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Ogólnonarodowe dzieło reformy szkolnictwa w naszym kraju w.chodzi
w decydującą fazę. Przed dydaktykami szczegółowymi, a wśród nich dydaktyką literatury, stoją doniosłe teoretyczne i praktyczne zadania. Wynikają one nie tylko z historycznej decyzji sejmowej z dnia 13 paździer
nika 1973 r. i ważnych dokumentów partyjnych i rządowych, wytyczają
cych kierunki rozwoju oświaty, lecz także z tych wszystkich przemian,
tendencji i perspektyw, jakie przynosi i ukazuje bieżące życie. Coraz bardziej powszechny staje się ·pogląd, że w ·dobie rewolucji naukowo-technicznej ·k onieczny jest jakościowy skok także w dziedzinie teorii i praktyki kształcenia i wychowania. Program ulepszania, modyfikowania czy
uzupełniania tylko dorobku przeszłości
niewątpliwie cenny
wydaje
się jednak niewystarc.zają·cy. Potrzebne są nowe rozwiązania, takie innowacje oświatowe, które zapewnią ·d obry start naszego społeczeństwa w
przyszłość dvvudziestego pierwszego wieku.
Głęboko i . trafnie kwestię tę ujmuje B. Suchodolski. "Wychowanie
dla potrzeb rozwoju społecznego w dobie rewolurcji ·n aukowo-technicznej
pisze
w dobie koniecznego przyspieszenia postępu gospodarczego
i osiągania jego j.alkościoW10 nowych :S2JCzebli, w .dobie rozwt>ju ·demokratyz:a cji życia i uczest·n ictwa .k ulturalnego, nie może być prostym "powięk
szaniem" dotychczasowych modeli i schematów wychowawczych, lecz musi
\V wielu zakresach uzyskiwać właśnie postać nową. Przeobrażeń wymagają struktury organizacyjne i instytucjonalne, treść i metody kształce
nia, formy udziału młodzieży w wychowaniu i samowychowaniu, zakres
udziału pozaszkolny~ch instytucji oraz samego życia w dziele wychowania.
Zakres tych koniecznych innowacji o·b ejmuje zarówno kształcenie mło
dzieży, jak i nieustające k,ształcenie dorosłych
jest znacznie większy
niż się na pozór wydaje"t.
Dydaktyka literatury umacnlila się ·m•etodologicznde i ·p oszerza problematykę badawczą \vychodząc naprzeciw nowym zadaniom szkoły. Podobnie jak nauki pedagogiczne, dydaktyka ogólna przechodzi okres rewolucji
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metodologicznej, polegającej na przekształcailliu się dydaktyki spekulatywno-opisowej w dydaktykę empiryczno-teoretyczną 2 • Intensywny rozwój dydaktyki literatury stwarza realne nadzieje na naukowe zbadanie
wielu istotnych zagadnień kształcenia polonistycznego, dotąd błędnie lub
powierz·c hownie rozwiązywanych.
Pierwsze z nich dotyczy celów nauczania i uczenia się literatury. Postawmy pytanie, jak od strony teleologicznej można scharakteryzować ową
"nową postać" kształcenia i wychowania, o której mówi B. Suchodolski?
Co w sz·czególności powinno być n a d r z ę d n y m celem ws,z elkich manipulacji dydaktycznych i wychowawczych? Jak zorganizowana osobowość
wychowanka stanowić powinna cel owych manipulacji, podejmowanych
przez szkołę i całe społeczeństwo, nazywane trafnie wychowującym?
W spółczesna psychologia coraz wyraźniej wskazuje, że rozwój czło
wieka nie odbywa się tylko "poprzez wzrost", to jest - mówiąc ina·c zej
- swoiste narastanie pewnych właściwości z góry danych, lecz również
poprzez zmiany jakościowe, pojawianie się nowych cech osobowości. Procesy dydaktyczno-wychowawcze powinny mieć na celu taką organizację
\Vewnętrzną człowieka, która stwarzałaby mu możliwości życia i działania
w określonych warunlka:ch. Stoimy na stanow1sku, że "pytaJn.ie o jakość
człowieka jest nieodłącznie związane z pytaniem o jakość świata, w którym człowiek żyje"3. To systemowe ujęcie - jak widzimy - złożonych
problemów teleologii wychO!Waiilia i kształcenia, widoczne w pracach wielu
polskich pedagogów i dydaktyków, prowadzi· do wysunięcia kategorii
jakości ludzkiego życia jako owej nadrzędnej kategorii teleologicznej.
"Jakość życia ludzkiego jest najwłaściwszą miarą zarówno jakości świata,
jak i jakości człowieka"- st.wierdza T. Tomaszewski, wnikliwie przedstawiając te zagadnienia4.
Rozwiązania teleologi!czne opierające się ma tym ·zało:ż. emu staiilJOwić
mogą dobry teoretyczny punkt wyjścia reformowania naszego systemu
oświaro• wego. Słu(Sizną .bowliem •ska•tegią •ref01rm ośvviatowych chodaż
nie jedyną - jest strategia teleologiczna. Polega ona na poszukiwaniu
takich rozwiązań, które pozwolą na optymalną realizację z góry przyję
tych celów. Jednak niezbędna jest przy tym wnikliwa znajomość rzeczywistości szkolnej, faktów, możliwości i prawidłowości procesu nauczania
i uczenia się.
Strategia teleologiczna pozostaje w stosunku podrzędności do strategii,
Stwierdzenie tej zależności wyda
oczywiste, jeśli przyjmiemy założenie nie mogące budzić dyskusji, że

