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Drodzy Czytelnicy,
Dla humanisty tragedia antyczna, owa „moc organizowania wyobraźni zbiorowej Greków” 1 funkcjonuje jako wielka figura kultury,
z której bierze początek NASZE wyobrażenie o egzystencji człowieka
pragnącego ładu, człowieka skazanego na cierpienie i własne słabości.
Tymczasem uczeń wychowany w jazgocie kultury masowej, antropologicznie przystosowany2 do zmysłowego, zaprawionego keczupem okrucieństwa, nie potrafi wsłuchać się w sens wypowiedzianych niegdyś, jakże
często szeptem, prawd. Woli mechanicznie zwielokrotniony szczęk zbroi,
panoramiczne jazdy kamery, kaskaderskie wyczyny i upojny klimat
zbiorowej rzezi. Zmagania ze słowem – autentycznym dziedzictwem
antyku – zaczyna w szkole.
Zgodnie z planem wydawniczym, który powstał dzięki Państwa
opiniom, prezentujemy w pierwszym numerze zmagania polonistów
z dramatem antycznym. Rozpięte między egzegezą i lekturą aktualizującą propozycje odczytywania tradycji zmierzają do wyjścia poza
fasadę literackiej konwencji. Autorom zależy bowiem na tym, żeby
uczniowie nie tylko poznali, ale także zaakceptowali wyinterpretowany przez Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa porządek aksjologiczny
– czasem obcy, nawet nie do przyjęcia w świecie wartości zrelatywizowanych, ale wciąż niepokojąco aktualny.
Kluczem do analiz stają się: wzniosłość i ułomność, krzepnięcie i obluzowywanie, tworzenie i rozpad, w wyniku których artyści stawiają
fundamentalne pytania o sens życia. Za wtajemniczenie, jak twierdzą
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Piłat, czytelnik musi zapłacić zgodą na przyjęcie
formy i sposobów mówienia prawdy o człowieku przez, jakże często,
1
2

Okr. Z. Kubiaka
Okr. M. Hopfinger
Zapraszamy na naszą stronę www.wydped.com.pl

5

„Język Polski w Liceum” R. XXII, nr 1, 2007/2008

odrzucenie istniejącego ładu. Wybicie się z własnego porządku, ów dokuczliwy dyskomfort człowieka myślącego jest bowiem jak perła w bucie
Pana Cogito – uwiera i uszlachetnia przez niepokój.
Udzik, konZnana już czytelnikom kwartalnika autorka, Beata Udzik
Jak myślą, tak piszą
piszą”, proponuje tym razem
tynuując cykl artykułów „Jak
wnikliwą analizę mechanizmów powstawania błędów językowych. Wielu z nas kończy sprawdzanie wypowiedzi pisemnych na klasyfikowaniu
błędów. Tymczasem, o czym mówi także współczesna teoria oceniania,
dla ucznia najważniejsza w informacji zwrotnej jest ta jej część, która
mówi o przyczynach łamania norm językowych i sposobach świadomego
posługiwania się formami poprawnymi. Pochylenie się nad zgromadzonym przez autorkę materiałem skłania do refleksji na temat stosowanych tradycyjnie metod kształcenia sprawności językowej uczniów.
Umieszczone w drugim dziale propozycje metodyczne kierujemy do
nauczycieli poszukujących nie tylko nowatorskich rozwiązań, ale także
argumentów za uprawianiem dydaktyki tradycyjnej. W artykule Ewy
Nowel znajdą poloniści pomysł na porządne czytanie Króla Edypa
Edypa.
Autorka, dążąc do wyeliminowania pospiesznych i schematycznych
ocen bohaterów tragedii antycznej, uzasadnia metodę, kierując się regułami planowania dydaktycznego i właściwościami modelu lektury
szkolnej w liceum. Wprowadza uczniów w świat konwencji literackiej,
uczy rozumienia czynności autora i badacza tekstu, poszerza wiedzę na
temat Sofoklesa i recepcji jego utworów. Wszystkie zabiegi poznawcze
służą zrozumieniu postawy głównego bohatera w „twardym świetle
sofoklejskim” 3, a później wyprowadzeniu go ku znanemu uczniom
systemowi wartości.
Dymek według któWarto zwrócić uwagę na tekst Aleksandry Dymek,
rej zadomowione w szkolnej rzeczywistości obyczaje (np. klasówki ze
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znajomości tekstu) są ważnym elementem planu wychowawczego, formą
motywowania do lektury, a nie tylko smutną chwilą prawdy dla nieczytającej młodzieży.
reformy,
W poprzednim numerze, w dziale Na poczet przyszłej reformy
prezentowaliśmy propozycję nowych kryteriów oceniania matury autorstwa Stanisława Bortnowskiego. Tym razem Jerzy Kaniewski
podejmuje próbę oceny nie tylko sposobów wyceniania umiejętności
maturzysty, ale także relacji wymagań egzaminacyjnych do wielowymiarowych treści nauczania języka polskiego.
Po lekturze artykułu na temat kryteriów oceniania wypowiedzi
pisemnej Wiesław Przybyła zaprasza Czytelników do cyfrowych bibliotek. Trudno nie przyznać racji autorowi, który twierdzi, że zaledwie
kilka lat temu wyczarowywanie lektury z wirtualnej Sieci było czymś
nadzwyczajnym. Teraz, jak się okazuje, większym problemem jest nie
maszyna Turinga ze swoimi tajemnicami, lecz jakość informacji, do
której łatwo dotrzeć, posługując się klawiaturą komputera. Jak wybierać,
żeby nie tracić czasu i nie popełniać grzechu zaniechania, który polega
na nieskorzystaniu z zasobów bibliotek wirtualnych? Odpowiedź na to
i tym podobne pytania znajdziecie Państwo w artykule.
Zapraszamy do lektury artykułów, życząc wszystkim Czytelnikom
sukcesów w nowym roku szkolnym.
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