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Rozdział pierwszy 

Zamiast wstępu. Refleksja na temat kanonu 

  
Podczas gromadzenia materiału badawczego, stanowiącego podstawę moich rozważań 

na temat funkcjonowania literatury powszechnej w dydaktyce polonistycznej, stale towarzyszył 

mi namysł nad istotą kanonu oraz kryteriami kanoniczności. U podstaw naukowej i społecznej 

refleksji dotyczącej kanonu kulturowego oraz dyskusji związanych z próbą opracowania listy 

autorów i dzieł uważanych za kluczowe dla dziedzictwa narodowego stoją przede wszystkim 

przemiany polityczne, z którymi związana jest konieczność redefinicji dotychczas uznawanych 

wzorców estetyczno-ideowych i wyobrażeń na temat otaczającej nas rzeczywistości. 

W ostatnich dekadach możemy mówić szczególnie o dwóch takich momentach. Pierwszym 

z nich jest okres po upadku w Polsce reżimu komunistycznego, funkcjonującego na obszarze 

naszego kraju przez prawie pięćdziesiąt lat (1944-1989). Drugim natomiast jest rok 2004, kiedy 

to Polska stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Europejskiej. Dynamiczne zmiany, 

związane przede wszystkim z demokratyzacją życia społecznego, wzmocnieniem u Polaków 

poczucia przynależności do świata Zachodniego, otwarciem rynku wydawniczego, zmianami 

ustroju oświaty oraz modyfikacjami programów nauczania, zainicjowały szereg dyskusji 

na temat kanonu oraz jego kształtu. W poszczególnych rozdziałach rozprawy postaram się 

zidentyfikować najważniejsze czynniki, które miały decydujący wpływ na kształt szkolnych 

kanonów literackich, począwszy od 1918 r.  

 Zacznijmy od próby definicji tego pojęcia. W Słowniku terminów literackich możemy 

przeczytać, że kanon to: „zespół dzieł uznawanych w obrębie danej kultury narodowej 

za najwybitniejsze i najwartościowsze, przekazujące w sposób doskonały żywotne w niej 

wartości, idee i przekonania; jako swoista całość k. odpowiada wyobrażeniom o tym, 

co z estetycznego punktu widzenia najcenniejsze, co jest czynnikiem zapewniającym 

kulturową ciągłość”1. Można zatem przyjąć, że kanon literacki tworzą dzieła, które 

na przestrzeni epok kształtowały kulturę narodową oraz wpływały na jej unikatowy charakter, 

a także utwory literatury powszechnej konstytutywne i ważne dla międzynarodowej 

i międzypokoleniowej wspólnoty. Istotnym kryterium kanoniczności byłaby w tym kontekście 

zasada, mówiąca o tym, że wzorcowe arcydzieło, pomimo zmieniającej się rzeczywistości, 

pozostaje aktualne, gdyż przekazuje uniwersalne prawdy i idee, a jego wartość estetyczna jest 

 
1 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 

2008, s. 234.  
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bezdyskusyjna. Michał Głowiński w artykule Kanony literackie i czasy współczesne wskazuje, 

że: „(…) kanony literackie są nie tylko kwestią abstrakcyjną, oderwaną od realiów życia 

literackiego i społecznego, są one również zagadnieniem praktycznym. Z tego punktu widzenia 

patrzą na nie ci, którzy usiłują ustalić pewien profil kultury, zalecanej danej społeczności – tak 

w skali ogólnej (narodowej bądź państwowej), jak i grup mniejszych: lokalnych 

i pokoleniowych, artystycznych i ideowych. Przede wszystkim jednak jest to problem 

podstawowy dla systemu oświaty – i to na każdym szczeblu: od podstawowego 

do uniwersyteckiego, z tym że szczególnie ważny wydaje się dla szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego, a to dlatego, że na tym poziomie poznaje się najważniejsze w danej 

kulturze fakty literackie i najwyżej w niej cenione utwory”2. W tym sensie nie możemy mówić 

o jakimś absolutnie niezmiennym kanonie, który stanowiłby uniwersalną propozycję, będącą 

całkowicie odporną na przemiany społeczno-kulturowe czy wpływy rynkowe. Nie można 

ponadto sprowadzać definicji kanonu do listy najwybitniejszych w danej kulturze dzieł 

i autorów, jak czyni się to na użytek szkolny, gdyż kanon to pojęcie historyczne, o którym 

Głowiński pisze: „W sferze jego oddziaływania znajdują się poszczególne tendencje literackie, 

składające się na prądy i kierunki. Powiedzieć zatem możemy, że taki ruch artystyczny, ideowy, 

a w pewnej mierze także polityczny, jakim był romantyzm, należy do polskiego kanonu”3. 

Wypada także dodać, że nie możemy mówić o wyłącznie polskim kanonie literackim, gdyż 

na przestrzeni wieków, dzieła wybitnych autorów obcojęzycznych stawały się naturalną częścią 

naszej tkanki kulturowej, inspirując rodzimych pisarzy, co doskonale zarysował Wacław 

Borowy w rozprawie O wpływach i zależnościach w literaturze, rozważając na czym polega 

zależność ideowa pomiędzy twórcami4. W tym kontekście wystarczy przywołać chociażby 

twórczość Dantego Alighieri czy Williama Szekspira, których dzieła inspirowały kolejne 

pokolenia pisarzy. Teksty literackie i filozoficzne, należące do literatury powszechnej 

w znaczącym stopniu kształtowały charakter polskiej tradycji literackiej, ale jednocześnie 

nasza rodzima twórczość oddziaływała i nadal oddziałuje na światowy kanon, co zostało 

znakomicie przedstawione w zbiorowym tomie Światowa historia literatury polskiej. 

Interpretacje5. Historia literatury polskiej staje się tu przedmiotem zainteresowań oraz badań 

zagranicznych naukowców, którzy w innowacyjny sposób analizują wielopoziomowo polskie 

utwory, pochodzące z różnych epok i tworzące jednocześnie reprezentatywny dla naszej kultury 

 
2 M. Głowiński, Kanony literackie i czasy współczesne, [w] „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 3, s. 14.    
3 Tamże, s. 15.  
4 W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921, s. 7.  
5 Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, pod red. M. Popiel, T. Bilczewskiego, S. Billa, Kraków 2020.   
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paradygmat dzieł. W przywołanej książce pojawiają się arcydzielne teksty, będące nośnikiem 

wartości bliskich poszczególnym epokom literackim – są to: Bogurodzica; hymn Czego chcesz 

od nas, Panie i Treny Jana Kochanowskiego; sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego; Mikołaja 

Doświadczyńskiego przypadki Ignacego Krasickiego; O Dumie Lukierdy Franciszka 

Karpińskiego; Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego; Lejbe i Siora Juliana 

Ursyna Niemcewicza; Pan Tadeusz i wybrane wiersze Adama Mickiewicza; Ironia Cypriana 

Kamila Norwida; Lalka Bolesława Prusa; Quo vadis Henryka Sienkiewicza; Płomienie 

Stanisława Brzozowskiego; Łąka Bolesława Leśmiana; Palę Paryż Brunona Jasieńskiego; 

Nienasycenie Stanisława Ignacego Witkiewicza; Granica Zofii Nałkowskiej; Wiosna Bruna 

Schulza; Proszę Państwa do gazu Tadeusza Borowskiego; Inny świat Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego; Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza; poezja Czesława Miłosza; Myśli 

nieuczesane Stanisława Jerzego Leca; Solaris Stanisława Lema; Pamiętnik z powstania 

warszawskiego Mirona Białoszewskiego; Białe małżeństwo Tadeusza Różewicza; Pisanie 

życiorysu Wisławy Szymborskiej; proza Mariusza Wilka; Podróże z Herodotem Ryszarda 

Kapuścińskiego; Spróbuj opiewać okaleczony świat Adama Zagajewskiego6. Na uwagę 

zasługuje fakt, że w powyższej propozycji znalazły się utwory należące do repertuaru literatury 

współczesnej, których pojawianie się w kanonicznych zestawieniach prowokuje ożywione 

dyskusje. Obecność wspomnianych dzieł współczesnych wydaje się konieczna, ponieważ żywy 

kanon, będący nośnikiem uniwersalnych idei i wartości, nie może być wyłącznie zestawem 

skostniałych i odległych czasowo pozycji lekturowych7. Uważam, że zakwalifikowanie utworu 

współczesnego do zestawu kanonicznych dzieł powinno być jednak wolne od wszelkich 

wpływów politycznych czy ideologicznych. W rzeczywistości ten postulat wydaje się trudny 

do osiągnięcia, gdyż kanon literacki, jak pisze Bartłomiej Krupa, powołując się na diagnozy 

Jerzego Jarzębskiego, nie jest tylko nośnikiem tradycji, narodowych mitów czy archetypów, 

ale także narzędziem socjopolityki oraz produktem, będącym odpowiedzią na oczekiwania 

społeczne8. Najgorszą jednak rzeczą, jaką można wyrządzić szkolnemu kanonowi literackiemu, 

jest przyjęcie kryteriów ideologicznych do oceny i aprobowania poszczególnych dzieł, które 

w konsekwencji prowadzą do zastępowania utworów arcydzielnych tekstami przeciętymi, 

ale uznanymi przez władze oświatowe za jedynie słuszne i bezpieczne. Dobór tekstów, które 

wejdą do kanonu literackiego powinien odbywać się na zasadzie poszukiwania 

 
6 Tamże.    
7 Por. B. Chrząstowska, Kłopot z kanonem w szkole, [w:] „Polonistyka” 2007, nr 5, s. 29-34.  
8 B. Krupa, Kanon w ogóle – kanon w szczególe, [w:] „Polonistyka 2007, nr 5, s. 24. Zob. J. Jarzębski, Metamorfozy 

kanonu, [w:] Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997.    
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kompromisowych rozwiązań przy jednoczesnym poszanowaniu estetyki i aksjologii. Kanon 

powinien posiadać moc formacyjną oraz zapewniać poczucie przynależności do danego kręgu 

kulturowego, ale jego status nie może być bezdyskusyjnie niezmienny, ponieważ wówczas 

kanon stałby się narzędziem szkodliwej opresji. Ta myśl wydaje się szczególnie istotna 

w kontekście edukacji polonistycznej, która w znacznym stopniu opiera się na poznawaniu 

przez młodych ludzi wskazanych w podstawie programowej lektur, tworzących szkolny zestaw 

kanonicznych utworów. W tym przypadku kluczowa staje się rola nauczyciela polonisty, który 

musi w sposób funkcjonalny podchodzić do listy lektur i stale rozważać, jakie utwory mogą 

wspierać proces budowania człowieka i obywatela. Uczeń, poprzez lekturę dzieł oraz szkolne 

dyskusje na ich temat, powinien zapoznać się ze zróżnicowanym repertuarem prądów, wartości, 

postaw, estetyk czy konwencji. Ważne jest jednak, aby nie zmuszać uczniów do przyjmowania 

określonej wizji rzeczywistości i nie zamykać ich w skostniałych ramach, krępujących ich 

rozwój i kreatywność. Od młodzieży powinniśmy wymagać, zgodnie z dokumentami 

programowymi, aby znali kanoniczną literaturę martyrologiczną, ale nie można od nich 

oczekiwać, że będą się z nią identyfikować. Warto ponadto dodać, że na niektóre wybitne dzieła 

musi przyjść odpowiedni moment, aby ich lektura mogła olśnić czytelników, a nie kojarzyć się 

wyłącznie ze szkolnym obowiązkiem. Przykładem takiego utworu, ukazującego przemoc, 

różne racje i niebezpieczeństwa uproszczeń byłby arcydramat romantyczny Zygmunta 

Krasińskiego Nie-Boska komedia i dyskusja na temat oceny działań rewolucyjnych 

po zapoznaniu się uczniów z refleksjami Hrabiego Henryka i Pankracego. Dziwi mnie fakt, 

że dzieło Krasińskiego, pomimo wydarzeń, które rozgrywają się aktualnie na terytorium 

Ukrainy, decyzją ministerialną, zostało przesunięte na listę lektur polecanych wyłącznie 

poziomowi rozszerzonemu9. 

 Od końca XIX w. trwa swoista walka z kanonicznymi ujęciami, które w ocenie 

krytyków kanonu, wpływają na ograniczenia swobody twórczej i wymuszają na autorach 

przestrzegania przyjętych standardów. Epoka płynnej nowoczesności, którą wyróżniają 

postawy dekonstrukcjonistyczne, również nie wspiera procesu kreowania kanonu literackiego 

rozumianego jako zestaw światowych arcydzieł. W dodatku utwory, które uznaje się 

powszechnie za kanoniczne, są w dużej mierze niezwykle wymagające dla czytelników, a ich 

powierzchowna lektura i brak należytego przygotowania intelektualnego, prowadzą odbiorców 

do postrzegania tych dzieł przez pryzmat wzniosłości, anachroniczności i elitarności. Moim 

zdaniem istotą wartościowych dzieł kanonicznych powinno być budowanie pewnego porządku 

 
9 Na temat wspomnianego rozporządzenia piszę w rozdziale III, s. 148.  
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aksjologicznego, który stanowiłby punkt odniesienia dla każdego czytelnika. I tu bardzo istotna 

wydaje się rola kształcenia polonistycznego, gdyż to właśnie szkoła powinna przede wszystkim 

wdrażać do świadomej lektury oraz wzmacniać indywidualne postawy estetyczne w związku 

z przeczytanymi dziełami, których wielkość polega na tym, że podejmują tak uniwersalne 

dyskusje na temat istoty i natury człowieka, że nigdy nie tracą na swej aktualności. Na uwagę 

zasługuje jednak fakt, że lista szkolnych lektur, uznawana w powszechnej opinii za ostoję 

kanonu literackiego, jest nieadekwatna do propozycji wskazywanych przez gremia eksperckie. 

Za przykład posłuży mi seria wydawnicza pt. Kanon na koniec wieku, ukazująca się w latach 

1999-200210. W wyniku plebiscytu, zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą”, opublikowano 

listę czterdziestu kanonicznych utworów XX w., które następnie wydawano w wersji 

papierowej. W przywołanym zestawieniu zaistniały następujące dzieła: Mistrz i Małgorzata 

M. Bułhakowa (lit. rosyjska, 1928-40); Dżuma A. Camusa (lit. francuska, 1947); Gra w klasy 

J. Cortázara (lit. argentyńska, 1963); Imię róży U. Eco (lit. włoska, 1980); Ferdydurke 

W. Gombrowicza (lit. polska, 1937); Blaszany bębenek G. Grassa (lit. niemiecka, 1959); 

Przygody dobrego wojaka Szwejka J. Haška (lit. czeska, 1921-23); Paragraf 22 J. Hellera 

(lit. amerykańska, 1961); Komu bije dzwon E. Hemingwaya (lit. amerykańska, 1940); 

89 wierszy Z. Herberta (lit. polska, 1998); Inny świat G. Herlinga-Grudzińskiego (lit. polska, 

1951); Ulisses J. Joyce’a (lit. irlandzka/angielska, 1922); Proces F. Kafki (lit. austriacka, 

1925); Czarodziejska góra (1924) i Doktor Faustus (1947) T. Manna (lit. niemiecka); Sto lat 

 
10 Wzorem Kanonu na koniec wieku powstał w 2003 r., liczący pięćdziesiąt pozycji, Kanon Książek dla Dzieci 

i Młodzieży. Tytuły do przywołanego zestawienia wyłoniono drogą plebiscytu zorganizowanego przez „Gazetę 

Wyborczą” oraz dzięki współpracy środowiska literackiego i wydawniczego. Pełna lista utworów przedstawia się 

następująco: Antologia Lubię wiersze (t. I: utwory dla dzieci; t. II: utwory dla młodzieży); Antologia baśni (t. I: 

Polskie baśnie i legendy; t. II: Baśnie z całego świata); H. Ch. Andersen, Baśnie; J. Brzechwa, Pan Kleks; 

F. E. Burnett, Tajemniczy ogród; A. i Cz. Centkiewiczowie, Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei; C. Collodi, 

Pinokio; R. Dahl, Wielkomilud; M. Ende, Momo; J. Gaarder, Przepowiednia Dżokera; O. Gelbart-Avni, 

Niewidzialne ściany; R. Goscinny i J. J. Sempé, Rekreacje Mikołajka; J. i W. Grimm, Baśnie; V. Hamilton, 

Baśń o dziewczynce, która przędła złoto; Janosch (wł. H. Eckert), Ach, jak cudowna jest Panama; T. Jansson, 

W Dolinie Muminków; I. Jurgielewiczowa, Ten obcy; A. Kamieńska, Książka nad książkami; L. J. Kern, 

Ferdynand Wspaniały; R. Khan, Róże na moich dywanach; V. Klimáeek, Noga w nogę; K. Kotowska, Jeż; 

J. Kulmowa, Wio, Leokadio; C. S. Lewis, Lew, czarownica i stara szafa; A. Lindgren, Dzieci z Bullerbyn; 

K. Makuszyński i M. Walentynowicz, Przygody Koziołka Matołka; A. A. Milne, Kubuś Puchatek i Chatka 

Puchatka; F. Molnár, Chłopcy z Placu Broni; L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza; M. Musierowicz, 

Szóstka klepka (t. I Jeżycjady); Z. Nienacki, Wyspa złoczyńców (t. I Pana Samochodzika); E. Niziurski, Sposób 

na Alcybiadesa; E. Nowacka, Małgosia kontra Małgosia; A. Onichimowska, Dobry potwór nie jest zły; 

J. Papuzińska, Wędrowcy; O. Preussler, Malutka czarownica; K. Siesicka, Chwileczkę, Walerio; A. Szklarski, 

Tomek w krainie kangurów; D. Terakowska, Córka czarownic; J. R. R. Tolkien, Władca Pierścieni, Hobbit; 

J. Tuwim, Lokomotywa i inne wiersze; M. Twain, Przygody Tomka Sawyera; I. Whybrow, Księga straszliwej 

niegrzeczności; P. Wojciechowski, Poniedziałek, którego nie było; M. Wojtyszko, Bromba i inni oraz 

W. Woroszylski, Cyryl, gdzie jesteś.  
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samotności G. G. Márqueza (lit. kolumbijska, 1967); Kubuś Puchatek (1926) i Chatka 

Puchatka (1928) A. A. Milne’a (lit. angielska); Folwark zwierzęcy (1945) i Rok 1984 (1949) 

G. Orwella (lit. angielska); Doktor Żywago B. Pasternaka (lit. rosyjska, 1957); 

W poszukiwaniu straconego czasu M. Prousta (lit. francuska, 1913-27); Mały Książę 

A. de Saint-Exupéry’ego (lit. francuska, 1943); Sklepy cynamonowe (1933) i Sanatorium pod 

klepsydrą (1937) B. Schulza (lit. polska); Archipelag GUŁag A. Sołżenicyna (lit. rosyjska, 

1973-75); Cichy Don M. Szołochowa (lit. rosyjska, 1928-40); Władca Pierścieni 

J. R. R. Tolkiena (lit. angielska, 1954-55); Dramaty S. Becketta (lit. irlandzka/francuska, 

1947-1983); Lord Jim J. Conrada (lit. angielska, 1900); Wściekłość i wrzask W. Faulknera 

(lit. amerykańska, 1929); Wstęp do psychoanalizy S. Freuda (lit. austriacka, 1917); Wilk 

stepowy H. Hessego (lit. niemiecka, 1927); Nowy wspaniały świat A. Huxley’a (lit. angielska, 

1932); Lot nad kukułczym gniazdem K. Kesey’a (lit. amerykańska, 1962); Nieznośna lekkość 

bytu M. Kundery (lit. czeska, 1984); Lampart G. T. di Lampedusy (lit. włoska, 1958); 

Rozmowa w „Katedrze” M. V. Llosy (lit. peruwiańska, 1969); Człowiek bez właściwości 

R. Musila (lit. austriacka, 1921-1942); Na Zachodzie bez zmian E. M. Remarque’a 

(lit. niemiecka, 1929); Sztukmistrz z Lublina I. B. Singera (lit. jidysz, 1960) oraz Grona Gniewu 

J. Steinbecka (lit. amerykańska, 1939). Jeśli zestawimy powyższą propozycję z listami lektur 

polecanymi młodzieży w 1999 r. (edukacja w szkole średniej, kończąca się maturą) i 2002 r. 

okaże się, że poza nazwiskami J. Conrada, F. Kafki i M. Bułhakowa próżno szukać innych 

reprezentantów. Pojawia się co prawda zapis o konieczności lektury wybranej powieści 

dwudziestowiecznej, ale bez bazy konkretnych tytułów do wyboru.  