którą nazywać można prakseologiczną.
się

= Por. W . Ok o ń, Podstawy wykształcenia ogólnego. Wydanie trzecie. Warszawa 1976, s. 5.
T . T o m a s z e w ski, Rozwój wszechstronny i ukierunkowany. Psychologia Wychowawcza 1976, nr 3, s. 299.
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wszelkie działania zmierzające do udoskonalenia oświaty i szkolnictwa
powinny mieć znamiona dobrej roboty.
Jak strategia prakseologiczna powinna kon·kretyzować się na odcinku
teorii i praktyki ·n auczania i uczenia się literatury? Odpowiedź na to pytaniei stanowiące zasadniczy przedmiot niniejszych rozważań, skoncentruje się wokół kilku zaledwie, ale istotnych
wydaje się
problemów.
Prakseologiczna strategia reformy ·oświatowej nakazuje dobre jej przyg-otowanie, oparte
rzecz jasna
·n a wystarczających podsta-vvach naukowych. Olbrzymia rola preparacji w każdym skutecznym działaniu została dobrze uzasadniona3 , ale nie zawsze jest doceniana.
•

Pierwszą grupę działań

preparacyjnyc-h, o jakich będziemy mó\vić, stanowią prace nad programem nauczania języka pols·k iego w szkole. W
chwili opublikowania tego artykułu ·będą one zapewne w znacznym stopniu ·z aa
wane. Jednak niniejsza analiza i wynikające z niej propozycje mogą mieć nie tylko sens teoretycm1y, lecz także praktyczny, przy
oczywistym założeniu, że będą
przynajmniej w części
trafne. Proces
bowiem .d oskonalenia ·p rogramów nauczania nie tylko może, ale powinien
być procesem ciągłym, odzwlerci•edlającym niejako rozwój nau·ki, a przynajmniej takich jej dzied·zin, jak literaturoznawstwo, językoznawstwo,
psychologia, estetyka, dydaktyka ogólna i ·d ydaktyka literatury i języka
polskiego.
Wracając do meritum sprawy wypada zaznaczyć, że program nauczania języka polskiego ·będzie ty·m lepszy, im trafniej zostaną sformułowa
ne cele nauczania i uczeni·a się przedmiotu, a jednocześnie treści nauczania : uczenia się wyraźnie ustrukturalizowane i podporządkowane tyn1
cel·om. ·O gólnikowe sformułowania
'Celów
nauczan~a
i
uczenia
się
litera.
tury w ·dotychczasowych programach nie sprzyjały ich realizacji, odznaczały się bowiem niskim stopniem operatywności, co niejednokrotnie stawało się przyczyną poważnych błędów metodycznych 6 •
Konsekwen~cja w r·e a1izacji 1teleolo.gicznej strategii ko.n strukcji progratilu nauczania literatury i języka polskiego w znacznym stopniu zadecyduje ó jego wartości i praktycznej użyteczn·ości.
Z prakseologicznego punktu widzenia, j~ki w rozważaniach tych został przyjęty, p~ogra~ n·ą~cz~nia jest pewnego rodzaju planem działania
nauczyciela i u-czniów. Tote~~ powinien p·osiadać wszystkie właściwoŚci
dobrego planu. Musi być przede wszystkim, o ~c.zym wyżej .wspomniałem,
celowy, a nadto
wymieńmy właściwości najistotniejsze:
Mam tutaj na myśli nie tylko uzasadnienia prakseologów, lecz tak że p sychologów, socj ologów, ekono mistów, estetyków i pedagogów.
. • Por. Metodyczne blędy .nauczycteli w prowadzeniu lekcji jęz'{Jka polski ego. Praca zbio•
•
•
rowa pod red. w. Pasterniaka. Rzeszów 1970.
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wykonalny,
zgodny we\vnętrznie,
operatywny,
giętki (musi· u·możli\viać

