, ponieważ zwierzchnik dotrzymał terminu i poinformował wykonawcę o zmianie zgodnie z prawem – na dwa lata przed
egzaminem.
Pomysł interpretowania na maturze tekstów spoza kanonu jest bardzo
ciekawy. Odczytuję go jako ukłon w stosunku do uczniów, którym będzie
wolno popisać się nie tylko wyuczonym algorytmem, ale także własną
propozycją dialogu z tekstem, i nauczycieli, którzy chcą, aby lektura szkolna służyła samoidentyfikacji człowieka ze światem wartości.
W ostatnich latach symboliczno-aksjologiczna komunikacja ucierpiała pod wpływem technologii respektującej tylko to, co nadawało się do
porównywania i mierzenia. Być może rok 2013 otworzy inny jakościowo
rozdział edukacji polonistycznej. Inny od tego, w którym poszukiwano
antidotum na epokę ideologicznego gorsetu, bliższy szeroko rozumianym
hasłom humanizmu podmiotowego. Bycia na swoją miarę, zgodnie z własnymi potrzebami, zawsze po to, żeby znów spotkać siebie. Bardziej wyrazistego, bardziej „poszczególnego”, a przez to – bardziej wspólnego.
Wszak, hołdując filozofii Gadamera, dążymy, aby uczeń, solidaryzując się
z określonymi przekonaniami kulturowo-symbolicznymi, [zachował] nienaruszoną własną indywidualność 1.
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