 Literatura polska, mimo wielowiekowej tradycji, jest raczej słabo znana w świecie 

i zajmuje tym samym peryferyjną pozycję w skomplikowanej mozaice, którą można byłoby 

określić mianem światowego kanonu literackiego. Wystarczy przywołać w tym miejscu 

zestawienie autorstwa Harolda Blooma, który w książce Zachodni kanon. Książki i szkoła 

wieków umieścił zaledwie sześciu polskich reprezentantów: Bruno Schulz (Ulica krokodyli, 

Sanatorium pod klepsydrą), Czesław Miłosz (Poezje), Witold Gombrowicz (Ferdydurke, 

Pornografia, Kosmos), Stanisław Lem (Śledztwo, Solaris), Zbigniew Herbert (Poezje) 

i Adam Zagajewski (Poezje)11. Na uwagę zasługuje fakt, że w tej propozycji znalazła się 

wyłącznie twórczość męska, która powstała w XX i XXI w. Propozycja Harolda Blooma, 

w moim przekonaniu, powinna zostać poszerzona o twórców, bez których trudno jest mówić 

 
11 H. Bloom, Zachodni kanon. Książki i szkoła epok, tł. B. Baran, M. Szczubiałka, Warszawa 2019, s. 634. 
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o polskiej literaturze12. Mam tu na myśli chociażby twórczość Jana Kochanowskiego, Ignacego 

Krasickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana 

Kamila Norwida, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Wisławy Szymborskiej czy Olgi 

Tokarczuk. Norman Davis, rozważając problem niskiej frekwencyjności występowania tytułów 

dzieł z literatury polskiej w kanonie powszechnym, wskazuje że:    

 

Zaledwie kilkaset z siedmiu tysięcy języków świata wytworzyło silną tradycję literacką, ale w tym gronie polski 

uznać należy za jeden z najstarszych i najsilniejszych. Uderzające jest zatem to, że język polski i literatura polska 

pozostają stosunkowo nieznane i trudno doprawdy pojąć, dlaczego tak się dzieje. Przykładowo, gdy przeszukuje 

się Wikipedię – dla większości pierwszą przystań na morzu gotowych informacji – wybiera się najpierw literaturę, 

stosując kryterium języka, wyskakuje zestaw stu trzynastu podkategorii, które sytuują się między afrikaans a zulu 

(Literature by Language, 2020). Pojawiają się wówczas wszystkie największe fenomeny: od literatur języka 

angielskiego i francuskiego po ich niemiecko-, włosko-, rosyjsko- i hiszpańskojęzyczne odpowiedniki. Jednak 

jeśli przeczesze się ową listę ponownie, tym razem korzystając z odniesień do baskijskiego, bretońskiego, 

kurdyjskiego, kirgiskiego, manx i ruskiego – zahaczając też o lapoński, sardyński, szkocki gaelicki, waloński, 

walijski, zachodniofryzyjski, jidysz i joruba – nietrudno zauważyć, że polski staje się zaskakująco nieobecny. 

Niezależnie od tego, kim jest ten, kto tworzy czy moderuje taką listę, posiada on wielką wiedzę o całym mnóstwie 

literatur – wielkich lub małych – nie przyjdzie mu jednak do głowy, że można umieścić w tym zbiorze literaturę 

pisaną po polsku. (…) Jednym z powodów, które sprawiają, że właśnie literatura polska wypada poza pole 

widzenia i myślenia, może pozostawać to, że w gronie wielkich postaci świata literatury do tej pory nie wytworzyła 

ona swej supergwiazdy; nie pojawił się żaden Homer, Dante, Shakespeare, Dostojewski czy Proust. Innymi słowy, 

w globalnej dżungli współzawodniczących ze sobą kultur jej interesów nie broni dziś żadna megabestia. 

W każdym razie jest w dużym stopniu nieobecna nie tylko w ramach międzynarodowego kanonu literackiego, 

który rzadko błąka się poza granicami garstki „większych języków”, ale i w ramach sylabusów większości 

zachodnich uniwersytetów13.    

    

 Dyskusja na temat kształtu kanonu literackiego i konieczności jego redefinicji 

rozpoczęła się na Zachodzie już pod koniec XX w. Wpływ na to mieli przede wszystkim 

krytycy, którym bliskie były idee i tendencje postmodernistyczne, marksistowskie oraz 

feministyczne. Kanon literacki, w którym znajdowały się przede wszystkim dzieła białoskórych 

autorów, hołdujących tradycyjnym wartościom wywiedzionym z filozofii chrześcijańskiej, 

zaczęto postrzegać jako narzędzie opresji wobec mniejszości14. W Polsce kanon traktowany 

jest przede wszystkim jako lista arcydzieł, z którymi stykamy się w czasie szkolnej edukacji, 

 
12 Zob. „Konteksty Kultury” 2021, red. nacz. Ł. Tischner, t. 18, zesz. 4, Kanon(y) i wspólnoty.  
13 N. Davis, Posłowie. Literatura polska – ulica szeroka jak świat [w:] Światowa historia literatury polskiej. 

Interpretacje, dz. cyt., s. 636, 638.  
14 M. Suchańska, Między Brukselą a Warszawą, [w:] „Polonistyka” 2007, nr 5, s. 39.  
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a jego zadaniem jest włączanie młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w narodowej 

wspólnocie. Bartłomiej Krupa w artykule Kanon w ogóle – kanon w szczególe wskazuje, 

że: „(…) w Polsce kanon nadal pozostaje grupą zinstytucjonalizowanych tekstów, a nie efektem 

społecznej mediacji, wypracowanym w negocjacjach konsensusem wytworzonym 

na pograniczu konfliktów kulturalnych czy spornych stanowisk. Kanon dziś nadal przemawia 

głosem władzy”15. Zenon Uryga, pisząc o politycznych uwarunkowaniach szkolnego kanonu, 

podkreśla że urzędnicy ministerialni i sam minister mają decydujący głos w kwestii listy lektur 

oraz wpływają na jej kształt: „[ministerstwo edukacji – Ł.T.] Konserwuje anachroniczny model 

instytucji dyrektywnej, mocno zbiurokratyzowanej i zamkniętej na trwałe kontakty z zespołami 

ekspertów bliskich praktyce działania. Sposobem funkcjonowania zaraża niższe piętra nadzoru 

pedagogicznego”16. Ten stan rzeczy prowadzi do sytuacji, w których decyzją ministerialną 

usuwa się lub dodaje określone teksty w oparciu o kryteria polityczne i realizację doraźnych 

celów partyjnych. Z podobnymi działaniami mieliśmy do czynienia m.in. w latach 50. XX 

wieku, kiedy władza komunistyczna rozpoczęła w Polsce ofensywę ideologiczną, dokonując 

przewartościowań w zakresie kanonu literackiego. Prowadziło to do eliminowania z kanonu 

lekturowego arcydzieł twórców Zachodnich czy emigracyjnych i proponowania w ich miejsce 

literatury radzieckiej. 

 Kanon literacki to pojęcie przewrotne, gdyż z jednej strony zakłada pewną stałość, 

z drugiej natomiast jego kształt poddawany jest modyfikacjom ze względu na zmieniającą się 

rzeczywistość polityczną, społeczną czy kulturową. Kanon, aby nie stał się anachronicznym 

tworem, musi być otwarty za zmiany. Moim zdaniem kanon literacki powinny tworzyć dzieła, 

których wartości estetyczne i ideowe są bezdyskusyjne. To właśnie te wartości, wpływające 

na całościowy rozwój człowieka, są istotniejsze, niż listy autorów i tytułów uznawanych 

za fundamenty kanonu literackiego. W niniejszej rozprawie przede wszystkim będę skupiał się 

na wąskim rozumieniu kanonów literackich, funkcjonujących w szkolnych dokumentach 

programowych, których kształt zależy w dużej mierze od aktualnie prowadzonej polityki 

oświatowej państwa.  

                                              

 

 
15 B. Krupa, Kanon w ogóle – kanon w szczególe, dz. cyt., s. 26-27.  
16 Z. Uryga, Gospodarze szkolnego kanonu lekturowego, [w:] „Polonistyka” 2007, nr 8, s. 12.   
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Rozdział drugi 

W stronę klasyczności – lata 1918-1932 

 

Kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zostały zainicjowane 

działania, mające doprowadzić do uporządkowania i ujednolicenia polskiego systemu oświaty. 

Z jednej strony trzeba było zająć się reorganizacją struktury szkolnictwa wszystkich szczebli 

edukacyjnych, z drugiej natomiast opracować nowe, zgodne z ówczesną myślą pedagogiczną17, 

programy nauczania. Warto podkreślić, że na dawnych obszarach Rzeczpospolitej, będących 

pod rządami władz zaborczych, stopień organizacji oświaty był wyraźnie zróżnicowany, 

ponieważ szkolnictwo na ziemiach polskich stanowiło część systemu edukacyjnego trzech 

różnych państw: Rosji, Prus i Austro-Węgier18.   

 Na obszarze Galicji i Śląska Cieszyńskiego w zakresie szkolnictwa elementarnego 

funkcjonowały: szkoły ludowe pospolite, trzyletnie, uzupełniające szkoły wydziałowe 

i trzyletnie, obowiązkowe kursy dopełniające dla absolwentów szkół ludowych19. Szczególną 

troską otoczone były szkoły wydziałowe, ponieważ stanowiły one podstawę czteroletnich 

seminariów nauczycielskich20. W zaborze austriackim istniały ponadto szkoły wydziałowe 

dedykowane dziewczętom, w których istniała możliwość wydłużania okresu nauki i tym 

samym poszerzania perspektywy edukacyjnej o przedmioty dodatkowe (np. język francuski, 

historię, literaturę ojczystą, higienę)21. Uczniowie byli zobowiązani do nauki języka 

niemieckiego, począwszy od szkoły ludowej pospolitej, ale placówki edukacyjne posiadały 

dużą autonomię w zakresie wyboru języka wykładowego22.  

 

Tabela 1: Autorskie zestawienie propozycji tekstów omawianych w Gimnazjum Wyższym 

w Nowym Sączu w roku szkolnym 1899/1900 (obszar tzw. Galicji Zachodniej) na podstawie 

zachowanej dokumentacji. 

Wykaz omawianych tekstów   

 
17 Zob. J. T. Peche, Pedagogika, podręcznik szkolny w zakresie nauczania średniego, opracowana podług 

najnowszych wskazań wychowawczych, Warszawa 1918; J. Ochorowicz, Psychologia-Pedagogika-Etyka, 

Przyczynki do usiłowań naszego odrodzenia narodowego, Warszawa 1917. 
18 Zob. S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000, s. 82-89.  
19 M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1969, Warszawa 1972, s. 16. 
20 Tamże, s. 16. 
21 Tamże, s. 16. 
22 Tamże, s. 18. 
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Język łaciński 

Klasa III Korneliusz Nepos, Żywoty sławnych mężów (oprac. W. Kłak) 

Klasa IV 
Cezar, O wojnie galicyjskiej (wyj.) – również jako lektura prywatna 

Owidiusz, np. Gigantomachia, Lykaon 

Klasa V 
Tytus Liwiusz, Ab urbe condita (fragm.) 

Owidiusz, Metamorfozy (wyj.) 

Klasa VI 
Salustiusz, Bellum Iugurthinum (Wojna z Jugurtą) 

Wergiliusz, Eclogae (Bukoliki), Georgiki, Eneida (wyj.) 

*lektura 

prywatna 

Salustiusz, Spisek Katyliny 

Wergiliusz, Eclogae (wyj.) i ustępy z ksiąg o Ziemiaństwie oraz fragm. Eneidy. 

Klasa VII 
Cyceron, Katon Starszy o starości, Pro Archia Poeta 

Wergiliusz, fragm. Eneidy 

Klasa VIII 
Horacy, Carmina (Pieśni) 

Tacyt, Annales (Roczniki) 

Język grecki 

Klasa V 

Anabaza (Wyprawa Cyrusa), Cyropedia (Wychowanie Cyrusa) [w:] Chrestomatia z pism 

Ksenofonta, oprac. E. Fiederer – odpowiednie wyjątki  

Homer, Iliada (I, II, IV) 

*lektura 

prywatna  
odpowiednie fragm. z dzieł Ksenofonta i III ks. Iliady Homera  

Klasa VI 

Obrona Sokratesa [w:] Chrestomatia z pism Ksenofonta, oprac. E. Fiederer 

Homer, Iliada (III, VI, XVI, XVIII, XXII) 

Herodot, Dzieje (fragm.)  

*lektura 

prywatna  
inne fragm. Iliady Homera  

Klasa VII 
Demostenes, Mowy olintyjskie (trzy wybrane)  

Homer, Odyseja (I, VI, VII, VIII, XIV, XV) 

Klasa VIII 

Platon, Apologia (Obrona Sokratesa), Kryton (fragm.), Fedon (zakończenie)  

Sofokles, Ajax  

Homer, Odyseja (I-IV)  

Język polski  

Klasa V 
wybrane fragm. poezji i prozy z Wypisów Próchnickiego (dużą popularnością cieszył się 

też podręcznik tego autora pod tytułem Wzory poezji i prozy – do użytku szkół średnich)   

*lektura 

prywatna 

W. Pol, Mohort; D. W. Różanek, Pacholę hetmańskie; W. Syrokomla, Jan Dęboróg; 

H. Sienkiewicz, Latarnik, Przez stepy  
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Klasa VI wybrane teksty z Wypisów S. Tarnowskiego i J. Wójcika (t. I), okres I-V  

*lektura 

prywatna 

R. Heidenstein, Pamiętniki o wojnie moskiewskiej; J. Ch. Pasek, Pamiętniki; 

J. Kitowicz, Opis obyczajów; H. Sienkiewicz, Trylogia; H. Rzewuski, Listopad; 

L. Kubala, Szkice historyczne; wybrane teksty J. Kochanowskiego 

Klasa VII 

wybrane teksty z Wypisów S. Tarnowskiego i J. Wójcika; okres V-VI 

J. U. Niemcewicz, Powrót posła; A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna; wybrane pisma 

A. Mickiewicza i J. Słowackiego; A. Fredro, Śluby panieńskie; A. Malczewski, Maria;  

z Wypisów teksty: J. B. Zaleskiego, S. Goszczyńskiego, J. Lelewela, 

M. Mochnackiego, K. z Tańskich Hoffmanowej 

*lektura 

prywatna 

G. Byron, Korsarz, Mazepa, Wędrówki Childe-Harolda, Lara, Manfred, Więzień 

Chillonu, Oblężenie Koryntu  

W. Szekspir, Otello, Hamlet, Lady Makbet, Sen nocy letniej, Król Lear  

Calderon, Książę niezłomny (tł. J. Słowackiego)  

J. I. Kraszewski, Powrót do gniazda; J. Korzeniowski, Spekulant, Kollokacja, Krewni, 

Wędrówki Oryginała, Nowe Wędrówki Oryginała, Emeryt, Wdowiec; A. Fredro, Pan 

Jowialski, Damy i huzary, Pan Galdhab; K. Szajnocha, Szkice historyczne; J. Szujski, 

wyb. dramaty;   

Molier, wyb. komedie  

P. Corneille, J. Racine – wyb. dramaty  

Klasa VIII Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Przedświt, Psalmy przyszłości; inne teksty z Wypisów  

Język niemiecki  

podstawa  teksty z Wypisów K. Petelenza i R. Wernera 

*lektura 

prywatna 

(VI-VIII kl.) 

G. E. Lessing, Minna von Barnhelm 

J. W. Goethe, Herman i Dorota, Ifigenia w Taurydzie, Egmont 

T. Körner, Zriny 

F. Schiller, Die Jungfrau von Orleans (Dziewica Orleańska), Maria Stuart, Wilhelm Tell 

  

Okres nauki w szkole średniej trwał osiem lat. Największą popularnością cieszyły się 

gimnazja oraz szkoły realne, ale na obszarze zaboru austriackiego organizowano także 

gimnazja realne i gimnazja reformowane realne23. Gimnazja, w których nacisk kładziono 

przede wszystkim na naukę języków klasycznych i literatury antycznej, składały się z dwóch 

czteroletnich kursów – niższego i wyższego. Warto podkreślić, że na języku łacińskim 

omawiano twórczość Korneliusza Neposa, Cezara, Owidiusza, Tytusa Liwiusza, Wergiliusza 

i Horacego. Tradycja starogrecka była oparta głównie na analizowaniu eposów Homera, pism 

Ksenofonta i traktatów filozoficznych Platona. Przestrzeń do zaistnienia literatury powszechnej 

 
23 Tamże, s. 16.  
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pojawiała się także na lekcjach języka polskiego, gdzie poznawano wybrane dzieła G. Byrona, 

W. Szekspira, Calderona, Moliera i J. Racine’a24. Podstawą dydaktyczną galicyjskich szkół 

realnych były natomiast nauki matematyczno-przyrodnicze25. Absolwenci gimnazjum 

wyższego podejmowali najczęściej studia uniwersyteckie w zakresie obranej przez siebie 

dyscypliny naukowej, natomiast absolwenci szkół realnych wybierali przede wszystkim studia 

politechniczne26. Warto podkreślić, że elitarna szkoła średnia miała przede wszystkim kształcić 

przyszłych studentów kierunków humanistycznych lub realistycznych27. Mając na względzie 

deficyty kadrowe w oświacie, instytucje państwowe organizowały również sześcioletnie licea 

żeńskie, których absolwentki, po zdaniu egzaminu dojrzałości oraz egzaminów wstępnych, 

zasilały szeregi słuchaczy seminariów nauczycielskich wyższych roczników28.           