zmianę działania

nauczyciel'a w

zależności

okoliczności tegoż działania),

celów

racjonalny, tzn. oparty na sprawdzQnych wiadomoś{!iach,
kamplekso\vy, obejmujący vvszystkie n i e zbędne w realizacji
treści,

dostosowany do czasu pracy nauczyciela i uczniów,
posiadający ograniczoną szczegółowość,

-- długodystansowy,
-- zgodny ze \\rspółczesnym stanem wiedzy literaturoznawczej i· językozna\\tczej, a także ze współczesnymi teoriami pedag·o gicznymi, dydakt:ycznymi i psychologicznymi,
- zgodny z nauko\\rą teorią nauczania i uczenia się literatury.
Realizacja tych dyrektyw prakseologicznych wymaga zespołowego
vvspółdziałania specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. Trzeba wszakże
pamiętać, że problem konstrukcji programu nauczan~ia i uczenia się literatury nie jest wyłącznie ani problemem literaturoznawczym, ani też
wyłącznie problemem dydaktycznym, chociaż głównie wydaje się być
tym ostatnim.
Podobnie rzecz ma się z ·konstrukcją ·podręczn-ików dla nauczycieli
i uczniów .. Co najmniej współpraca historyka i dydaktyka literatury jest
\V tym względzie niezbędna. Analiza wielu podręczników dla uczniów
wykazuje, że ·niektóre z nich albo \V ogóle, albo w stopniu niedostatecznym u\1\rzględniają dorobek współczesnej dydaktyki
literatury,
dydaktyki
.
ogólnej, pedagogiki, teorii kultury, psychologii, estetyki, prakseologii,
jak i o~iągnięcia innych dyscyplin naukowyeh. _ pozwalające usprawnić
proces dydaktyczny. Trzeba ~stwierdzić jednoznacznie: opracowywanie
podręczni·ków
podobnie jak progra~u nauczania
jest zadaniem
interdyscyplinarnym. Totteż konstrukcja podręcznika należy do najbardziej skomplikowanycl1 prac n a u k owych, a przy tym wysoce twórczych.
Podręczniki stwarzać powinny, pełniąc dob·r ze funkcje informacyjne,
bada\vcze, transformacyjne~ kontrolno-oceniające i autokorektywne, d,obre
warunki do pracy samokształceniowej, ułatwiać
i wdrażać do ustawicz.
nego kształcenia ~się, a także sprzyjać realizacji programu
pracy
wycho.
wawczej7.
.

.

'Por. na ten temat uwagi i analizy W. Ok o n i a, zarys dydaktyki ogótnej. Warszawa
1970, Cz. K u p i s i e w i c z a, Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1974, M. M a c i a s z k a,
Poctręczntk szkolny w śwtette zalożeń prO'grctmowyeh średniej · izkoly og6tnoksztaleqcej. Warszawa 1976 (materiały powielone).
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one

ułatwić pracę

nauczycielo\~7 i

i uczniom,
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ZVv"folnić

ich od
zbędnego ';vysiłku, uczyć metody pracy. Treści podręczników dla U'CZniów powinr1y być także
ale inaczej niż program nauczania --· ustruktu.ro\N"ane. Natomiast podręczniki dla nauczycieli po~rinny· składać sję
z d\vu zasadniczych części: zarysu teorii nauczania i uczenia się literaturjr
oraz opartych na tej teorii przykładów pracy nauczyciela i uczniów. Koncepcja podręcznika dla ucznia i nau·c zyciela \Vytnaga wcilłż dyskusji i ba·dań.

Rozv\'ażatlia

na temat konstrukcji progran1u naucznnia 1i u·c zenia się
literatury, a także podręcznikó·w, wykazują, jak wielką rolę w pracacł1
tych spełnia (czy też povvinna spełniać) naukowa teoria. Tworzenie nauko\vych teorii nauczania i uczenia się przedmiotu należy niewątpli\vie do
11ajważniejszych zadań, przed jakin1i stoi współczesna dydak~yka literatury, nau·k a wychodząca dopiero ze stadiu1n przednaukowego. Teorie peł
nią istotne funk~cje ·d iagnostyczne, poznawcze, wyjaśniające, pre\1\ridysty·czne i praktyczne. Pozwalają na precyzyjne ustalenie i rozpoznanie
pe\~inych stanó\v rzeczy, dostarczają wiedzy, \Vyjaśniają, poz\valają prze\Vidyv.rać, a przede \vszystkim sprawnie działać praktycznie .
Tylko t\vorzenie naukowych teorii może zapobiec przypadkowości
i chaosowi, działaniom dowolnym i ·błędnie improvvizowanym na różnych
poziomach praktyki d).rdaktycznej, z jakin1i często spotkać się możemy.
Rozwój nauki nie może ·przebiegać bez rozwoju naukowych teorii.
·
Celem badania naukowego
pisze E. Nagel
,.jest dostarczenie
systematycznych i w odpowiedzialny sposób uzasadnionych \:vyjaśnień" 8 •
Wyjaśnienia te, stanowiące w gruncie rzeczy odpowiedzi na pytanie "dlaczego"? nie są możliwe bez odwołania się do określonych teorii. Teoria
jest \vszakże nie tylko opisem zjawisk, lecz także instrumentem poznania,
'vyjaśniania i przewidywania, a więc także
jak wspomniałem
skutecznego działania. Wszak wszelka wiedza ludzka pochodzi
jak udowodnił to K. Marks
ze zmysłowego kontaktu ze światern przyrody
i człowieka. 9 . Nie oznacza to wcale, iż od teorii nauczania i uczenia się
literatury należy oczekiwać goto\vych recept, ·k onkretnych \VskazÓ\\'"ek
dostosowanych do poszczególnych sytuacji występujących \V pl'aktyce.
Wszak trafność każdego rozwiązania prał{ tycznego zależy od warunków
i czasu działania, metody, umiejętności twórczej i sprawnej jednocześ11ie
pracy dydaktycz,n ej. Na tym w istocie polega codzienna twórcza działal
Ilość nauczyciela.
Uznając potrzebę tv;orzenia naukowych teorii nauczania i uczenia się
literatury i wskazując na ich doniosłą rolę w usprawnianiu praktyki szkol•