W zaborze rosyjskim funkcjonowały przede wszystkim szkoły elementarne, które pod 

względem organizacyjnym przypominały carskie szkoły początkowe29. Na całym obszarze 

dawnej Kongresówki oficjalnym językiem urzędowym był język rosyjski. W tym języku 

uczono w szkołach oraz wymagano od ludności polskiej posługiwania się mową zaborcy. 

W szkołach elementarnych, najczęściej dwuklasowych, dzieci uczyły się głównie czytania 

i pisania, zdobywały podstawowe wiadomości w zakresie rachunków oraz były 

przygotowywane do pracy w rolnictwie i przemyśle30. Należy dodać, że tylko na obszarze 

zaboru rosyjskiego nie została uregulowana prawnie kwestia obowiązkowej nauki31.      

W większych ośrodkach powstawały szkoły wyżej zorganizowane. W II poł. XIX w. 

zaczęto tworzyć gimnazja, progimnazja klasyczne i gimnazja realne32, które niestety 

nie cieszyły się taką autonomią, jak chociażby szkoły średnie w zaborze austriackim. Polityka 

oświatowa rosyjskich zaborców, stawiająca sobie za cel wynarodowienie Polaków i zniszczenie 

dziedzictwa kulturowego, wpłynęła na powstanie sieci alternatywnych szkół średnich 

 
24 Na podstawie Sprawozdania Dyrekcji C.K. Gimnazyum Wyższego w Nowym Sączu za rok szkolny 1900.  
25 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 16-17.  
26 Tamże, s. 16-17.  
27 Po ukończeniu gimnazjum istniała możliwość rozpoczęcia studiów politechnicznych. Podobnie sprawa 

wyglądała w przypadku absolwentów szkół realnych, którzy na pewnych warunkach (np. byli zobowiązani 

do zdania egzaminów wstępnych z określonych dyscyplin) mogli rozpocząć studia uniwersyteckie. 
28 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 17.  
29 Tamże, s. 18.  
30 Tamże, s. 18.  
31 Na pocz. XIX w. Izba Edukacyjna Księstwa Warszawskiego zapowiadała, że obowiązek szkolny będzie 

dotyczył dzieci w wieku 6-12 lat, ale ostatecznie nie przyjęto żadnych formalnych regulacji [M. Pęcherski, 

M. Świętek, dz. cyt., s. 20].  
32 Tamże, s. 18.  
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prywatnych33. Przykładem takich placówek edukacyjnych były m.in. Szkoła Ogrodnicza 

przy ul. Nowogrodzkiej 36 w Warszawie czy Żeńska Szkoła Architektury im. Stanisława 

Noakowskiego w Warszawie. 

Szkołą średnią Królestwa Polskiego, która zasługuje na szczególne uznanie było 

Gimnazjum Krzemienieckie, założone w 1805 r. przez Tadeusza Czackiego. Szkoła miała 

dawać uczniom pełnię wykształcenia ogólnego i przygotowywać ich do podjęcia studiów 

na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Wileńskiego. Gimnazjum miało przede 

wszystkim rozbudzać wśród uczniów zamiłowanie do życia naukowego i nieustannego 

zdobywania wiedzy, czemu miało służyć wzmocnienie nauk filozoficzno-literackich 

i matematyczno-przyrodniczych34. Znaczącą opinię na temat kierunku rozwoju Liceum 

Krzemienieckiego wyraził w jednym z listów do Tadeusza Czackiego oświeceniowy myśliciel 

Hugo Kołłątaj, który wskazywał, że z czasem: „będzie to mała Universitas”35. Nauka w tej 

placówce edukacyjnej trwała dziesięć lat i była podzielona na dwa etapy, na które składały się 

cztery klasy niższe oraz trzy, dwuletnie kursy wyższe (tzw. biennia). Na niższym poziomie 

nauczania nacisk kładziono przede wszystkim na naukę języków starożytnych i nowożytnych, 

gdyż Tadeusz Czacki podkreślał, że na wczesnym etapie rozwoju umysłowego dziecko 

wyraźniej uaktywnia pamięć, niż krytyczne myślenie36. Klasy niższe stanowiły zatem etap 

propedeutyczno-ćwiczeniowy, przygotowujący młodych ludzi do podjęcia wyzwań 

intelektualnych, pojawiających się na kursach wyższych. Niemniej jednak w klasach niższych 

uczono aż jedenastu zróżnicowanych przedmiotów: religii, języka łacińskiego (5h/tyg.), 

gramatyki słowiańskiej i języka rosyjskiego (4h/tyg.), języka polskiego (5h/tyg.), języka 

niemieckiego (4h/tyg.), języka francuskiego (4h/tyg.), nauk moralnych (1h/tyg.), geografii 

nowożytnej, historii starożytnej, arytmetyki (1h/tyg.) i geometrii Euklidesowej37. Uważam, że 

jest to niezwykle ambitna propozycja programowa, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, 

że uczniowie byli wówczas w wieku od ośmiu do dziesięciu lat. Jeszcze bardziej zadziwiający 

jest fakt, że w klasie drugiej uczniowie bez większych problemów zajmowali się, pod nadzorem 

 
33 Stefan Ignacy Możdżeń w cytowanej już publikacji wskazuje, że: „Z ogólnej liczby 794 szkół średnich 

ogólnokształcących w r. 1927/28 zaledwie 270 było państwowych, 65 samorządowych (na ogół miejskich), a 459 

prywatnych”, dz. cyt., s. 88.  
34 P. Bryła, Organizacya Gimnazyum Krzemienieckiego, Kraków 1889, s. 11.  
35 Tamże, s. 7. [Zob. X. Hugona Kołłątaja Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem 

nadzwyczajnym szkół w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów 

naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach, z rękopisu wydał 

F. Kojsiewicz, t. I-IV, Kraków 1844-1845].   
36 Tamże, s. 10.  
37 Tamże.  
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profesora, tłumaczeniem ustępów z Korneliusza Neposa na język polski, a w klasie czwartej 

mierzyli się z tekstami Cycerona, Tacyta, Wergiliusza czy Horacego. Warto jednak podkreślić, 

że uczniowie, którzy byli zapisywani do klasy pierwszej, w większości przypadków mieli 

już opanowane podstawy gramatyki języka łacińskiego, które wynosili z edukacji domowej38. 

Po ukończeniu klasy czwartej rozpoczynał się kolejny etap edukacyjny, obejmujący tzw. kursy 

wyższe, które rozwijały umiejętności matematyczno-fizyczne (24 przedmioty), moralno-

polityczne (10 przedmiotów), estetyczno-literackie. Przyjrzyjmy się propozycji przedmiotowej 

oddziału literatury i nauk o pięknie, które pojawiały się na wszystkich bienniach: język 

i literatura: grecka, rzymska, słowiańska, rosyjska, polska, angielska, francuska; encyklopedia 

filologiczna; starożytności greckie; geografia starożytna; chronologia; historia: powszechna, 

polska, rosyjska; gramatyka powszechna; bibliografia; psychologia i logika. Program zakładał 

ponadto, że uczniowie poznają na zajęciach również historię i perspektywę rozwojową każdej 

z wymienionych powyżej nauk39. Jednym z zastrzeżeń, jakie pojawiało się w korespondencji, 

dotyczącej omawianej szkoły było znaczące przeładowanie propozycji programowej, 

utrudniające uczniom gruntowną naukę. Oczywiście podejmowano próby poradzenia sobie 

z tymi zarzutami. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowym rozwiązaniom metodycznym 

w zakresie wybranych przedmiotów humanistycznych. Warto podkreślić, że nauka języka 

polskiego pojawiała się dopiero na kursie wyższym i była zespolona z edukacją w zakresie 

łaciny. Przy omawianiu tekstów literackich, słownictwa i gramatyki obu języków stawiano 

na uświadamianie młodzieży zbieżności i niezgodności poprzez zastosowanie metody 

porównawczej. Ważnym elementem edukacji polonistycznej były też ćwiczenia retoryczne 

i stylistyczne. Sięgano wówczas po teksty Cycerona i utwory Horacego, które omawiano 

na zajęciach z profesorem literatury40. Uczniowie byli zobowiązani do pamięciowego 

opanowywania ważniejszych ustępów z Mów Cycerona i na ich podstawie układali swoje 

autorskie teksty, a najlepsi mieli okazję zaprezentować je publicznie podczas miejskich 

występów, określanych mianem „rocznych popisów”. W Gimnazjum Krzemienieckim dużą 

wagę przykładano do wzmocnienia rozwoju umysłowego ucznia, dlatego zgodnie 

z wytycznymi Komisji Edukacji Narodowej zalecano nauczycielom: 

 

Poczynaj od rzeczy prostych i łatwych, a postępuj z wolna do trudniejszych; nie kładź rzeczy, ani wyrażeń 

ogólnych przed szczególnymi, ani oderwanych myślą przed podpadającymi pod zmysły; układaj książki 

 
38 Tamże, s. 14.  
39 Tamże, s. 11.  
40 Tamże, s. 18.  
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elementarne w jedno pasmo prawd, połączonych ze sobą w sposób, iżby ucznia zawczasu w praktyczną wprawiały 

logikę, przyznamy, że to była w najczystszej swej postaci zastosowana metoda indukcji41.  

          

Nauka języków obcych oparta była przede wszystkim na tłumaczeniu tekstów 

literackich. W tym zakresie również można zaobserwować ciekawe rozwiązanie metodyczne. 

Na języku niemieckim, który poznawano tylko na niższym etapie kształcenia, dokonywano 

przekładów z języka polskiego, rosyjskiego i łacińskiego na niemiecki lub na odwrót. Tekstami 

literackimi, wspierającymi proces edukacyjny były fragmenty Śmierci Abla S. Gessnera, 

wiersze A. von Hallera, teksty braci Schleglów oraz wyjątki z eposu Mesjada 

F. G. Klopstocka42. Podobnie uczono języka rosyjskiego, który z uwagi na prasłowiańskie 

powinowactwo z polszczyzną był dość szybko opanowywany przez uczniów. Ten proces był 

dodatkowo wspierany na zajęciach z gramatyki słowiańskiej. Nauce języka francuskiego 

również towarzyszyły tłumaczenia, ale w tym przypadku przekładano głównie autorów 

starogreckich na język francuski lub autorów francuskojęzycznych na polszczyznę43. 

Po odpowiednim opanowaniu języków wprowadzano ćwiczenia w przekładzie 

multijęzykowym, np. tłumaczenie wybranej ody Horacego na język polski, następnie 

na rosyjski, a potem na francuski i niemiecki. 

W Gimnazjum Krzemienieckim bardzo ważnym przedmiotem była logika, która: 

„[pojawiała się – Ł.T.] przy każdym przedmiocie, bacznie bowiem zwracano uwagę 

na wyrażanie się dokładne, jędrne, ścisłe, konsekwentne”44.  

Szkoła pod zarządem Czackiego czyniła starania, aby upowszechnić edukację 

na wyższym poziomie edukacyjnym dla niezamożnej młodzieży. Udało się nawet 

zorganizować specjalny fundusz stypendialny, dzięki któremu niektórym uczniom opłacano 

konwikt45. Warunkiem przyjęcia do szkoły był odpowiedni wiek uczniów (przyjmowano 

kandydatów w wieku od 8 do 10 roku życia) oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły 

niżej zorganizowanej (np. przyklasztornej). Nowy rok szkolny rozpoczynał się na początku 

października. Warto podkreślić, że mimo wielu zapisanych na listę uczniów, nie otwierano 

 
41 Tamże, s. 25. [Zob. Ustawy Komissyi Edukacyi Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach 

Rzeczypospolitej przepisane w Warszawie roku 1783, wyd. S. Sobieski, Warszawa 1872].    
42 Tamże, s. 16.  
43 Tamże, s. 22.  
44 Tamże, s. 26  
45 W Organizacya Gimnazyum Krzemienieckiego mowa jest o dwóch rodzajach konwiktu: funduszowym i 

wolnym. W przypadku pierwszego wszelkie koszty związane z edukacją ucznia były ponoszone przez szkołę, jeśli 

młody człowiek wykazywał postępy w nauce. W innym przypadku taksa edukacyjna wynosiła 300 złotych 

polskich za rok szkolny, s. 29.   
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dodatkowych klas równoległych46. Uczniowie byli zobowiązani do posiadania jednakowego 

ubioru szkolnego. Dyrektor Czacki był człowiekiem, który nieustannie interesował się losem 

swoich podopiecznych, np. odwiedzał ich w mieszkaniach, aby sprawdzić warunki lokalowe 

i higieniczne47. Te spotkania były też okazją do porozmawiania na temat rodziny 

czy samopoczucia ucznia. Powodzenie procesu edukacyjnego nie byłoby możliwe bez 

doskonale wykształconych nauczycieli: 

 

Zgromadzenie profesorów nie było gorsze od swojego zwierzchnika, skład ich był „wyborowy, zaufanie posiadali 

zupełne”. Dyrektor nie potrzebował czuwać nad takimi ludźmi, czuwał nad nimi własny ich honor, wielkie 

podjęcie obowiązków dla tej szkoły a więc dla kraju pełnionych. „Nie mieliśmy rzemieślników w zawodzie 

nauczycielskim, którzy dla chleba tylko ten zawód obierali, ale ludzi kochających swój przedmiot i uprawiających 

go z prawdziwym zamiłowaniem i kochających młodzież, która w nich naprawdę nie tylko przewodników 

w nauce, ale zastępstwo rodziców swych widziała”. Trudno zresztą szukać pochwał tam, gdzie skutki najlepiej 

przemawiają48.   

                    

 Niektóre założenia organizacyjne i metodyczne, które nadawały wyraźnego charakteru 

Atenom Wołyńskim, zostały wykorzystane przez metodyków i pedagogów z początku XX w., 

którzy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. stanęli przed trudnym zadaniem 

odbudowy i ujednolicenia ogólnokształcącej szkoły średniej. Podkreśliłbym tu szczególnie trzy 

znaczące elementy, wskazując że szkoła ma być: przestrzenią pracy myśli i poszerzania 

horyzontów poznawczych młodego człowieka, w którym rozbudzi się przywiązanie do życia 

intelektualnego; miejscem, które wyposaża ucznia w określoną wiedzę ogólną i specjalistyczną, 

korespondującą z jego osobistymi zainteresowaniami; instytucją, wspierającą proces 

wychowania świadomego swoich obowiązków i powinności wobec rodziny oraz ojczyzny 

młodego obywatela. Działalność Liceum Krzemienieckiego została wygaszona na mocy 

carskiego urazu w 1833 r. Idea tej szkoły była jednak bliska działaczom okresu dwudziestolecia 

międzywojennego, gdyż decyzję o jej ponownym uruchomieniu w 1920 r. podjął sam 

Marszałek Józef Piłsudski49.       

Na obszarze zaboru pruskiego bardzo silne były działania germanizacyjne w życiu 

publicznym, a także w oświacie. Podstawę systemu edukacyjnego stanowiła ośmioletnia, 

obowiązkowa szkoła elementarna, w której językiem wykładowym był niemiecki50. Szkoły 

 
46 Tamże, s. 26.  
47 Zob. A. Osiński, O życiu i pismach T. Czackiego, Kraków 1851.   
48 P. Bryła, Organizacya Gimnazyum Krzemienieckiego, dz. cyt., s. 36.  
49 S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000, s. 150.  
50 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 17.  
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elementarne ludowe, organizowane w mniejszych ośrodkach dawały ogólne wykształcenie oraz 

pozwalały kontynuować naukę w szkołach przygotowawczych51, stanowiących bazę 

seminariów nauczycielskich. Szkoły elementarne obywatelskie, zakładane przede wszystkim 

w większych aglomeracjach, przygotowywały młodzież do pracy w różnych dziedzinach 

gospodarki52. W miastach funkcjonowały także szkoły dopełniające, w których naukę pobierała 

młodzież pracująca przede wszystkim w przemyśle53.  

Szkoła średnia, podobnie jak w zaborze austriackim, była przeznaczona głównie 

dla młodzieży, decydującej się na podjęcie studiów wyższych. Na obszarze pruskim 

funkcjonowały gimnazja klasyczne, gimnazja realne, gimnazja realne reformowane i szkoły 

wyższe realne54. Nauka w gimnazjum oparta była na sześciu klasach, przy czym trzeba 

zaznaczyć, że trzy klasy wyższe stanowiły dwuletnie kursy (Obertertia i Untertertia; 

Obersecunda i Untersecunda; Oberprima i Unterprima). Okres nauki obejmował zatem dziesięć 

lat55. Wyraźnie dbano o kształcenie kandydatów na nauczycieli, którzy mogli pobierać nauki 

w trzyletnich seminariach nauczycielskich56.                    

Ten krótki przegląd organizacji szkolnictwa na obszarach poszczególnych zaborów 

uświadamia nam odrębność istniejących wówczas systemów edukacyjnych, które rozwijały się 

w oparciu o prowadzoną na danym terenie określoną politykę oświatową. Warto podkreślić, 

że władze skupiały się przede wszystkim na edukacji elementarnej oraz kształceniu 

nauczycieli, którzy mieli uczyć w szkołach niższego szczebla. W zaborze austriackim i pruskim 

dzieci objęte były dodatkowo obowiązkiem szkolnym57. Wyższe poziomy edukacyjne 

zarezerwowane były dla uczniów, którzy wykazywali wybitne zdolności i jednocześnie 

rozważali podjęcie studiów wyższych. 

Pierwsze akty prawne, które zmierzały do uporządkowania kwestii organizacji 

polskiego szkolnictwa zaczęły pojawiać się pod koniec 1917 r. W przepisach tymczasowych 

z dnia 10 sierpnia 1917 r. o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim58 można 

 
51 Tamże, s. 21.  
52 Tamże, s. 17.  
53 Tamże, s. 17.  
54 Tamże, s. 17.  
55 Z. Samolewicz, K. Benoni, Gimnazya i szkoły realne pruskie a nasze ze względu na organizacyą i metodę 

nauczania. Sprawozdanie do Wysokiego Wydziału królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wiel. Księstwem 

Krakowskiem, Lwów 1871, s. 47.  
56 Tamże, s. 90.  
57 W zaborze austriackim do szkół posyłano dzieci, które ukończyły 6 rok życia i obowiązkowa nauka trwała 

od 6 do 7 lat. W zaborze pruskim obowiązek nauki dotyczył dzieci, które ukończyły 5 rok życia i pobierały 

obowiązkową edukację do 14 roku życia [M. Pęcherski, M. Świętek, dz. cyt., s. 19-20] 
58 Dz. Urz. Dep. WRiOP 1917 r. Nr 1, poz. 1.  
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przeczytać, że edukacja na poziomie publicznych szkół elementarnych miała być bezpłatna 

i dostępna dla wszystkich. Placówki edukacyjne miały przyjmować maksymalną liczbę 

uczniów z danego okręgu szkolnego, aby umożliwić im realizowanie obowiązku nauki. 