s E. N a g e l, Struktura nauki. Warszawa 1970, s. 23.
• Por. na ten temat T. M. Jar o s z e w ski, Rozważania o praktyce. Warszawa 1974,
s. 311 i nast.
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nej, nie można pominąć istotnego problemu ich weryfikacji, problemu
wokół którego narosło gdy idzie o badania dydaktyczne, a także pedagogiczne - wiele zasadniczych nieporozumień. Ponieważ teorie naukowe
:nają charakter ogólny, "przeto nie może być mowy o ich sprawdzaniu
poprzez bezpośrednie zestawienie ich treści z faktami doświadczalnymi.
Nie są one bowiem równoważne klasom t'wierdzeń obserwacyjnych i nie
dają się wyrazić w języku obserwacyjnym'.'lo. Toteż sprawdzanie dośwrad
cza.Jne teorii ma charakter pośredni w tym zna,c zeniu, że z obserwowanymi stanami rzeczy porównuje się nie teorię, lecz wynikające z niej konsekwencje praktyczne.
Sprawdzanie teorii naukowej może przybierać postać pozytywną, wtedy mamy do ·c zynienia z weryfikacją w węższym znaczeniu, albo też negattyWiną, którą natzyJwamy fałsyfilkacją. Gdy itdzie 10 spra·WidJzanie teo'I"ii
dydaktJ71c:m1ych, proces :ten przebiegał •zaJZiwyaz:aj drogą weryfikacji. W eryfilmcja takiej czy innej teorii oznaczała jednak niekiedy falsyfikację innej, konkurencyjnej. Dla praktyki szkoLnej pozytywne 'rozstrzygnięcia są
niewątpHwie cenniejsze, mają bowiem bezpośredni wpływ na modernizację procesu nauczania i uczenia się. Są one jednak metodologicznie trudr..c
i nigdy nie dotyczą i nie mogą dotyczyć eałej teorii jako takiej. Inaczej
rzecz ma się z procesem falsyfikacji. Otóż metodologowie uzasadniają, że
falsyfikować można całe teo·r ie.
Temie dydaktyczne usiłowano najczęściej sprawdzać eksperymentalnie. Na podstawie pewnego cyklu eksperymentów orzekano dość jednoznacznie o wartości czy efektywności określonej teorii. Tak między innymi postępowano - podajemy przykład - badając efektywność nauczania problemowego. Tymczasem nawet całe 'Cykle eksperymentów nie
przesąd2'!ają jes!?lcze 10 :shiSzlnrnci tewii. Wie1i k!~e to uprosz:c.zeni:e, gdy się
sądzi, że "pojedynczy negatywny wynik doświadczalny może obalić tę
czy inną teorię", czy też się przyjmuje, iż zbiór takich wyników sam
przez się może doprowadzić do takiego rezultatu"ll.
W naukach pedagogicznych mamy najczęściej do czynienia z ·częściową
tylko weryfikacją , jak również z częściową falsyfikacją, a więc z tzw.
konfirmacją i dyskonfirmacją. Nieprzypadkowo poświęcamy wiele uwagi
procedurze sprawdzania i uzasadniania teorii i praw naukowych z zakresu dydaktyki literatury. Jest to bOIWiem centralne zagadnienie dla metodologii każdej dyscypliny naukowej. Uzasadnianie odgrywa zasadniczą
rolę w metodologii nauk 12 , a przecież jak dotąd - niemal w ogóle me
było przedmiotem badań dydaktyków literatury.
J . s u c h , Problemy weryfikacji wiedzy. Warszawa 1975, s. 93.
u Tamże, s. 206.
" Por. K. Aj d u ki e w i c z . Zagadnienie u zasadniania, .(W :) J ęzyk i poznanie. T. 2. wars !awa 1965, s. 374.
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W zal(resie metodologii badań naukovvych dydaktyk~ literatury ma
do odr obienia ·wiele zaległości. Niedostatek ten można wyjaśniać
lnię
dzy inny·mi
historycznie. Badania takie były niegdyś 'nie1nożliwe, wted~y
mia.n~owicie, gdy m·etodro,l·ogię ihaldiań literaturoznawczych ·utożsamiano
z metodologią badań dydaktyki literatury. Trzeb~a przyzr1ać, że jeszcze
obecnie stanowisko to nie zostało przezwyciężone. Niektóre \vspólczesnr:
próby przezwyciężenia dotychczasowych błędnych stanowisk n1etodologicznych, a głównie doktrynerstwa i wąskiego praktycyzmu budzą poważne zastrzeżenia. Chodzi tu przede wszystkim o posta\\rę naiwnego
empiryzmu, rozpowszechniającą się ·w ostatnich latach. Jest to swoista
reakcja na niemal całkowity brak badań empirycznych z zakresu dydaktyki literatury w bliskiej jeszcze przeszłości.

Zdecydowanie błędna jest także inna tendencja, niedostatecznie wszakże wykrystalizovvana, którą nazwać można metodologicznym ind:ywidualizmem. Zgodnie z nią usiłuje się wyjaśniać procesy dydaktyczne, między
innymi zagadnienia odbioru dzieła literackiego poprzez od\voływanie się
d.o reakcji pojedynczych uczniów. W ten sposób trudno uch\vycić najistotniejsze właściwości badanych zjawisk. Ow·ocne badanie naukowe polega zazwyczaj na wcześniejszym uchwyceniu regularności najbardziej
w·~do~cZJnych, by ·z 1
ko.Ie1i przejść do ich \konk~retyza;cji, przy koniec~znym
uwzględnieniu marksistowskiej dialektyki abstrakcji i konkretu13.
Dydaktycy literatury poprzestają także niekiedy tylko na opisie interesujących ich zjawisk, rezygnując z ich \vyjaśniania. Opis ten przybiera często p·ostać szeroko rozpowszechnionych tzw. metodycznych analiz
i· interpretacji ·dzieła literackiego. Wszelkie badooia z zakresu dydaktyki
literatury utrudnione są znacznie poprzez brak jasno określon:ych pojęć
i własnej terminologii metodologicznej. Fostęp ·m etodologiczny dydaktyki
literatury jako dyscypliny naukowej jest w chwili obecnej szczególnie
potrzebny. Modernizacja systemu oświatowego, koniecz~ność rozstrzygnię
cia ·w ielu praktycznych problemów niewątpliwie :wpłyną na jego zdecydowane przyspieszenie.
"Teoria i metoda materializmu dialektycznego i historycznego ma bezpośredni, decydujący wpływ na kształt i rozwój nauk społecznych i humanistycznych i nadaje im przez to zdolności u·czestnictwa w programovvaniu rozwoju społecznego i jego urzeczywistnienia" 14 • Materializm dialektyczny i historyczny stanowi także po,dstawę metodologicznego postępu
dydaktyki literatury. Do interesującej nas dyscypliny nau·k owej przenikają, podobnie jak do literaturozna\vstwa, tendencje fenomenologiczne,
.Jest to - inaczej mówiąc - procedura idealizacji (zwana niekiedy modelowaniem luh
abstrahowaniem) i konkretyzacji.
a J. T opolski, stan i aktuaLne potrzeby w upowszechniani u marksistotvsko-leninows1~ieJ metodologii nauk społecznych. Studia Filozoficzne 1976, nr 7.
13