Obywatele cieszący się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie i po uzyskaniu aprobaty 

Rady Szkolnej Okręgowej mogli zakładać szkoły prywatne. Kwestia uruchamiania kolejnych 

placówek publicznych spoczywała na poszczególnych gminach, natomiast utrzymanie szkół 

było finansowane z gminnego budżetu, funduszy powiatowych, subwencji państwowych 

oraz dotacji celowych. Nadzór nad szkołami elementarnymi sprawowały Rady Szkolne 

Okręgowe, które pozyskiwały także środki na rozbudowę sieci szkolnictwa oraz analizowały 

potrzeby społeczne. Podlegały im Dozory59 oraz Opieki Szkolne60. Bezpośredni nadzór 

nad szkołami prywatnymi sprawował Inspektor Okręgowy, który odpowiadał także 

za nominacje nauczycielskie.  

Szczególną troską otoczono mniejszości narodowe i wyznaniowe. Szósty rozdział 

omawianego powyżej aktu prawego poświęcony był kwestii żydowskiej (O nauce dzieci 

wyznania mojżeszowego). Możemy w nim przeczytać, że: „Dla dzieci wyznania mojżeszowego 

tworzone będą w razie dostatecznej liczby zgłoszeń ze strony rodziców osobne szkoły 

elementarne lub oddziały, świętujące sabat”61.  

Ustawa z 12 września 1917 r. dotycząca uwzględniania potrzeb szkolnych 

mniejszości wskazywała, że szkoły publiczne na obszarze Królestwa Polskiego będą 

przyjmowały wszystkich zainteresowanych nauką uczniów. Jeżeli w danej gminie mieszkało 

co najmniej pięćdziesiąt dzieci narodowości niepolskiej istniała możliwość organizacji 

dedykowanych im szkół elementarnych z ojczystym językiem wykładowym62.  

Kwestię obowiązkowej edukacji na poziomie szkoły powszechnej regulował dekret 

z 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym. Rady Szkolne Okręgowe zajmowały się organizacją 

rewirów szkolnych, a także regulowały liczbę placówek oświatowych, uwzględniając 

zapotrzebowanie edukacyjne. Opieki Szkolne natomiast odpowiadały za sporządzanie metryk 

uczniowskich i weryfikowały, którzy uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu63. Warto 

podkreślić, że obowiązek szkolny mógł być realizowany w siedmioletnich publicznych 

 
59 Dozór Szkolny sprawował nadzór nad szkołami gminnymi, dbał o ich dobrostan i zajmował się sprawami 

budżetu poszczególnych placówek edukacyjnych.    
60 Opieka Szkolna dbała o rozwój konkretnej placówki, sprawowała nadzór pedagogiczny nad uczniami w szkole 

i odpowiadała za kontakt z rodzicami.  
61 Dz. Urz. Dep. WRiOP 1917 r. Nr 1, poz. 1. 
62 Dz. Urz. Dep. WRiOP 1917. Nr 1.  
63 Jeżeli dziecko w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego miało ukończone 7 lat podlegało obowiązkowej 

edukacji w zakresie szkoły powszechnej. Dzieci mające dysfunkcje rozwojowe były zwolnione.   
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szkołach powszechnych, innych szkołach, których zakres wiadomości odpowiadał programowi 

szkoły powszechnej oraz w trakcie edukacji domowej. W dwóch ostatnich przypadkach 

możliwe było przeprowadzenie egzaminów weryfikacyjnych, które potwierdzałyby 

opanowanie przez uczniów określonych sprawności64.      

Decyzja o wprowadzeniu obowiązku szkolnego oraz przyrost placówek edukacyjnych 

spowodowały, że zaczęło brakować nauczycieli, którzy mogliby podjąć pracę w szkołach 

powszechnych. Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych 

w Państwie Polskim regulował tę sprawę. Kandydaci na nauczycieli pobierali nauki 

w pięcioletnich, publicznych lub prywatnych seminariach nauczycielskich. Bardzo ważnym 

elementem edukacji przyszłych nauczycieli były kursy pedagogiczne i zawodowe 

oraz praktyki, które odbywały się w szkołach wzorcowych pod okiem wykwalifikowanych 

opiekunów. Seminaria nauczycielskie przyjmowały absolwentów szkół powszechnych, którzy 

ukończyli co najmniej czternasty rok życia. Absolwent seminarium zobowiązany był 

do złożenia pierwszego egzaminu nauczycielskiego, po zdaniu którego stawał się dydaktykiem 

tymczasowym. Po dwóch latach praktyki dydaktycznej przystępował do drugiego egzaminu. 

Jego pozytywny wynik skutkował przyznaniem mu tytułu nauczyciela stałego65.    

W maju 1919 r. dyrektorzy szkół średnich na terenie dawnego Królestwa 

Kongresowego otrzymali pismo, w którym zapowiadano zmiany w zakresie programów 

nauczania. Był to wyraźny sygnał, że Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego rozpoczyna pracę w zakresie reorganizacji ogólnokształcącej szkoły średniej. 

We wspomnianym tekście czytamy: „Nowa organizacja szkolnictwa średniego przewiduje 

cztery typy szkoły średniej: matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny, humanistyczny 

z łaciną, klasyczny”66. Projekty programów naukowych wspomnianych typów szkół zostały 

opracowane przez Sekcję Szkolnictwa Średniego przy MWRiOP i ogłoszone w pracy 

zatytułowanej Program naukowy szkoły średniej z 1919 r. 

Wyraźnie podkreślano, że szkoła średnia ma zachować swój ogólnokształcący 

charakter, natomiast poszczególne jej typy mają opierać się na tzw. podstawach 

wychowawczych, czyli pokrewnych przedmiotach, które mogłyby stanowić bazę edukacyjną67. 

Szkoła średnia miała uczyć przede wszystkim samodzielności, odpowiedzialności i dyscypliny 

 
64 Dz. Urz. MWRiOP 1919 r. Nr 2, poz. 2.  
65 Dz. Urz. MWRiOP 1919 r. Nr 2, poz. 3.  
66 Okólnik nr 6329/19. S. II z dn. 17 maja 1919 r. (Dz. Urz. MWRiOP 1919 r. Nr 6, poz.13.).  
67 Program naukowy szkoły średniej, projekt wypracowany przez Sekcję szkolnictwa średniego, Warszawa 1919, 

s. 18-19. 
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umysłowej. W zaproponowanych programach naukowych dominował dyscyplinaryzm68, 

zakładający indywidualizację tempa nauki, zmniejszenie ilości przedmiotów oraz materiału 

do opanowania oraz powiązanie poszczególnych przedmiotów z życiem. Głównym celem 

szkoły średniej nie miało być już przede wszystkim przygotowywanie do podjęcia studiów 

wyższych, dlatego podkreślano, że nawet przedmioty z podstawy wychowawczej nie mogą być 

prowadzone na wzór akademickich wykładów. Nauczyciel miał stać się mentorem dla swoich 

uczniów, który poprzez dobrze opracowane kryteria, przemyślany program i atrakcyjne zadania 

edukacyjne, wspierałby wychowanków na drodze do osiągnięcia założonych celów. 

Na przedmioty z podstawy wychowawczej przewidziane było więcej godzin w poszczególnych 

cyklach kształcenia. Nie oznaczało to, że inne przedmioty były pomijane, gdyż jak czytamy 

w omawianym projekcie: 

 

Reforma polegać ma nie na ich osłabieniu, lecz na wzmocnieniu przedmiotów z „podstawy wychowawczej”. 

Wzmocnienie to zaś polegać będzie nie na rozszerzaniu zakresu, lecz na ulepszaniu metody, a więc nie na jakiemś 

wydatniejszem zwiększeniu ilości lekcji teoretycznych, lecz na wzmożeniu lektury, pracy samodzielnej zajęć 

i ćwiczeń praktycznych. Wynika stąd, że pod względem ilości lekcji przedmioty nie należące do „podstawy 

wychowawczej” nie muszą bynajmniej ulec ograniczeniu. A że dzięki stworzeniu dobrej „podstawy 

wychowawczej” młodzież osiągnie niewątpliwie wyższy stopień umysłowego rozwoju, niż gdyby szkoła takiej 

podstawy nie miała, przeto i wyniki osiągane w nauce przedmiotów poza „podstawą” stojących będą lepsze. 

Różnica między niemi, a przedmiotami tworzącemi „podstawę” będzie polegała na tem, że te ostatnie będą główną 

szkołą myślenia69.    

 

Formy myślenia, do których uczniowie mieli dochodzić poprzez własne obserwacje 

i ciężką pracę w obrębie przedmiotów z podstawy wychowawczej, miały być rozszerzane 

na inne przedmioty, które do podstawy nie należały70. Wyobraźmy sobie, że uczeń, który jest 

w klasie matematyczno-przyrodniczej i jest przyzwyczajony do matematyczno-realistycznych 

form myślenia, styka się z fragmentem Boskiej Komedii Dantego Alighieri. Analiza 

i interpretacja tego tekstu w wykonaniu takiego ucznia będzie zupełnie inna, niż w przypadku 

ucznia, który jest specjalistą w zakresie metod humanistycznych. Oczywiście mam tu na myśli 

wyłącznie indywidualną pracę danego ucznia z tekstem, bez wskazówek ze strony nauczyciela. 

Każdorazowe odczytanie dzieła literackiego w oparciu o nieco inny sposób myślenia 

i ujmowania rzeczywistości jest wielką zaletą i pozwala odkrywać co raz to nowe elementy. 

Taka lektura nie jest ponadto schematyczna i nużąca dla uczniów.  

 
68 Tamże, s. 17.   
69 Tamże, s. 20-21. 
70 Tamże, s. 21.  
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Ilość przedmiotów, które miały zostać ze sobą powiązane i utworzyć podstawę 

wychowawczą danego typu szkoły średniej miała być ograniczone do niezbędnego minimum71. 

Z podobnymi ograniczeniami mamy do czynienia, jeśli przyjrzymy się treściom dydaktycznym 

zawartym w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Nie liczyła się ilość 

materiału, ale jakość i dobór treści, które pobudzałyby ucznia do pracy myśli. Wskazywano 

ponadto, że uczeń musi widzieć po co przyswaja określony materiał i w jakim zakresie 

ta wiedza przyda mu się potem w dorosłym życiu. Metodycy uważali, że szkoła średnia, która 

nie posiadałaby przemyślanej podstawy wychowawczej jest z pedagogicznego punktu widzenia 

skazana na porażkę72. Zanim ukonstytuowały się wspominane w okólniku z 17 maja 1919 r. 

cztery typy szkół średnich ogólnokształcących, dyskutowano na temat różnych możliwości 

łączenia przedmiotów w podstawy wychowawcze, które stanowiłyby bazę kolejnych 

wariantów szkół średnich, a ponadto poddawano krytycznej analizie program istniejących 

wówczas placówek. 

Typem szkoły, posiadającym wyraźnie zarysowaną podstawę wychowawczą, opartą 

na łacinie i grece, było gimnazjum klasyczne. Przedmiotami wspierającymi proces ożywiania 

kultury humanistycznej i zamiłowania do klasycznego ideału piękna były nauka języka 

ojczystego i jednego języka obcego nowożytnego (języka angielskiego, języka niemieckiego, 

języka francuskiego) oraz poszerzanie wiedzy historycznej73. Gimnazjum klasyczne miało 

kształtować pasjonatów kultury antycznej, którzy jednocześnie posiadaliby dużą świadomość 

językową i byli wybitnie uwrażliwieni na poczucie dobrego smaku. Można to było osiągnąć 

dzięki wieloletniej lekturze tekstów autorów greckich i łacińskich oraz regularnej nauce 

gramatyki języków klasycznych, która okazywała się: „nieustanną gimnastyką myślową”74. 

Przede wszystkim dbano o to, aby uczeń samodzielnie obcował z tekstami oryginalnymi 

i tłumaczonymi, potrafił korzystać ze słownika, zauważał pewne zależności między różnymi 

zjawiskami językowymi. Nauka języków klasycznych pozwalała zrozumieć zawiłości 

i prawidła gramatyki polskiej. Zwrot ku tradycji klasycznej dawał ponadto poczucie kulturowej 

jedności z Europą i pozwalał jednocześnie na wyraźne odcięcie się od Niemiec i Rosji jako 

punktów odniesienia dla kultury polskiej. Warto podkreślić, że sama podstawa wychowawcza 

i profil przyszłego absolwenta gimnazjum klasycznego były interesujące, ale praktyka 

 
71 Tamże, s. 22.  
72 Tamże, s. 22.  
73 Tamże, s. 23-24.  
74 Tamże, s. 23.  
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dydaktyczna często pozostawiała wiele do życzenia. O przyczynach takiego stanu rzeczy piszą 

autorzy Programu naukowego szkoły średniej w następujących słowach: 

 

Z jednej strony nauczyciele języków starożytnych rzadko umieją wyzyskać naukę gramatyk dla wyrobienia 

w uczniach zdolności myślenia, z drugiej zaś gimnazja roją się od nauczycieli klasyków, mających zbyt mało 

subtelniejszej i głębszej kultury w ogóle i zbyt mało przepojonych wielką kulturą starożytną, by mogli przelać 

w młodzież swoje odczucie i zrozumienie jej. Tacy nauczyciele czynią z nauki filologii klasycznej przedmiot 

martwy, niezdolny stwarzać w szkole życia. Dodać należy na koniec, że tak powszechne posługiwanie się przez 

uczniów gotowemi przekładami utworów czytanych uwalnia ich od mozołu samodzielnego pokonywania 

napotykanych przy lekturze trudności i w ten sposób niweczy jedną z głównych zalet, jakie nauczanie języków 

starożytnych w sobie mieści75.  

 

 Na przykładzie gimnazjum klasycznego doskonale widać, że nawet najbardziej 

wzniosłe założenia mogą zostać w dużej mierze zmarnowane, jeśli podda się je swobodnej 

interpretacji i nie stworzy się odpowiednich warunków do ich konkretyzacji w fazie 

realizacyjnej. Jest jeszcze jeden problem, na który warto zwrócić uwagę. Gimnazjum klasyczne 

miało być szkołą dla przyszłej elity intelektualnej, która w czasie trwania nauki, rozumiałaby 

sens studiowania języków klasycznych i antycznej kultury. Z uwagi na fakt, że nauka łaciny 

była przepustką na studia wyższe, szybko okazało się, że do gimnazjów klasycznych trafiały 

dzieci, które miały zupełnie inne zainteresowania, ale myślały o kontynuacji nauki. Ten typ 

szkoły szybko zaczął wypełniać się uczniami, których klasyczny profil po prostu nudził. 

Niestety miało to negatywny wpływ na poziom kształcenia, gdyż trzeba było sięgać po mniej 

skomplikowane teksty, zaczęto co raz częściej korzystać z gotowych przekładów i tym samym 

tracono prawdziwych pasjonatów, którym nieświadomie utrudniano intelektualny rozwój76. 

Masowość stała się przyczyną wyraźnego obniżenia rangi tej szkoły. Wielu młodych ludzi 

zaczęło traktować gimnazjum klasyczne jako „uciążliwą konieczność” na drodze do awansu 

społecznego. Uczniowie niebędący pasjonatami, zmuszani przez nauczycieli do nauki trudnej 

gramatyki, poszerzania zasobu słownictwa, czytania tekstów antycznych, mieli problem, 

aby zrozumieć związek filologii klasycznej ze współczesnością i realnością77. Z punktu 

widzenia pedagogiki jest to zasadniczy problem, gdyż nie rozbudzi się w uczniu zamiłowania 

do przedmiotu, nawet jeśli będzie znakomicie prowadzony, jeśli młody człowiek nie będzie 

rozumiał po co właściwie musi się go uczyć: 

 
75 Tamże, s. 24.  
76 Tamże, s. 24-25.  
77 Tamże, s. 25.  



25 
 

 

Szkoła ta [gimnazjum klasyczne – Ł.T] przez długi szereg niższych lat zużywa cały ogromny wymiar czasu, 

poświęcony językom starożytnym, na wtłoczenie uczniom w głowy wielkiej ilości słów obcych, obszernego 

materiału gramatycznego, oraz na ćwiczenia językowo-gramatyczne; dopiero w końcowych latach nauki przyjść 

może istotna lektura utworów. Każdemu wychowawcy narzucić się musi pytanie, czy to zajmowanie dzieci 

w wieku od dziesięciu do kilkunastu lat życia nauką słówek i gramatyki, oraz ćwiczeniami językowo-

gramatycznymi, odpowiada naturalnym popędom i zainteresowaniom dzieci, czy nie jest im wprost przeciwne. 

Wszelkie obserwacje dzieci tego wieku zdają się wskazywać, że to ostatnie przypuszczenie jest 

usprawiedliwione78.                

 

 Reforma gimnazjum klasycznego miała polegać przede wszystkim na powrocie 

do elitarnego charakteru tych szkół i przyjmowaniu wyłącznie uczniów, którzy ujawniają 

zamiłowanie do kultury antycznej i posiadają wrodzone zdolności językowe79. Tylko tacy 

uczniowie mieli szansę na pogłębiony rozwój intelektualny i rozbudzenie w sobie wrażliwości 

estetycznej. Odnowione gimnazjum klasyczne miało stać się: „żywym źródłem kultury 

klasycznego piękna i łącznikiem między teraźniejszością, a tem co było wielkie w starożytnej 

Grecji i Rzymie”80. 

 Współcześnie nieliczne tylko profile w szkołach średnich oferują uczniom fakultatywną 

naukę języka łacińskiego (najczęściej są to klasy humanistyczne lub biologiczno-chemiczne). 

Niestety zgłębianie łaciny kojarzy się uczniom przede wszystkim z pamięciowym 

opanowywaniem reguł i końcówek gramatycznych, pewnych sentencji czy określonego 

słownictwa. Często stosowana przy nauczaniu łaciny, metoda pruska, zupełnie nie sprawdza 

się we współczesnej dydaktyce. Wywołuje ona zniechęcenie wśród uczniów i wewnętrzny 

bunt. Porażki uczniów w zakresie nauki języka łacińskiego wynikają bardzo często z błędnego 

założenia, że znajomość pewnych elementów tego martwego języka przyda im się na studiach, 

np. prawniczych, filologicznych czy medycznych. Wypacza to całkowicie sens edukacji w tym 

zakresie. Zwróćmy uwagę, że w gimnazjum klasycznym uczono jednocześnie języka 

łacińskiego i języka greckiego oraz poprzez teksty literackie i rozprawy naukowe poznawano 

kulturę antyczną. Nie jest to przypadkowe połącznie, ale wynik świadomych decyzji 

metodycznych. Tłumaczenie i komentowanie tekstów z języków starożytnych miało wspierać 

proces krytycznego myślenia i samodzielnego uczenia się. Greka i łacina stawały się 

narzędziem doskonalenia umysłowego i rozwoju intelektualnego. Każdy z uczniów miał prawo 

 
78 Tamże, s. 27.  
79 Tamże, s. 29.  
80 Tamże, s. 29.  
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w swoim tempie pokonywać pojawiające się trudności. Ciekawie dobrane teksty motywowały 

uczniów do nauki, bo przecież każdy pasjonat kultury antycznej chciałby poznać dzieje 

Eneasza, które nie byłyby poddane interpretacji przez tłumacza w procesie przekładu. 

Największą wartością był tu kontakt z oryginalnym duchem języków starożytnych, które 

poznawano jako żywe i wiecznie aktualne systemy pojęciowe. Zdystansowanie się od doraźnej 

polityki pozwala na uczenie namysłu i obiektywizmu.   

Współczesna szkoła, uwzględniając potrzeby rynkowe i oczekiwania społeczne, 

podkreśla istotę nauki języków nowożytnych, które są wyraźnie eksponowane 

w poszczególnych profilach ogólnokształcącej szkoły średniej (mam tu na myśli również 

technika). Na początku XX w. trwały ożywione dyskusje na temat możliwości tworzenia 

gimnazjów, których podstawa wychowawcza zorganizowana byłaby wokół języków 

nowożytnych – szczególnie francuskiego, niemieckiego i angielskiego, dla których 

opracowywano oddzielne programy naukowe. Takie szkoły mogły stanowić alternatywę 

dla wymagającego gimnazjum klasycznego, które dzięki temu zaczęłoby powoli odbudowywać 

swój pierwotny prestiż. Zwracano jednak uwagę, że języki nowożytne, w przeciwieństwie 

do języków klasycznych, nie dostarczą uczniom wystarczającej materii do pracy umysłowej, 

gdyż brakowało im klasycznej przejrzystości81. W dodatku w nauce języków nowożytnych 

najważniejsza okazuje się komunikacja82, a nie dbałość o poprawność gramatyczną (to kwestia 

drugorzędna), a to właśnie ten drugi komponent miał odgrywać doniosłą rolę w doskonaleniu 

intelektualnym młodzieży. Niemniej jednak to właśnie w tym typie szkoły doskonale mogłaby 

rozwijać się literatura obcojęzyczna, którą uczniowie poznawaliby początkowo 

we wzorcowych przekładach, a następnie w oryginalnej materii słownej, po uzyskaniu 

biegłości w zakresie określonego języka. Nowe programy nauczania kładły nacisk na redukcję 

materiału teoretycznego oraz silną kondensację przedmiotów83. Te zabiegi miały na celu przede 

wszystkim troskę o uczniów, których edukacja na poziomie szkoły średniej nie ulegałaby 

rozproszeniu i powierzchniowemu traktowaniu treści mniej istotnych z punktu widzenia 

danego typu szkoły. Przypomnę, że liczyła się przede wszystkim indywidualna i pogłębiona 

nauka w zakresie określonych przez typ szkoły przedmiotów pokrewnych, które wyposażyłyby 

ucznia w konkretne metody badawcze i tym samym przygotowały do twórczej pracy 

umysłowej. Działania te wydają się realizować zasadę „mniej znaczy więcej”, która bliska 

 
81 Tamże, s. 39.  
82 Tamże.  
83 Na przykład w gimnazjum klasycznym proponowano łączyć fizykę z kosmografią i chemią czy historię 

z geografią (kl. V).   
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jest również współczesnej metodyce pracy z uczniem w ramach oceniania kształtującego. 

W przypadku omawianego typu szkoły koniecznością byłoby rozdrobnienie przedmiotów 

i uczenie przede wszystkim języka polskiego, historii, co najmniej dwóch języków 

nowożytnych i najważniejszych treści z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.     

Powstanie szkoły średniej opartej na nauce języków nowożytnych wiązałoby się 

ponadto z koniecznością zmiany myślenia na temat edukacji lingwistycznej, gdyż: 

 

(…) główną wartość kształtującą języków nowożytnych należałoby upatrywać w nauce literatur odpowiednich 

narodów, a raczej w lekturze arcydzieł tych literatur [podkreślenie – Ł.T.]. Jeśli jednak zważymy, iż do czytania 

tych utworów trzeba nie tylko dojrzałości umysłowej, ale przede wszystkim opanowania języka, do czego 

w nauczaniu masowem dochodzi się rzadko, a w każdym razie nie wcześniej, niż w najwyższych klasach, 

spostrzeżemy, że jakikolwiek istotny i silniejszy wpływ nauki języków nowożytnych może istnieć tylko w kilku 

ostatnich latach szkoły. Wszystkie lata poprzednie, a więc większa część szkoły, zajęte są tylko praktycznem 

wyrabianiem techniki językowej, a przez to pozbawione charakteru rozwijającego i kształtującego. Ograniczenie 

zaś wpływu do kilku klas najstarszych czyni języki nowożytne nieodpowiednimi na podstawę wychowawczą, 

której silne działanie rozwijające i urabiające winno się rozciągać o ile możności na wszystkie lata nauki, przyczem 

podstawy rozwoju, położone właśnie w klasach niższych, w dużym stopniu rozstrzygają o wartości całej szkoły84.       

 

 Zwróćmy uwagę, że w tym typie szkoły, nauka języków nowożytnych miała być tylko 

jednym z elementów długofalowego procesu przyswajania przez uczniów obcej literatury. 

Jednoczesna nauka co najmniej dwóch języków nowożytnych oraz innych przedmiotów 

ogólnokształcących w konsekwencji prowadziłaby do rozpraszania uwagi uczniów 

i powierzchownego traktowania materiału dydaktycznego. Nawet, jeśli uczeń byłby na tyle 

sprawny lingwistycznie, że szybko opanowałby poszczególne języki to niestety, ale dalej stałby 

przed dużym wyzwaniem, ponieważ: „Literatury nowożytne, będące pod wpływem stosunków 

pojęć i prądów, bez porównania zawilszych, niż stosunki, pojęcia i prądy świata starożytnego, 

dalekie są od wewnętrznej prostolinijności literatur klasycznych i stąd dla ucznia znacznie 

trudniejsze do zgłębienia85. Wymagałoby to dużego zaangażowania ze strony nauczyciela, 

który byłby zobligowany do objaśniania zawiłości, podpowiadania określonych rozwiązań 

czy dawania wskazówek interpretacyjnych, a przecież to uczeń miał poprzez kontakt 

z konkretnymi tekstami samodzielnie dochodzić do określonych wniosków i poszerzać swój 

warsztat metodologiczny. Zwróćmy ponadto uwagę, że efektywna nauka języków obcych 

możliwa jest przede wszystkim w kameralnych grupach. Publiczna szkoła, zobowiązana 

 
84 Program naukowy szkoły średniej, projekt wypracowany przez Sekcję szkolnictwa średniego, Warszawa 1919, 

s. 39-40.  
85 Tamże, s. 41.  



28 
 

do dbałości o zachowanie dyscypliny finansowej, nie byłaby w stanie zapewnić uczniom 

takiego komfortu pracy. Ze względów organizacyjnych podstawa wychowawcza 

wspomnianego typu szkoły uległaby niestety deformacji i zamiast edukacji lingwistycznej, 

mającej prowadzić do czytania i przeżywania literatury obcej w oryginale, uczniowie 

skupialiby się przede wszystkim na rozproszonej, powierzchownej nauce różnych systemów 

językowych. Zabrakłoby czasu na przeżycie estetyczne, płynące z możności obcowania 

z dziełem literackim jako tworem autotelicznym. Ostatecznie nie zdecydowano się 

na tworzenie takich szkół. Pozostały one jedynie niezrealizowanym, wymagającym 

dopracowania, projektem edukacyjnym.  

 Współczesna szkoła ogólnokształcąca, w której młodzież równocześnie uczy się 

co najmniej dwóch języków obcych, również mierzy się z podobnymi problemami. 

Świadomość językowa wielu uczniów, pomimo kilkuletniej nauki, jest najczęściej na bardzo 

niskim poziomie. Uczniowie, którzy uzyskują biegłość w zakresie języka obcego regularnie 

korzystają z prywatnych zajęć edukacyjnych, gdyż w klasie brakuje im warunków 

do pogłębiania swych umiejętności. Nauczyciele językowcy skupiają się przede wszystkim 

na nauce gramatyki i słownictwa, starając się utrzymać edukację na bezpiecznym, „średnim” 

poziomie. W praktyce oznacza to, że słabi uczniowie poddawani są nieustannej presji i wymaga 

się od nich osiągnięcia minimum programowego, natomiast o uczniach zdolnych najczęściej 

w tym procesie się zapomina, bo przecież im udało się już opanować materiał, który przewiduje 

podstawa. Anglista, pracujący pod presją konieczności przygotowania uczniów do egzaminu 

maturalnego, będzie przez okres nauki skupiał się na wyćwiczeniu pewnych schematycznych 

zachowań i reakcji, które pozwolą uczniom osiągnąć próg zaliczenia na egzaminie (aktualnie 

to uzyskanie minimum 30% punktów). Celem edukacji w zakresie nauki języków nowożytnych 

we współczesnej szkole średniej nie jest w istocie dogłębne poznanie języka i tym samym 

umożliwienie uczniom swobodnego dostępu do obcej kultury poprzez lekturę tekstów. Celem 

staje się przygotowanie wszystkich chętnych uczniów do egzaminu maturalnego w zakresie 

wybranego języka obcego. W konsekwencji nauczanie dwóch języków obcych staje się 

iluzoryczne, a jak wskazywali metodycy z początku XX w.: „Strzec się trzeba płytkiego 

utylitaryzmu, który dla dania środków i wiadomości pomocniczych, rzekomo praktycznych, 

ale małego dla istotnego rozwoju młodzieży znaczenia, poświęca cel główny: wyrabianie sił. 

Takim płytkim utylitaryzmem, zgubnym dla szkoły był prąd realistyczny, dla wiadomości 

i erudycji zaniedbujący rozwój umysłowy, tę samą szkodliwą dla szkoły rolę odgrywa 
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współczesny i krótkowzroczny utylitaryzm językowy”86. Taka szkoła nie wychowuje 

młodzieży, a uzyskane w niej kompetencje językowe mają wyłącznie powierzchowny 

charakter. W procesie edukacyjnym brakuje uczniom przestrzeni do rozwijania potencjału 

intelektualnego i wyćwiczenia sprawności w stosowaniu określonych metod poznawczych.  

 Początek XX w. to również dyskusja na temat istoty funkcjonowania i możliwości 

dalszego rozwoju tzw. gimnazjów filologicznych, które uruchamiano na obszarze Królestwa 

Polskiego w XIX w. Ich podstawę wychowawczą oparto na nauce języka łacińskiego, 

wybranego języka nowożytnego oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, takich jak 

chemia czy geometria wykreślna87. Zwróćmy uwagę, że w tym typie szkoły nie uczono dwóch 

języków klasycznych, będących podstawą wychowawczą gimnazjum klasycznego. Język 

łaciński funkcjonował tu tylko jako przedmiot prouniwersytecki, będący dla młodzieży swoistą 

przepustką na studia. Omawianej szkole z pedagogicznego punktu widzenia brakowało 

organizacyjnej spójności, gdyż: 

 

Gimnazjum realne („filologiczne”) nie wypłynęło z jakiejś głębszej myśli wychowawczej, obejmującej całokształt 

organizmu wychowawczego, życia i oddziaływania szkoły, lecz zjawiło się jako przypadkowy wynik walki, 

toczonej między zwolennikami gimnazjum klasycznego, broniącymi nieskażonego charakteru tej przekazanej 

tradycją uczelni, oraz wyłączności jej uprzywilejowanego stanowiska, a jej przeciwnikami, którzy chcieli filologię 

klasyczną usunąć zupełnie ze szkoły średniej, lub przynajmniej uzyskać pełne prawa (wstępu na uniwersytet) i dla 

szkoły niefilologicznej (realnej). W zaciętej tej walce żadna strona nie zdołała odnieść zwycięstwa, lecz nastąpił 

kompromis. Gimnazjum klasyczne utrzymało się jako szkoła wyposażona w pełnię przywilejów, szkoła realna 

pozostała na swem podrzędnym stanowisku; równocześnie jednak powstał trzeci rodzaj szkoły, kompromisowy: 

gimnazjum realne, wyposażone w pełnię praw88.        

 

 Usunięcie z podstawy programowej nauki języka greckiego spowodowało, 

że gimnazjum filologiczne stało się dla młodzieży atrakcyjną ofertą edukacyjną, jednak trzeba 

podkreślić, że: „Greka była tu [w podstawie wychowawczej opartej na nauce języków 

klasycznych – Ł.T.] czynnikiem o wiele ważniejszym, decydującym o wartości podstawy, ona 

bowiem literaturą swoją otwierała młodzieży świat wielkiego greckiego piękna. (…) literatura 

łacińska jest tylko słabym, pozbawionym istotnej wielkości, odblaskiem greckiej”89. Niemniej 

jednak była to szkoła o wiele łatwiejsza, niż gimnazjum klasyczne, a jej ukończenie dawało 

szansę dalszego rozwoju na studiach wyższych. Metodycy okresu dwudziestolecia 

 
86 Tamże, s. 43-44.  
87 Tamże, s. 34.  
88 Tamże, s. 35.  
89 Tamże, s. 35-36.  
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międzywojennego podkreślali jednak, że gimnazja filologiczne z czasem muszą być 

wygaszane90. W tych szkołach nie była możliwa gruntowna edukacja, gdyż ich podstawa 

wychowawcza była dość przypadkowa i oparta na nieczytelnej bazie, łączącej nauki 

humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze. Prowadziło to w konsekwencji do sztucznego 

zwiększenia ilości przedmiotów, poszerzenia ich podstaw programowych, przekazywania 

wiedzy przede wszystkim w oparciu o metody wykładowe, pamięciowego przyswajania 

gotowych rozwiązań i propozycji. Nie znajdowano tu czasu na rozwój umysłowy uczniów 

i kształtowanie ich władz poznawczych: „A że papierowość i zamiłowanie do słowa, poza 

którem nie kryje się jasne wyobrażenie, skłonność do niegruntowności i dyletantyzmu należą 

do naszych wad narodowych, przeto usunięcie, lub przynajmniej znaczne ograniczenie typu 

szkoły, te wady popierającego, połączone z możliwem usunięciem jej najgorszych błędów, jest 

sprawą nieciepiącą zwłoki”91. Zła metodyka ma wpływ na niszczenie programu i tym samym 

przyczynia się do obniżenia poziomu i efektywności nauczania. W konsekwencji prowadzi 

to do redukowania treści dobrych i potrzebnych, ale niewłaściwie nauczanych. Warto dodać, 

że w gimnazjach filologicznych często uczyli się przyszli księża, którym łacina była potrzebna 

w seminarium i późniejszym życiu kapłańskim (przed Soborem Watykańskim II msze święte 

i wszelkie obrzędy liturgiczne były sprawowane po łacinie). Do gimnazjów filologicznych 

ponadto trafiali często uczniowie, pochodzący z bogatszych rodzin wiejskich.                                           

 Ogólnokształcąca szkoła średnia na początku okresu dwudziestolecia 

międzywojennego miała przede wszystkim kształcić przyszłych ambitnych inteligentów, 

przygotowanych do życia oraz troszczących się o wzmocnienie pozycji Rzeczypospolitej 

w Europie po ponad stu latach niewoli i stagnacji. Można to było osiągnąć poprzez 

odpowiednio ułożone podstawy wychowawcze oparte na pokrewnych przedmiotach, które 

dostarczałyby uczniom materii do samodzielnej pracy umysłowej i pokonywania różnych 

trudności, pojawiających się w trakcie realizacji założeń programowych. W tym okresie dążono 

do zachowania równowagi pomiędzy wychowaniem a nauką. Szkoła miała uczyć hartu ducha 

i motywacji poprzez zmaganie się młodzieży ze swoimi ograniczeniami i podejmowanie prób 

przezwyciężania barier fizycznych czy intelektualnych. Opisane powyżej założenia różnych 

typów gimnazjów pokazują, że droga do osiągnięcia tego celu nie była łatwa.  

Gimnazjum klasyczne, mimo przemyślanej podstawy wychowawczej opartej 

na filologii klasycznej, z racji swego uprzywilejowanego statusu, stało się z czasem masową 

 
90 Tamże, s. 37.  
91 Tamże, s. 37-38.  
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placówką oświatową. W założeniu miała być to szkoła dla wybrańców, wykazujących 

zamiłowanie do starożytności klasycznej i posiadających wrodzone zdolności językowe, gdyż: 

„(…) szkoła klasyczna może być tylko bardzo drobnym ułamkiem szkolnictwa narodowego, 

tak jak praca i twórczość literacka i artystyczna są drobną cząstką pracy i twórczości narodu”92. 

Z czasem zaczęto czynić starania, aby przywrócić szkole klasycznej jej pierwotny kształt. 

Podkreślano, że jej profil jest istotny z punktu widzenia rozwoju nauk humanistycznych, 

ale miała być to szkoła wyłącznie dla pasjonatów.    

Słabością gimnazjum językowego, które pozostało wyłącznie niezrealizowaną ideą, 

była przede wszystkim zbyt ambitna podstawa wychowawcza. Równoczesne nauczanie 

w szkolnej rzeczywistości co najmniej dwóch języków nowożytnych skazane było na porażkę 

edukacyjną. Nauka języków nowożytnych, prowadząca do odkrycia narodowych literatur 

poprzez lekturę tekstów oryginalnych, pochłaniałaby cenny czas i energię uczniów. W takiej 

szkole trzeba byłoby znacząco ograniczyć lub w ogóle odrzucić inne przedmioty, które 

rozpraszałyby uczniów, ale na to nie mogło być zgody, gdyż szkoła średnia miała utrzymać 

swój ogólnokształcący charakter.  

Gimnazjum filologiczne, którego postawę wychowawczą oparto na przedmiotach 

humanistycznych, nauce łaciny i okrojonych przedmiotach matematyczno-przyrodniczych było 

najmniej racjonalną propozycją. Ten typ szkoły przeznaczony był dla mniej ambitnych 

uczniów, planujących w przyszłości podjęcie studiów wyższych. Masowość, mnogość 

przedmiotów i różnych metod badawczych, poznawanych pobieżnie i bez odpowiednich 

ćwiczeń, brak czasu na samodoskonalenie i rozwój psychofizyczny to tylko najistotniejsze 

zarzuty kierowane pod adresem tej szkoły. Uczniowie w gimnazjum filologicznym nie osiągali 

mistrzostwa w żadnej dziedzinie naukowej, gdyż ich edukacja na każdym kolejnym etapie była 

rozproszona i powierzchowna. 

Charakterystykę rozwiązań metodycznych, zmierzających w kierunku reformy 

szkolnictwa średniego ogólnokształcącego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, trzeba 

jeszcze uzupełnić o dwa najistotniejsze typy tej szkoły. Mam tu na myśli gimnazjum 

humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze.   

Podstawę wychowawczą gimnazjum humanistycznego oparto na: pogłębionej 

lekturze tekstów z literatury ojczystej (arcydzieła z literatury powszechnej miały być 

poznawane w modelowych przekładach), czytaniu tekstów obcojęzycznych w oryginale 

(w obrębie wyłącznie jednego języka nowożytnego), poszerzonych studiach historycznych 

 
92 Tamże, s. 30.  
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(analiza odpowiednich tekstów źródłowych), przygotowaniu do życia obywatelskiego 

(poznawanie wybranych zagadnień z zakresu ekonomii, prawa, nauk politycznych 

i społecznych, kulturoznawstwa)93. Nieklasyczna i niejęzykowa podstawa wychowawcza miała 

przede wszystkim zaszczepić w uczniach humanistyczne wartości i wyposażyć ich 

w umiejętności, pozwalające im zrozumieć i opisać skomplikowany współczesny świat94. 