-
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a zwlasz1cza strukturaL!styezn,e. Mar:k:siZlm nie odgradza się od innych teo:rii,
co vvi~cej, postuluje ich wielość. Ale jednocześnie przyjmuje, że owa wielość teorii powinna być podporządkowana jednej ideologii.
Każde badanie naukowe przeprowadzane jest przy mniejszym lub
większym udziale świadomości badacza na trzech poziomach łącznie:
ontologicznym, metodologicznym i - niemniej ważnym- ideologicznym.
Poziom ontologiczny oznacza całokształt wiedzy badacza. Określa on poziom metodologiczny . .J. Topolski pisząc o tej prawidłowości podaje przykład vv pełni przekonywający. Oto strukturalizm nie rozwinął metodologii
wyjaśniania, gdyż "przestrzenie ontologiczne tego kierunku wyłączają
:·elację
warun~owania
genetyczno-przyczynowego". Bardzo wyraźne
i ścisłe związki istnieją również między metodologią a wartościowaniem 15 .
Wyz,nawany przez badacza system wartości w sposób zasadniczy wpływa
na wyniki badań.
Dydaktyka literatury znaleźć może cenne inspiracje w rozwijającej
się i mającej znaczny dorobek ogólnej metodologii nauk. Sądzę, że ta możliwość nie została dotąd nawet w małym stopniu wykorzystana. Nie zostały także wykorzystane dostatecznie metodologiczne rozwiązania pedagogów i dydaktyków ogólnych, stojć}ce bliżej omawianych tutaj zagadnień. Mam na myśli między innymi następujące prace: W. Okonia, Pod ·
stawy wyksztalcenia ogólnego, H. Muszyńskiego, Wstęp do metodologii
pedagogiki, Metodologia pedagogiki społecznej pod red. R. Wroczyńskiego .
Ale w dydaktyce literatury zachodzą także zjawiska pozytywne. Nie
izoluje się ,o na w swym głównym nurcie od osiągnięć współczesnej filozofii, psychologii, marksistowskiej metodologii nauki o literaturze, estetyki i innych nauk. ZaZ!naczają .się oora:z głębs·ze próby wykorzyJSi!Janja marl<sislowskiej metodologii, powstają ujęcia całościowe, systemowe, a jedno ..
cześnie ukazujące badane zjawiska dynamiczne. Tendencje te posiadają
szereg mutacji, na przykład jedne z nich bardziej opierają się na osiągnię
ciach współczesnej psycholog-ii, inne nawiązują wyraźniej do teorii komunikacji, jeszcze inne do osiągniqć współczesnej dydaktyki ogólnej i pedagogiki. Wszystkie razem zmierzają do stworzenia naukowych teorii nauczania i uczenia się liteTatury, a taikże wywodzący,ch się 'Z 'nic h optymalnych dyrektyw dydaktycznych.
Nauczyciel polonista stanie wkrótce wobec nowych zadail. Jaka powinna być rola dydaktyki literatury w ich realizacji? Powyższe rozważania
pozwalają udzielić częściowej odpowiedzi na to pytanie. Najogólniej ujmując zagadnienie, trzeba stwierdzić, że dydaktyka literatury powinna
dostarczyć nauczycielom takie rozwiązania dydaktyczne, by mogli oni
oprzeć swą pracę rzeczywiście na podstawach naukowych. Muszą więc
" Por. L. N o w ak, U podstaw markBistowskiej aksjologii. Warszawa 1974.
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to być ro.związania operatywne, przejrzyste i zoriento\vane na praktykę
dyrektywy i modele postępowania dydaktycznego.
Dydaktyka literatury służy intensyfikacji poznawczego, kształ-cącego
i wychowaw-czego oddziaływania literatury. Oddziaływanie to trudno
przecenić. Język ojczysty był i będzie wielką \vartością i siłą \V edu'k a·c ji
Pola!ków, podstawowym ·c zynnikiem jednoczą·cym kulturalnie naród, l!ntegrującym jego świadomość i wolę działania dla dobra Ojczyzny poprzez
piękno i ekspresję mowy polskiej, znajdującej najwspanialszy wyraz w
dziełach naszej literatury.
•
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LITERARY DIDACTICS IN VIEW OF NEW SCHOOL PROBLEMS
*WOJCIECH FASTERNlAK

The revie>w pTesen:ts the more im:pdrtlant problems of li'teraJry didiak:!tii~
in context with educational reforms in Foland and with socd.al transmutations caused by the technological revolution. Substantiating the ne2J
for qualitative changes in the theory and practice of teaching and learning lri•terature, the autbor shows the necessity of accepting a practic:able
strategy in guiding those changes. From this point of view he broadly
enlgage.s in problems reprelsentiln!g the l(jbj·ective of teachh1g a~nd leaming
literature, of preparing curricula and the structure of text-books for
teachers and pupils.
AoCiordilng to the authar a Jte~hinlg !Program i!S •a 1plan for act1ion and
ought to possess the followfing characteristics: pradicability, inner concordance, operabd.lity, flexibility, rationality, complexity, limited circumstantiality, longdi:stantness and accord with the modern state of science
concerning the theory of teaching allld leaming literature. Furtber the
autbor dliscusses essential methodical questions of literary didactics as
a science and large'ly e1nga:ges in COł'liStruction 'Problems of a new theo.ry
of teaching and learnmg and its verification.
Translated by Jan Roenig