W gimnazjum humanistycznym istotną rolę miały też odgrywać nauki matematyczno-

przyrodnicze, które wyposażały przyszłego absolwenta w metody badawcze, umożliwiające 

mu orientację w mechanizmach gospodarczych, ekonomicznych czy kapitalistycznych: 

 

Wobec jednego tylko języka obcego, nauki matematyczno-przyrodnicze, acz szczuplej wyposażone, niż w szkole 

o podstawie matematyczno-przyrodniczej, nie muszą ulec takiemu upośledzeniu, jak w szkole klasycznej, 

lub gimnazjum realnem, gdzie nauka większej liczby języków do tego zmusza. I nie tylko nie muszą, lecz 

nie powinny, albowiem typ szkoły, o którym mowa, ma wprowadzać młodzież nie w poznanie i odczucie 

starożytności, lecz w zrozumienie życia nowożytnego, nauki zaś matematyczno-przyrodnicze zbyt wielki wpływ 

wywarły na nowożytną umysłowość i zbyt silnie wpływają na współczesne życie, aby bez nich można 

tę umysłowość i to życie zrozumieć95.                

 

 W gimnazjum humanistycznym proces nauczania nie ulegał dezintegracji w kolejnych 

etapach kształcenia. Przemyślana podstawa wychowawcza, podbudowana zdobyczami nauk 

matematyczno-przyrodniczych, stanowiła dla uczniów doskonały warsztat rozwoju 

umysłowego. Pogłębiona nauka tylko jednego języka nowożytnego miała prowadzić 

do zetknięcia się uczniów z oryginalnymi tekstami obcej kultury. W podstawach 

programowych można też zaobserwować pewną ciekawą zależność, np. jeśli polonista omawiał 

sceny z Makbeta Williama Szekspira (w przekładzie), istniała możliwość, aby historyk w tym 

samym czasie przybliżał uczniom czasy elżbietańskie, a anglista sięgał po odpowiednio 

dobrane fragmenty dramatu mistrza ze Stratford w oryginale. To współdziałanie nauczycieli, 

którzy niejednokrotnie wspólnie opracowywali wewnętrzne plany nauczania, było niezwykle 

cennym i przemyślanym działaniem dydaktycznym. Paralelne poznawanie literatury ojczystej 

i obcej z jednej strony pomagało uczniom zgłębić wspólnotę europejskiej myśli 

w poszczególnych epokach literackich, z drugiej natomiast pozwalało zrozumieć, na czym 

polegał indywidualny charakter kultury rodzimej. Ten typ szkoły miał doskonalić istotę 

nowoczesnego humanizmu, a jej program zwracał się: „(…) ku przejawom ducha ludzkiego 

 
93 Tamże, s. 44.  
94 Tamże.  
95 Tamże, s. 44-45.  
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w literaturze, sztuce, ustroju państwowym i społecznym w ich dziejowym rozwoju”96. 

W gimnazjum humanistycznym młodzież poznawała także język łaciński, chociaż nacisk 

kładziono przede wszystkim na rozwijające ćwiczenia gramatyczne, pamięciowe 

opanowywanie celniejszych ustępów z różnych dzieł klasycznych oraz czytanie tekstów 

antycznych w odniesieniu do rodzimej tradycji, np. przy okazji interpretacji liryki Horacego, 

sięgano po twórczość Jana Kochanowskiego i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Nauczaniu 

języka łacińskiego w tym typie szkoły przyświecały zasadniczo cztery cele:  

 

1) przez poznanie języka łacińskiego doprowadzenie do głębszego zrozumienia właściwości języków 

w ogóle, a języka ojczystego w szczególności;  

2) danie możliwości rozumienia i tłumaczenia tekstów autorów rzymskich, prozaików i poetów;   

3) zaznajomienie z najistotniejszymi czynnikami kultury klasycznej, zwłaszcza w dziedzinie życia 

umysłowego i moralnego, głównie na podstawie czytanych tekstów w oryginale i tłumaczeniu;  

4) ułatwienie głębszego zrozumienia kultury europejskiej, a w szczególności polskiej, przez uwydatnienie 

tkwiących w niej czynników kultury klasycznej97.  

 

Nauka języka łacińskiego w tym typie szkoły była ważnym elementem całego procesu 

edukacyjnego. Poprzez kontakt z językiem łacińskim i klasycznymi arcydziełami uczniowie 

poszerzali swoje kompetencje językowe i retoryczne. Zyskiwali też większą świadomość 

w zakresie gramatyki opisowej. Młodzież w gimnazjum humanistycznym uczyła się ponadto 

precyzyjnego wyrażania swoich myśli i budowania logicznych wywodów. W ostatnim roku 

nauki w szkole średniej na zajęciach z propedeutyki filozofii uczniowie skupiali się przede 

wszystkim na sylogistyce. Kształceniu w zakresie filozofii przypisano następujące cele:  

 

1) Uświadomić, rozwinąć i uporządkować pierwiastki filozoficzne, tkwiące w przedmiotach nauczania, 

które uczniowie przeszli i przechodzą. 

2) Opierając się na tym gruncie, dostarczyć uczniom – przy najszerszem zastosowaniu metody 

heurystycznej – ścisłej znajomości podstawowych pojęć z zakresu logiki i psychologii, przy czym 

dopuszczalne są dygresje okolicznościowe w interesujące uczniów dziedziny filozofii.  

3) Rozbudzić zainteresowanie uczniów do zagadnień filozoficznych i literatury filozoficznej.   

4) Uzupełnić wyćwiczenie uczniów w myśleniu jasnym, ścisłym, rzeczowym i krytycznym, oraz 

w wyrażaniu się odpowiadającym tym wymaganiom98.   

 

 
96 Tamże, s. 44.  
97 Program gimnazjum państwowego, wydział humanistyczny, Warszawa 1922, s. 20.   
98 Tamże, s. 96.  
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Gimnazjum humanistyczne miało stanowić jeden z filarów ogólnokształcącej szkoły 

średniej. Absolwent tej szkoły oprócz szerokiej wiedzy humanistycznej oraz biegłości 

w zakresie wybranego języka nowożytnego był także wyposażony w narzędzia, które 

pozwalały mu w ścisły i logiczny sposób formułować sądy na temat otaczającej 

go rzeczywistości oraz czytanego słowa pisanego.        

Ostatnim typem szkoły średniej były gimnazja o matematyczno-przyrodniczej 

podstawie wychowawczej, w których nauka przedmiotów humanistycznych miała ulec 

znacznemu ograniczeniu. Wspomniane szkoły w pewnej mierze kontynuowały tradycję 

niefilologicznych szkół realnych, które powstawały przede wszystkim na obszarze Niemiec 

i Austrii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, mając na uwadze potrzeby gospodarcze 

i rynkowe, wskazywano że ten typ szkoły powinien dominować w strukturze ówczesnej 

ogólnokształcącej szkoły średniej99. Potrzebowano wówczas inżynierów, architektów, 

pracowników branży budowlanej, konstruktorów, chemików, fizyków i innych specjalistów 

z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych. Trzeba jednak podkreślić, że w omawianej 

szkole, mimo niezwykle ambitnej podstawy wychowawczej, opartej na przenikaniu się metod 

badawczych nauk ścisłych, nie było zbyt dużo czasu na ćwiczenia umysłowe 

i samodoskonalenie. W gimnazjum matematyczno-przyrodniczym proces nauczania przebiegał 

najczęściej według następującego schematu: nauczyciel przedstawiał problem w formie 

miniwykładu, inicjującego zajęcia, następnie uczniowie zapoznawali się z gotowymi 

wnioskami zawartymi w podręczniku, obserwowali doświadczenia i przyswajali zlecony 

materiał, co prowadziło do napisania sprawdzianu weryfikującego wiedzę100. W czasie zajęć 

aktywny był przede wszystkim nauczyciel, natomiast rola ucznia ograniczona była 

do słuchania, zapamiętywania i odtwarzania obszernego i trudnego materiału dydaktycznego. 

Z podobnymi zarzutami mierzyły się kilka wieków wcześniej pierwsze szkoły realne. 

Ich programy były przeładowane przedmiotami, nowymi treściami dydaktycznymi i licznymi 

ciekawostkami. Uczniom brakowało samodzielności, gdyż większość materiału była 

im przekazywana w formie wykładów: 

 

Przeciw dążeniom realistycznym rozpoczęli humaniści walkę o panowanie nad szkołami. Ponieważ zaś rozwój 

nauk przyrodniczych i dokonujące się olbrzymie przemiany w materialnym życiu ludzkości szturmowały zbyt 

natarczywie do bram szkoły średniej i były istotnie poważnym argumentem przeciw trzymaniu młodzieży 

w nieświadomości tego wszystkiego, co się dzieje, a zatrudnianiu jej pisaniem mów łacińskich w stylu Cycerona, 

 
99 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 34.  
100 Tamże, s. 32.  
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przeto trzeba było na obronę szkoły rzekomo klasycznej wymyślić jakiś argument, stworzyć jakąś teorię, która 

mogłaby przeciwstawić się argumentom realistów. Pod wpływem tej potrzeby teoria taka istotnie powstała. (…) 

Teorię tę obejmujemy nazwą „teorii dyscyplinarnej”. Wyraz ten oddaje dobrze myśl przewodnią teorii, według 

której nie treść nauki w szkole chodzi, nie o zasób i jakoś wiadomości, które są rzeczą drugorzędną, lecz przede 

wszystkim i wyłącznie o dyscyplinę umysłową, o wyrobienie władz umysłowych101.           

 

 Klasycy podkreślali wówczas, że szkoły realistyczne nie motywują do rozwoju 

umysłowego i tym samym nie przygotowują młodzieży do życia. Ciągły pośpiech 

przy realizacji materiału, rozpraszanie uwagi uczniów i brak odpowiednio dobranych ćwiczeń, 

będących wyzwaniem intelektualnym, prowadziły do odtwórczości. Krytycy wskazywali 

ponadto, że na temat nowinek naukowych, o których dyskutowano w szkole realistycznej, 

uczniowie mogą dowiedzieć się poza jej murami102. W szkole uczeń miał przede wszystkim 

nauczyć się samodzielności i krytycznego myślenia oraz rozwinąć odpowiednie metody 

badawcze. W szkole realistycznej osiągnięcie tego celu, bez odpowiedniej modyfikacji 

programu nauczania, wydawało się właściwie niemożliwe.  

 Szkoła średnia oparta na naukach matematyczno-przyrodniczych również miała ulec 

reformie. Po pierwsze wskazywano, że metody wykładowe muszą zostać zastąpione 

indywidualną pracą uczniów (nauczyciel miał być tylko drogowskazem, który zamiast udzielać 

gotowych odpowiedzi, dawałby jedynie pewne wskazówki). Po drugie podkreślano 

konieczność „odchudzenia” podstaw programowych i odejścia od teoretyzowania w stronę 

praktycyzmu. I po trzecie zaczęto krytykować kalejdoskopowy model nauczania, prowadzący 

do ogólnikowości i schematyczności103. Zgodnie z tymi założeniami zostały opracowane, 

np. cele nauczania matematyki w ogłoszonej w 1922 r. podstawie programowej. Możemy 

w niej przeczytać, że nauka matematyki ma przede wszystkim:  

 

1. Wdrożyć ucznia do ścisłego rozumowania, a w szczególności do rozumowania dedukcyjnego. 

2. Przyzwyczaić go do dostrzegania związków funkcjonalnych, zachodzących między znanymi 

mu zjawiskami, do ujmowania tych związków w postaci wzorów analitycznych i do badania własności 

odpowiednich funkcji.  

3. Rozwinąć jego intuicję geometryczną w ogóle, a zwłaszcza zdolność dokładnego wyobrażania sobie figur 

trójwymiarowych.  

 
101 Tamże, s. 13-14.  
102 Tamże, s. 12.  
103 Tamże, s. 33.  
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4. Wyrobić sprawność w stosowaniu matematyki elementarnej do zagadnień, zaczerpniętych z innych nauk 

oraz ze zjawisk życia codziennego104.   

 

Warto podkreślić, że istniała wówczas zgoda, że we wszystkich typach ówczesnej 

ogólnokształcącej szkoły średniej miał być rozwijany, oczywiście w różnym stopniu, 

pierwiastek humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy. Ten drugi jednak miał szczególne 

znaczenie dla życia społeczno-gospodarczego, gdyż szczególnie na polu nauk przyrodniczych, 

ze względu na wieloletnią, trudną sytuację historyczną, byliśmy w stosunku do Zachodu 

wyraźnie uwstecznieni. Przykład tego typu szkoły ukazuje jak trudno jest uzgodnić priorytety 

pomiędzy oczekiwaniami chwili a wymaganiami ogólnymi.       

Ostatecznie podjęto decyzję, że edukacja na poziomie ogólnokształcącej szkoły średniej 

powinna rozwijać się w oparciu o cztery typy gimnazjów: matematyczno-przyrodnicze, 

humanistyczne, humanistyczne z łaciną i klasyczne. Wyraźnie podkreślano, że istotą szkół 

średnich mają być przemyślane podstawy wychowawcze, które budowały charakter danej 

placówki oświatowej. Niemniej jednak już wówczas pojawiały się głosy niektórych 

dydaktyków, postulujących opracowanie projektu programu jednolitej szkoły średniej, który 

byłby alternatywą dla wyraźnie sprofilowanych gimnazjów105. W homogenicznej szkole, 

pozbawionej specyficznej podstawy wychowawczej, wszyscy uczniowie otrzymywaliby 

identyczne wykształcenie ogólne. Ze względów organizacyjnych miałaby również zostać 

zachowana nauka języka łacińskiego jako przedmiotu akademickiego. W konsekwencji 

ten model dydaktyczny prowadziłby do niepogłębionej nauki w zakresie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i nie dawałby przestrzeni do zgłębiania przez uczniów określonych metod 

badawczych. Niewątpliwą zaletą jednolitej szkoły byłaby możliwość odroczenia decyzji 

młodych ludzi o wyborze określonego kierunku studiów106. Z tym dylematem mierzyliby się 

dopiero po uzyskaniu świadectwa maturalnego. 

Warto jednak podkreślić, że na początku XX w. pedagodzy wskazywali, że młodzież, 

przychodząca do szkoły, stanowi pewne chaotyczne tworzywo, które dopiero w procesie 

edukacji poddawane jest konkretnej formacji:  

 

Wrodzone zdolności, które istnieją, nie bywają zdolnościami do pewnych przedmiotów, lecz raczej do pewnych 

określonych form myślenia, które to formy znajdować mogą zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach wiedzy; 

wobec tego mamy najczęściej do czynienia nie ze szczególnymi zdolnościami do pewnych przedmiotów, lecz 

 
104 Program gimnazjum państwowego, wydział matematyczno-przyrodniczy, Warszawa 1922, s. 89. 
105 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 47.  
106 Tamże.  
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z upodobaniami [podkreślenie – Ł.T.]. Zamiłowania zaś bywają najczęściej nie wrodzone, lecz nabyte. Badając 

historię rozwoju własnego umysłu, śledząc za rozwojem cudzym, najczęściej spostrzeżemy, że źródłem 

rozbudzenia się szczególnych zamiłowań umysłowych były przypadkowe wpływy zewnętrzne. W jednym 

wypadku ojciec, starszy brat, lub krewny dziecka, rozmawiając z nim, biorąc je do pracowni, lub wskazując 

mu różne zjawiska na wycieczkach i spacerach, rozbudzają w nim zainteresowania przyrodnicze. (…) Tu znalazł 

się wśród całego grona nauczycielskiego jeden nauczyciel wybitny i porwał za sobą szereg uczniów, zdolnych 

w ogóle do porywów naukowych. Tam słaby i nudny nauczyciel zdołał w ciągu paru lat zrazić ogół klasy 

do przedmiotu, który mógł zainteresować niejednego. (…) Ogromna jednak większość młodzieży wykazuje brak 

wybitniejszych zainteresowań w jakimkolwiek kierunku [podkreślenie – Ł.T.]107.       

 

 Jednolita szkoła, poza zapewnieniem uczniom powierzchniowego poziomu 

wykształcenia ogólnego, nie spełniałaby istotnej funkcji formacyjnej. W jej trybach nie byłyby 

w stanie odnaleźć się wybitne jednostki, gdyż jednolitość i masowość zabija niepospolitość 

i indywidualność. Absolwent takiej szkoły miałby duże problemy z wykorzystaniem zdobytej 

wiedzy, gdyż brakowałoby mu wprawy w korzystaniu z metod badawczych. Nierozbudzone 

w czasie edukacji zamiłowanie do pewnych form myślenia powodowałoby, że życiem takiego 

człowieka rządziłby chaos i przypadkowość wyborów. Uznano zatem, że tylko gimnazja 

o wyraźnie zarysowanych podstawach wychowawczych, uczących gruntowności 

i rozbudzających zainteresowania uczniów, zdolne są kształtować przyszłych światłych 

inteligentów.            

Tabela 2: Schemat szkolnictwa przed 1932 r. 

                

7-letnia 

szkoła powszechna 

3-letnie 

gimnazjum 

niższe 

5-letnie 

gimnazjum wyższe 

 

 

Typy: 

1. humanistyczny 

2. humanistyczny z łaciną 

3. matematyczno-przyr. 

4. klasyczny 

 

 

 Podbudową dla pięcioletnich gimnazjów wyższych były trzyletnie kursy niższe, 

funkcjonujące w oparciu o wspólną podstawę programową, obejmującą następujące 

przedmioty: religię, język polski, język obcy nowożytny, historię, geografię, 

przyrodoznawstwo, fizykę i chemię, matematykę, pismo, rysunek, prace ręczne, śpiew 

i muzykę oraz ćwiczenia cielesne108. Zanim ostatecznie wykrystalizował się projekt podstawy 

programowej gimnazjum niższego, zastanawiano się nad możliwością nauczania języka 

 
107 Tamże, s. 48-49.  
108 Nazwy zajęć szkolnych podaję w oparciu o Program gimnazjum państwowego (gim. niższe), Warszawa 1922.  
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łacińskiego na tym etapie edukacyjnym. Zwolennicy tego pomysłu wskazywali, że wczesne 

zapoznanie uczniów z duchem języka łacińskiego będzie można wykorzystać w dalszym 

nauczaniu, jeśli dziecko wybierze oddział humanistyczny z łaciną lub klasyczny. Przeciwnicy 

tej koncepcji wskazywali, że zmuszanie wszystkich uczniów do nauki języka łacińskiego 

spowoduje wyłącznie zniechęcenie ich tym przedmiotem oraz bezcelowe przeładowanie 

podstawy programowej. Ostatecznie zrezygnowano z nauczania języka łacińskiego 

w gimnazjum niższym, wskazując że ten przedmiot rozbijałby strukturę jednolitej podstawy 

wychowawczej i prowadził do osłabienia siły oddziaływania innych zajęć edukacyjnych. 

Od dawna jednak trwały dyskusje na temat poszukiwania tzw. „zbawczych przedmiotów”, 

które mogłyby uatrakcyjnić system oświaty. Obok języka łacińskiego (poznawanego 

w oderwaniu od greki) proponowano ponadto naukę literatury powszechnej jako odrębnego 

przedmiotu, podstaw higieny, prawodawstwa czy historii sztuki109. Warto jednak pamiętać, 

że takie mnożenie przedmiotów prowadziło najczęściej do sztucznego poszerzania nauczanego 

materiału i w konsekwencji do przeciążenia uczniów. Program gimnazjum niższego zasadniczo 

nie różnił się od programu wyższych oddziałów szkoły powszechnej. Warto jednak podkreślić, 

że: „Końcowe oddziały pełnej szkoły powszechnej stanowiły zakończenie kształcenia w tej 

szkole, tymczasem klasy gimnazjum niższego traktowane były w programach wielu 

przedmiotów jako początek kształcenia 8-letniego. Ważne znaczenie miał fakt, iż w gimnazjum 

niższym pracowało wielu nauczycieli szkół średnich”110.     

 Reforma szkoły średniej miała przede wszystkim opierać się na zmniejszeniu ilości 

przedmiotów poznawanych jednocześnie w danym cyklu edukacyjnym. Autorzy projektu 

zmian w systemie oświaty przeprowadzili bardzo ciekawą analizę programów naukowych 

szkół realnych Galicji i Królestwa i doszli do wniosku, że jednoczesne nauczanie tak wielu 

zróżnicowanych przedmiotów prowadzi wyłącznie do „kalejdoskopowego” ich poznania111. 

W dodatku poszczególne przedmioty nie były wyposażone w odpowiednią ilość godzin 

na realizację treści dydaktycznych i odpowiednie ćwiczenia, które pomagałyby ugruntować 

wiedzę: 

 

 
109 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 56, 58.  
110 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 36.  
111 W galicyjskiej szkole realnej, np. w klasie VI obok 3 godz. przeznaczonych na naukę języka polskiego uczono 

dodatkowo dwunastu przedmiotów, na które w sumie przypadało 30 godz. Jeśli przyjrzymy się programowi szkoły 

realnej Królestwa zauważymy, że w klasie VI na naukę języka polskiego również przypadały 3 godz., analogicznie 

wygląda sytuacja z ilością przedmiotów dodatkowych, na które przypadało 28 godz.   
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Gdyby szkoła uczyła mniejszej ilości przedmiotów, a na każdy z nich poświęcała większą ilość czasu, przeciążenia 

nie byłoby. Wtedy bowiem nauczyciel, nie zmuszony do pośpiechu, przerabiałby ten sam materiał naukowy 

w powolniejszym tempie, starałby się, aby uczniowie sami dochodzili do spostrzeżeń, wniosków, praw, uogólnień, 

a przy takiej nauce młodzież uczyłaby się przeważnej części przedmiotu na samych lekcjach, i nie potrzebowałaby 

zamęczać się pracą domową. Przy większej ilości lekcji na każdy przedmiot przeznaczonej nauczyciel mógłby 

naukę uczynić w ogóle gruntowniejszą, powiązać różne szczegóły wszelkimi możliwymi skojarzeniami, 

wprowadzić większą ilość przykładów i zastosowań (…)112.       

 

 Pomysł redukcji ilości przedmiotów z pedagogicznego puntu widzenia był racjonalny 

i oparty na krytycznej analizie błędów wcześniejszych rozwiązań edukacyjnych. Oczywiście 

wiązało się to z wyraźnym sprzeciwem części nauczycieli, którzy bali się spadku uposażenia 

lub utraty miejsc pracy113. Program odnowy szkoły średniej miał opierać się na następujących 

krokach: 

1. Odchodzenie od nauczania języka łacińskiego jako przedmiotu uprzywilejowanego. 

Nauka łaciny, powiązana z poznawaniem języka greckiego i kultury antycznej, miała 

sens w gimnazjum klasycznym. Przydatna była też w pewnym zakresie w gimnazjum 

humanistycznym, gdzie pomagała poznać zasady gramatyki języka polskiego 

i zrozumieć związki między rodzimą kulturą a klasycznością i europejskością.  

2. Gruntowne nauczanie tylko jednego języka obcego nowożytnego (angielskiego lub 

niemieckiego lub francuskiego). Celem nauki wybranego języka obcego miała być 

lektura dzieł literackich lub tekstów naukowych w oryginale. Obrońcy 

wielojęzyczności krytykowali ten pomysł, wskazując że zorientowanie uczniów 

na zgłębianie tylko jednego języka obcego i jego kultury będzie prowadziło 

do uzależnienia polskiej młodzieży od konkretnej obyczajowości. Zwolennicy 

reformy w tym zakresie podkreślali, że pogłębiona znajomość konkretnego języka 

obcego może wzmocnić wśród młodzieży świadomość polskiej odrębności 

narodowej, a na bazie rodzimych pierwiastków i obcych wpływów mogła powstawać 

nowa jakość.     

3. Tworzenie trzyletnich gimnazjów niższych, realizujących wspólną podstawę 

programową i będących przygotowaniem do podjęcia nauki w pięcioletnich 

gimnazjach wyższych. Teoria „rozgałęzienia” zakładała, że uczeń, kontynuujący 

naukę w gimnazjum wyższym powinien wstępnie rozeznać swoje zainteresowania 

i wybrać typ szkoły, który najbardziej by im odpowiadał. Uczniowie mogli 

 
112 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 65.  
113 Tamże, s. 68.  
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uczęszczać do gimnazjów: matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, 

humanistycznych z nauką języka łacińskiego oraz klasycznych. Warto jednak dodać, 

że mniej więcej do czwartej klasy istniała możliwość dość swobodnego zmieniania 

typu szkoły. Tylko w niektórych przypadkach proponowano egzaminy sprawdzające, 

np. jeśli uczeń chciał przenieść się z gimnazjum klasycznego do matematyczno-

przyrodniczego. Widzimy zatem, że wybór określonego oddziału gimnazjum 

wyższego w klasie pierwszej nie oznaczał, że uczeń musi w nim pozostać do matury 

i nie warunkował jednocześnie decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów 

wyższych. 

4. Dążenie do upraszczania programów nauczania. Ten postulat w praktyce oznaczał, 

że nauczyciele w dużej mierze sami decydowali na temat wyboru określonych treści 

kształcenia, biorąc pod uwagę specyfikę klasy i dostęp do materiałów 

dydaktycznych. Przede wszystkim dbano o jakość procesu edukacyjnego, 

a nie o ilość przyswojonych przez uczniów wiadomości. Koncentrowano się przede 

wszystkim na indywidualnej pracy uczniów, starano się ograniczać wykładowe 

metody nauczania i podawanie gotowych rozwiązań. 

5. Zmniejszenie ilości przedmiotów, które miałby być poznawane przez ucznia 

w konkretnym roku szkolnym. Można to było osiągnąć poprzez łączenie 

przedmiotów, nienależących do podstaw wychowawczych, ale mających wpływ 

na ogólny poziom wykształcenia uczniów, np. zamiast uczyć się oddzielnie fizyki 

i chemii można było poznawać fizykochemię, zamiast fizyki i geografii można było 

wprowadzić kosmografię, zamiast biologii i chemii mogła zaistnieć biochemia, 

zamiast historii polski i historii powszechnej można było uczyć po prostu historii. 

Proponowano ponadto wprowadzenie tzw. następczości przedmiotów, 

np. w pierwszym semestrze uczymy chemii, a w drugim fizyki. Te wszystkie zabiegi 

prowadziły do zmniejszenia ilości przedmiotów ogólnych i pozwalały 

na wyposażenie przedmiotów z podstaw wychowawczych w większą ilość godzin 

na realizację treści dydaktycznych. Najlepiej pokazać to na konkretnym przykładzie. 

W dawnym programie nauczania realizowanym w szkołach obszaru Królestwa 

w klasie szóstej na język polski przypadały 3 godz./tyg., na język niemiecki 

3 godz./tyg. i na język francuski również 3 godz./tyg. Nowy program zakładał, 

że przy ograniczeniu ilości innych przedmiotów, język polski otrzymywał 

5 godz./tyg., a wybrany język obcy nowożytny 4 godz./tyg. Ta zmiana była korzystna 

dla nauczyciela, który zyskiwał wreszcie czas na pogłębioną realizację określonych 
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treści kształcenia i mógł swobodnie dostosować tempo pracy do indywidualnych 

potrzeb uczniów. Modyfikacjom uległy też plany lekcji uczniów, gdyż co raz częściej 

proponowano wprowadzanie bloków edukacyjnych, np. w poniedziałek odbywały się 

dwie lekcje języka polskiego i dwie lekcje języka obcego nowożytnego 

oraz ćwiczenia cielesne. Uczniowie w ciągu dnia mogli przygotować się na określony 

sposób myślenia i opisywania rzeczywistości za pomocą właściwych poszczególnym 

naukom metod badawczych: humanistyczno-językowy, matematyczny 

czy przyrodniczy. Warto ponadto dodać, że w programach nauczania niektórych 

przedmiotów (np. przyrodoznawstwa, fizyki z kosmografią i chemią) kładziono 

szczególny nacisk na ćwiczenia praktyczne, obserwowanie doświadczeń, klasowe 

wycieczki edukacyjne, natomiast do minimum ograniczano teorię114.  

 

Nowoczesna ogólnokształcąca szkoła średnia miała opierać się na czterech zasadniczych 

hasłach: koncentracja, solidność, samodzielność, kreatywność. Zwróćmy uwagę, że nie były 

to tylko puste hasła, gdyż za refleksją na temat możliwości ich zaistnienia w procesie 

edukacyjnym szła dogłębna reforma oświaty i zmiana sposobu myślenia na temat dydaktyki. 

Najpierw dokonano krytycznej oceny dotychczasowego, zróżnicowanego systemu 

edukacyjnego, odziedziczonego po czasach zaborów, następnie zainicjowano prace 

nad stworzeniem podstaw wychowawczych szkoły średniej, w których brali udział metodycy, 

pedagodzy i akademicy z różnych ośrodków naukowych. Kolejnym krokiem były konferencje 

i konsultacje projektu ze środowiskiem nauczycielskim i praktykami, którzy mieli możliwość 

wypowiedzenia się i zaproponowania własnych poprawek. Dopiero po około czterech latach 

zdecydowano się na opublikowanie pierwszych podstaw programowych, które były 

opracowane w oparciu o wieloletnie konsultacje, zaznaczając że w kolejnych latach na pewno 

będą wprowadzane pewne modyfikacje. Nauka na poziomie szkoły średniej wracała powoli 

do źródeł humanistycznej refleksji o edukacji, zakładającej że poprzez badanie natury, 

poznawanie życia i duchowości, umiłowanie piękna i rozwój psychofizyczny, przygotuje się 

młodego człowieka do życia społecznego i obywatelskiego115.         

Zarysowana powyżej analiza projektów poszczególnych typów ogólnokształcącej szkoły 

średniej wskazuje, że aż trzy typy gimnazjum wyższego oparto na określonych grupach 

 
114 Punkty opracowano na podstawie zapisów Programu naukowego szkoły średniej, dz. cyt.  
115 Poszukiwanie nowego projektu wychowania obywatelskiego stało się jednym z głównych tematów publikacji, 

ukazujących się w m.in. kwartalniku „Zrąb”. Zob. F. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze II Rzeczypospolitej, 

Warszawa 1978.   
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przedmiotów humanistycznych. Tylko jedna propozycja, gimnazjum matematyczno-

przyrodnicze, skierowana była bezpośrednio do uczniów uzdolnionych w zakresie nauk 

ścisłych. To dość osobliwa proporcja, jeśli przyjrzymy się założeniom polityki oświatowej 

początku dwudziestolecia międzywojennego, wskazującej na pilną potrzebę edukowania 

młodych właśnie w zakresie nauk ścisłych, gdyż tego wymagał interes narodowy. Przyjrzenie 

się w tym przypadku tylko suchym danym liczbowym może być myślące, ponieważ trzeba 

pamiętać, że wybór określonego typu gimnazjum wyższego, w wieku trzynastu lat, 

nie warunkował od razu decyzji ucznia o jego przyszłej drodze akademickiej. Zauważmy, 

że poszczególne profile współczesnej szkoły średniej w dużym stopniu wpływają na podjęcie 

przez uczniów decyzji o zdawaniu na maturze określonych przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym, gdyż ich wynik ma znaczenie w procesie rekrutacji na studia wyższe. Zakłada 

się, że uczeń klasy o profilu biologiczno-chemicznym wybierze kierunek studiów, związany 

z tą grupą przedmiotów, np. medycynę, weterynarię, technologię żywienia, itp. Nauka w klasie 

biologiczno-chemicznej będzie koncentrowała się na tych właśnie przedmiotach, a nauczyciel 

będzie zobowiązany przygotować wszystkich uczniów do zdawania z nich matury 

rozszerzonej. Oprócz tego w całym cyklu edukacyjnym uczeń zobowiązany będzie także 

do nauki kilkunastu innych przedmiotów, należących do różnych dyscyplin wiedzy. 

Pamiętajmy, że nauka w liceum trwa zaledwie cztery lata i do poszczególnych klas trafiają 

niejednokrotnie uczniowie, którzy nie są pewni swoich zainteresowań. Wybierają określoną 

szkołę przede wszystkim na podstawie rankingów zdawalności matur czy egzaminów 

zawodowych, rozmów z innymi uczniami i absolwentami oraz sugerując się wskazówkami 

rodziców, podkreślających że dzięki określonemu profilowi i zdaniu matury łatwiej będzie 

potem zdobyć pracę. Przywołana sytuacja jest co raz częstsza, gdyż aktualnie do szkół średnich 

trafiają dzieci, które kończą szkołę podstawową, dla których myśl o studiach wyższych w klasie 

pierwszej jest dość odległa i abstrakcyjna. Można to zaobserwować również w technikach 

i podam tu przykład szkoły, w której uczę od kilku lat języka polskiego. Do Technikum 

Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie trafia wielu 

uczniów, którzy pięknie rysują i ich marzeniem jest rozwijanie tej umiejętności pod okiem 

wykwalifikowanych specjalistów. Niektórzy z nich myślą też o podjęciu w przyszłości studiów 

architektonicznych. W poszczególnych klasach przedmiotami realizowanymi na poziomie 

rozszerzonym są przede wszystkim: matematyka, fizyka i geografia. Już na początku pierwszej 

klasy zaczynają pojawiać się problemy z tymi przedmiotami, gdyż uczeń sobie z nimi po prostu 

nie radzi. Dochodzą też przedmioty zawodowe, np. budownictwo ogólne, pracownia geometrii 

wykreślnej, technologia budownictwa, historia architektury, które dla uczniów są nowością 
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i sprawiają im dużo problemów. Nie zapominajmy jeszcze o obowiązkowych przedmiotach 

maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym, czyli języku polskim, wybranym języku 

obcym, matematyce oraz wybranym przedmiocie rozszerzonym (w tym przypadku brak progu 

zdawalności), które stanowią kolejne obciążenie dla ucznia116. Zwróćmy uwagę, że młody 

człowiek nie ma właściwie czasu na rozwijanie swoich uzdolnień w zakresie rysunku, gdyż 

ilość zróżnicowanych przedmiotów, którymi zostaje przytłoczony jest niewspółmierna 

do czasu, jaki zostaje przypisany na ich pogłębioną realizację. Przedmiot, który wyraźnie 

odpowiada zainteresowaniom ucznia, który wybrał tę szkołę, to pracownia rysunku 

odręcznego, na który przypadają zaledwie dwie godziny tygodniowo. Przy czym sześć innych 

przedmiotów zawodowych obejmuje dziewięć godzin, natomiast przedmioty ogólne zajmują 

dwadzieścia dwie godziny tygodniowo (są wśród nich przedmioty rozszerzone; nie wspominam 

tu o wychowaniu fizycznym i nadobowiązkowych przedmiotach, takich jak filozofia 

czy religia). Nie powinien nas zatem dziwić fakt, że uczeń gubi się w szkolnej rzeczywistości, 

dąży przede wszystkim do uzyskania ocen pozytywnych (w dużej mierze dopuszczających) 

z przedmiotów, które stanowią jądro profilu, ale właściwie nie rozumie po co się ich uczy 

na poziomie rozszerzenia i tym samym szkoła zamiast wzmacniać jego zainteresowania 

niestety, ale prowadzi do ich stłumienia i frustracji ucznia. Co ciekawe, wielu uczniów, mimo 

tylu lat nauki rozszerzonej matematyki czy fizyki, nie wybiera ich na maturze, ale stawia 

na przykład na język angielski. Jeśli podejmuje się ich zdawania na egzaminie maturalnym 

musi szukać pomocy na zajęciach dodatkowych lub korepetycjach. Z pedagogicznego punktu 

widzenia taka sytuacja wydaje się absurdalna. Powierzchowność procesu edukacyjnego, braki 

kadrowe, rozdrabnianie przedmiotów i konieczność realizacji programu rozszerzonego wśród 

uczniów w dużej mierze na to nieprzygotowanych to największe bolączki współczesnej 

oświaty, które należałoby poddać przemyślanej reformie, wzorując się na doświadczeniach 

z początku dwudziestego wieku.  

Warto przypomnieć, że gimnazjum wyższe miało kształtować przyszłych inteligentów. 

Poszczególne typy tej szkoły odpowiadały określonym zainteresowaniom młodzieży 

oraz sprawiały, że uczniowie czuli się w swoich klasach bezpiecznie. Za to poczucie 

bezpieczeństwa odpowiadali świetnie przygotowani, pod względem merytorycznym 

i dydaktycznym, nauczyciele, a także przemyślane podstawy wychowawcze, które budowały 

charakter określonego typu szkoły. Gimnazja wyższe miały pozostać szkołami 

ogólnokształcącymi, posiadającymi wyraźnie zarysowane wymagania, dookreślone 

 
116 Mam tu na myśli formułę egzaminu maturalnego funkcjonującą w latach 2015-2023.  
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w podstawach programowych117. Nasuwa się tu jednak pytanie: W jaki sposób ukształtować 

przyszłego, odpowiedzialnego inteligenta? Analizując podstawy programowe i założenia 

projektu zreformowanej szkoły średniej doszedłem do wniosku, że można wskazać trzy 

zasadnicze elementy tego odpowiedzialnego procesu kształtowania młodego człowieka:  

1. Uczeń, wybierając określony typ szkoły, ma się kierować przede wszystkim 

swoimi zainteresowaniami, aby w grupie klasowej mógł stworzyć z innymi 

uczniami wspólnotę myśli i doświadczeń. Przypomnijmy, że młodzi ludzie 

nie tyle lubią konkretne przedmioty, ile określone sposoby myślenia 

i ujmowania rzeczywistości, które na poszczególnych zajęciach 

są eksponowane. Etapem, przygotowującym do podjęcia tej ważnej decyzji była 

trzyletnia nauka w gimnazjum niższym, w którym pracowało wielu nauczycieli 

wyższego szczebla edukacyjnego. Samodzielny wybór konkretnego wydziału 

był zatem inspirowany dotychczasowym doświadczeniem edukacyjnym.   

2. Przedmioty, budujące podstawę wychowawczą, mają wzmacniać 

zainteresowania i pasje uczniów. Inne zajęcia edukacyjne, istotne z punktu 

widzenia ogólnokształcącego charakteru szkoły, powinny wspierać proces 

wychowawczy poprzez ukazywanie nowych i atrakcyjnych metod 

poznawczych. Nauczyciele tych przedmiotów nie mogą jednak przytłaczać 

uczniów mnogością informacji czy ciekawostek.  

3. Uczeń musi brać odpowiedzialność za swój proces edukacyjny i powinien 

zdawać sobie sprawę, po co uczy się określonych treści. W podstawach 

programowych szczególnie podkreślano istotę indywidualnej lub grupowej 

pracy ucznia na zajęciach. Nauczyciel miał przede wszystkim wspierać 

ten proces, miał być mistrzem w swojej dziedzinie i drogowskazem dla uczniów, 

motywującym ich do aktywności intelektualnej w czasie lekcji. Wyposażenie 

przedmiotów z podstaw wychowawczych w dodatkowe godziny dydaktyczne 

pozwalało zredukować do minimum konieczność zadawania pracy domowej. 

Uczeń zyskiwał wówczas czas na odpoczynek, regenerację lub rozwijanie 

swoich pasji, które często korelowały z profilem szkoły, do której uczęszczał. 

Były to jednak dobrowolne wybory uczniów, a nie element przymusu.  

W szkole średniej okresu dwudziestolecia międzywojennego liczył się przede 

wszystkim uczeń i jego naturalne zainteresowania. W procesie edukacyjnym były 

 
117 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 18.  
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one wzmacniane, co zachęcało ucznia do indywidualnej nauki i poszerzania swoich 

horyzontów. Przedmioty z podstawy wychowawczej tworzyły dla ucznia bezpieczną bazę, 

pozwalającą mu na odkrywanie co raz to nowych treści i metod oraz umożliwiającą 

ich konfrontację z odmiennymi sposobami myślenia, typowymi dla innych dyscyplin. Uczeń, 

w środowisku szkolnym, miał czas na pogłębioną naukę, a dzięki konkretnym wymaganiom 

zdawał sobie sprawę z celowości procesu edukacyjnego. Niestety, ale tego wszystkiego brakuje 

współczesnej szkole średniej, która przede wszystkim koncentruje się na wymaganiach 

egzaminacyjnych i niejako „na siłę” wtłacza uczniów w określone standardami ramy, 

nie zważając na ich zainteresowania i pasje. Współczesna szkoła średnia zbyt dużo 

uczniowskiej energii traci na schematyczne przygotowania do testów (ten proces zaczyna się 

przecież już na poziomie szkoły podstawowej). Uczniowie uczą się przede wszystkim 

umiejętności kalkulacji, wskazując że np. będą uczyć się języka polskiego i matematyki, 

ponieważ są to przedmioty obowiązkowe na maturze, ale już biologia i geografia 

są im niepotrzebne, bo to przedmioty do wyboru. Ale czy celem nauki języka polskiego 

lub matematyki ma być głównie przygotowanie młodzieży do egzaminu? Po co zatem 

okrojony, roczny program biologii i geografii w repertuarze szkolnych przedmiotów?118 

Niestety, dopóki szkoła średnia będzie koncentrowała się głównie na maturze i przedmioty będą 

przez nauczycieli i uczniów klasyfikowane według paradygmatu egzaminacyjnego, dopóty 

nie będzie można mówić o udanej reformie systemu edukacji.  

W gimnazjum wyższym proces edukacyjny koncentrował się wokół ucznia i przede 

wszystkim dbano o wychowanie i wykształcenie obywateli „pełnych życiowo”, czyli takich, 

którzy byli przygotowani do podjęcia dowolnych studiów wyższych lub jakiejkolwiek pracy. 

Było to możliwe dzięki temu, że podstawa wychowawcza miała przede wszystkim wspierać 

rozwój umysłowy ucznia, a nie warunkować jego jednoznacznej deklaracji odnośnie 

przyszłości zawodowej: 

 

(…) każdy z typów szkoły średniej będzie dawał młodzieży ogólne wykształcenie, a jego podstawa wychowawcza 

nie będzie miała bynajmniej na celu specjalizacji, jednak istnienie jej będzie niewątpliwie wpływało na rozwijanie 

się indywidualnych uzdolnień i skłonności do pewnych działów nauki i pracy [podkreślenie – Ł.T]. Dzięki temu 

szkoła będzie wypuszczała ze swych murów większość młodzieży o pewnym zdecydowanym kierunku życiowym. 

Będzie to jej wielką zasługą, nie tylko ze względów praktycznych, ale i dlatego, że stawiany szkole średniej cel 

wychowawczy nie jest w ogóle osiągnięty, jeśli opuszczająca ją młodzież kierunku takiego nie posiada. 

Wychowanie pełnego człowieka, będące celem tej szkoły, jest fałszywie pokierowane, jeśli produktem jego jest 

 
118 Mam tu na myśli absolwentów gimnazjów, kontynuujących naukę w szkole średniej.  
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jakieś pseudo-ogólne wykształcenie, bez określonego kierunku uzdolnień, zainteresowań i dążeń, a typy tego 

rodzaju, choćby z najlepszymi świadectwami, bywają najczęściej nieproduktywne w życiu119.    

 

 Zdobyte w gimnazjum wyższym ogólne wykształcenie, silnie wzmocnione 

przemyślanymi podstawami wychowawczymi, pozwalało absolwentom na rozwój osobisty 

właściwie w dowolnej dziedzinie. Wspomniany model edukacyjny zakładał integralny rozwój 

człowieka. Określony typ szkoły oraz odbywające się przed maturą konsultacje 

z nauczycielami, którzy prezentowali oferty edukacyjne różnych uczelni, w dużym stopniu 

oddziaływały na decyzje uczniów odnośnie ich przyszłości akademickiej. Warto jednak 

podkreślić, że określony typ szkoły nie zobowiązywał uczniów do wyboru konkretnego 

kierunku studiów i zdarzały się sytuacje, że na przykład absolwent gimnazjum matematyczno-

przyrodniczego rozpoczynał studia historyczne, na których doskonale sobie radził. W dodatku 

uznawano, że przyjmowanie takich studentów jest dla danej dyscypliny ożywcze120.  

 Metodycy początku dwudziestego wieku, mając w pamięci trudne doświadczenia 

z  upadkiem prestiżu uprzywilejowanych gimnazjów klasycznych, podkreślali że poszczególne 

typy ogólnokształcącej szkoły średniej muszą być względem siebie równoważne, gdyż tylko 

tak można było zachować ich indywidualny charakter i zapewnić im stabilny rozwój. 

Przypisanie placówkom oświatowym jakichkolwiek przywilejów spowodowałoby, że młodzież 

wybierałaby określony typ szkoły, myśląc wyłącznie o studiach i przyszłej karierze zawodowej. 

W konsekwencji w klasach, gdzie w założeniu miały przede wszystkim być eksponowane 

zainteresowania młodzieży, znalazłaby się grupa uczniów takich pasji pozbawiona i nastawiona 

wyłącznie na awans społeczny. Zwróćmy uwagę, że gdyby wydział prawa, po ukończeniu 

którego można było zostać urzędnikiem państwowym, przyjmował na studia absolwentów 

wyłącznie gimnazjów humanistycznych, doprowadziłoby to do przeludnienia tych szkół 

i wyraźnego osłabienia podstawy wychowawczej. Tak stało się w pewnym okresie 

z gimnazjum klasycznym, w którym naukę języka łacińskiego uznano za konieczny warunek 

aplikacji na studia wyższe121. Podobnie sprawa wyglądała w przypadku medycyny, która 

nie była zarezerwowana tylko dla absolwentów gimnazjów matematyczno-przyrodniczych. 

Przypomnijmy, że gimnazjum wyższe miało za zadanie przede wszystkim oswoić uczniów 

z życiem umysłowym i rozbudzić w nich pragnienie poznawcze. Propozycja edukacyjna 

 
119 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 130.  
120 Tamże, s. 132.  
121 Kłopotliwe były tu gimnazja neohumanistyczne z nauką języka łacińskiego, które nie miały spójnej podstawy 

wychowawczej, ale rozbudzały w uczniach przekonanie o przygotowywaniu ich do podjęcia studiów wyższych, 

dzięki nauce języka łacińskiego. Ten typ szkoły stał się z czasem bardzo popularny w szkołach prywatnych.  
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poszczególnych typów szkół miała uwzględniać potrzeby uczniów oraz wymagania 

rynkowe122. Zwrócimy uwagę, że w dwóch najważniejszych typach szkół średnich – 

gimnazjach humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych – wyraźnie ograniczono 

lub zrezygnowano z nauki języka łacińskiego. Podkreślano, że język łaciński przydaje się tylko 

na niektórych studiach wyższych i czymś niezasadnym z metodycznego punktu widzenia 

byłoby zmuszanie wszystkich do jego studiowania byłoby błędem i prowadziło 

do niepotrzebnego zwiększania ilości materiału dydaktycznego. W dodatku wskazywano, 

że posługiwanie się łaciną w dyskursie prawniczym, medycznym czy językoznawczym wynika 

głównie wielowiekowej tradycji, którą również można z korzyścią dla języka polskiego 

odnowić, np. poprzez zastąpienie terminologii łacińskiej rodzimą nomenklaturą, która z czasem 

uzyska należny jej status123. Doniosłą rolę zaczęto przypisywać przekładom, które miały 

otwierać przed uczniami i studentami dostęp do fachowej literatury zagranicznej, co prowadziło 

do wzmocnienia ich roli w szeroko rozumianej dydaktyce. Ogólnokształcąca szkoła średnia 

po 1918 r. miała stać się miejscem formowania charakteru młodego obywatela 

oraz edukowania go w zakresie krytycznego myślenia. Te zabiegi miały doprowadzić 

do wyparcia ze szkół zgubnego w skutkach akademizmu.  

 Nakreślone powyżej tendencje rozwojowe zreformowanej szkoły średniej pozwalają 

na zwrot ku poszczególnym podstawom programowym i podjęcie refleksji na temat roli 

edukacji polonistycznej w poszczególnych typach gimnazjum wyższego oraz istoty 

funkcjonowania literatury powszechnej.  

 W gimnazjum humanistycznym zorientowanym na poznawanie nowożytnej kultury 

podstawę wychowawczą oparto przede wszystkim na: poznawaniu języka i literatury polskiej 

w ich dziejowym rozwoju, lekturze arcydzieł literatury powszechnej we wzorcowych 

przekładach oraz w oryginale w obrębie wybranego języka obcego; nauce historii polskiej 

i powszechnej głównie w oparciu o źródła pisane (przypomnijmy, że w klasie ósmej pojawiał 

się przedmiot nauka o współczesnej Polsce, będący syntezą edukacji historycznej 

i geograficznej); kształceniu w zakresie nauk społecznych i matematyczno-logicznych. 

W planie godzin szkolnych omawianego typu szkoły można zauważyć ciekawą tendencję. 

W pięcioletnim okresie nauki na język polski przypadały dwadzieścia dwie godziny, ale to dwie 

ostatnie klasy były wyposażone w największą ilość godzin na realizację programu nauczania. 

Od klasy czwartej do klasy szóstej na język polski przeznaczano cztery godziny dydaktyczne, 

 
122 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 123.  
123 Tamże, s. 141.  
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ale już w klasach siódmej i ósmej mamy pięć godzin tygodniowo124. W przypadku języka 

łacińskiego i wybranego języka obcego nowożytnego tendencja jest spadkowa. Dwa ostatnie 

lata nauki na języku polskim przeznaczone były w dużej mierze na czytanie reprezentatywnych 

przekładów tekstów obcojęzycznych. W dodatku postulowano, aby czytaniu literatury polskiej 

stale towarzyszyła lektura dzieł tłumaczonych. Przykładowo w klasie ósmej w zakresie lektury 

podstawowej (rodzimej) poznawano twórczość Zygmunta Krasińskiego (Nie-Boską komedię, 

Irydiona, Przedświt i Psalm dobrej woli), Adama Asnyka (wybrane liryki z cyklów 

Nad głębiami i W Tatrach), Bolesława Prusa (Lalkę) i wybrane teksty prozaików polskich 

przełomu XIX i XX w., natomiast wśród tekstów obowiązkowych z literatury powszechnej 

znalazły się wybrane dzieła Platona (Obrona Sokratesa lub Kryton lub Gorgiasz)125. 

Przypomnijmy, że w tej samej klasie uczniowie rozpoczynali roczny kurs filozofii, 

więc obecność platońskiego ducha na języku polskim nie wydaje się przypadkowa126. Oprócz 

tekstów podstawowych w programie nauczania podana była obszerna lista utworów 

dodatkowych, która miała za zadanie: „ułatwić nauczycielowi wybór lektury uzupełniającej 

zarówno szkolnej jak domowej”127. Wskazywano jednak, że teksty, należące do literatury 

uzupełniającej powinny być potraktowane przez nauczyciela dokonującego wyboru z rozwagą, 

aby nie doprowadzić do nadmiernego przeciążenia uczniów. Tu również możemy zauważyć 

ciekawą zależność. Przykładowo, jeżeli uczeń był w klasie z językiem angielskim wśród 

tekstów uzupełniających pojawiały się utwory Williama Szekspira w przekładzie (Król Lear, 

Juliusz Cezar, Sen nocy letniej, Makbet, Hamlet), ale można je było również odnaleźć 

w podstawie programowej języka angielskiego jako utwory uzupełniające, obowiązkowe – 

Macbeth lub Julius Caesar128. Oprócz tekstów artystycznych proponowano także rozprawy 

naukowe, poświęcone twórczości autorów lub charakteryzujące daną kulturę – w przypadku 

Szekspira polecano Edwina Goadby The England of Shakespeare129. Podobnie sytuacja 

wygląda, jeśli przyjrzymy się programom nauczania języków niemieckiego i francuskiego 

w aspekcie obowiązkowej i dobrowolnej lektury uzupełniającej. Przy dobrej współpracy 

nauczycieli polonistów i językowców możliwa była lektura paralelna tekstów, należących 

do repertuaru literatury powszechnej. Uczeń miał wówczas możliwość zgłębić tekst 

w oryginale na języku obcym oraz poznać go w przekładzie na lekcjach języka polskiego. 

 
124 Program gimnazjum państwowego (wydział humanistyczny), Warszawa 1922, s. 116.  
125 Tamże.  
126 Zob. Program nauczania propedeutyki filozofii w gimnazjum państwowym dla wydziału humanistycznego.  
127 Program gimnazjum państwowego (wydział humanistyczny), Warszawa 1922, s. 13.  
128 Tamże, s. 34.  
129 Tamże.  
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Lektura tekstów obcojęzycznych w oryginale pojawiała się już na początku edukacji w szkole 

średniej. Warto przyjrzeć się ogólnym celom nauczania języków nowożytnych: 

 

Celem nauczania języków nowożytnych obcych w szkole średniej jest: 

 

1) pewna wprawa w poprawnym władaniu językiem obcym w mowie i piśmie w zakresie materiału objętego 

programem przedmiotu;  

2) przygotowanie do samodzielnego czytania i rozumienia utworów napisanych językiem współczesnym; 

3) poznawanie w zarysie kultury danego narodu. 

 

CEL NAUCZANIA NA STOPNIU NIŻSZYM 

KLASY II, III, IV (I) 

Możliwie największa poprawność w wymawianiu i czytaniu; zebranie zapasu najpotrzebniejszych wyrazów; 

zaznajomienie się z najważniejszymi formami języka oraz zdolność posługiwania się nimi; w rezultacie: możność 

porozumiewania się drogą konwersacji w zakresie zjawisk i potrzeb życia codziennego (w ramach programu tego 

stopnia). Rozumienie łatwiejszych tekstów.  

 

CEL NAUCZANIA NA STOPNIU ŚREDNIM 

KLASY V(II) i VI (III) 

Rozwinięcie biegłości i poprawności językowej, zdobytej na stopniu niższym; wzbogacanie zapasu słów, 

uzupełnienie i ujęcie w system wiadomości gramatycznych; samodzielniejsze wypowiadanie swych myśli 

w języku obcym; rozumienie łatwiejszych tekstów literackich i naukowych i pewna wprawa w zdawaniu z nich 

sprawy; stopniowe (niesystematyczne) zapoznawanie się z łatwiejszymi utworami literatury danego narodu (baśni, 

legendy, nowele, łatwiejsze komedie, itp.). wprowadzenie w kulturę danego narodu (znajomość kraju i ludzi).  

 

CEL NAUCZANIA NA STOPNIU WYŻSZYM 

KLASY VII (IV) i VIII (V) 

Wydoskonalenie w praktycznym władaniu językiem. Rozumienie tekstów (utworów) literackich i naukowych. 

Poznanie kilku wybitnych utworów poezji i prozy danego narodu w całości, oraz odpowiednich wyjątkach 

literackich i naukowych. Uzupełnienie i związanie wiadomości o kulturze danego narodu w jeden obraz130.     

  

Solidne studia w zakresie historii literatury miały przede wszystkim uwrażliwić 

młodzież na odczuwanie piękna, pomóc zrozumieć idee ogólnohumanistyczne 

oraz zintensyfikować przywiązanie młodych do ojczystej kultury. Przemożna potrzeba Innego, 

ułatwiająca zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy kulturą polską a europejską, 

wzmacniała celowość pojawiania się arcydzieł literatury powszechnej w repertuarze szkolnych 

lektur. Nie mniej istotna w tym zakresie była edukacja historyczna, zwracająca się 

 
130 Tamże, s. 23-24.  
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ku zróżnicowanym źródłom pisanym oraz odpowiednio dobranym opracowaniom, 

pozwalającym uczniom dobitniej zrozumieć wszelkie zawiłości świata nowożytnego oraz 

pomóc im w dookreśleniu siebie jako odpowiedzialnych uczestników życia społecznego. 

Doskonale zostało to zarysowane w celach nauczania historii w gimnazjum humanistycznym 

w punkcie poświęconym wychowaniu człowieka i obywatela:  

 

Na podstawie nauki historii uczeń ma przyswoić sobie zasady nauki obywatelskiej, zaszczepić w sobie poczucie 

nierozerwalnego związku z narodem i ludzkością, przejąć się głęboko duchem polskim, w szczególności ideałem 

obywatela polskiego, zrośniętym w jedno z ideałem człowieka131.  

 

 Gimnazja humanistyczne wyposażały uczniów w umiejętności, pozwalające 

im zrozumieć nowożytną rzeczywistość. Zwróćmy uwagę, że w tym typie szkoły obok nauk 

humanistycznych dość dobrze rozwijały się także nauki ścisłe (na samą tylko matematykę 

przypadało w sumie dziewiętnaście godzin w pięcioletnim cyklu kształcenia), uczące 

dedukcyjnego wnioskowania oraz precyzji w wyrażaniu myśli. Kompetencje matematyczne 

przydawały się szczególnie na zajęciach z języka łacińskiego, gdzie obok nauki gramatyki 

i słownictwa istotną rolę odgrywała też aktywna praca ucznia z tekstem w procesie tłumaczenia. 

Warto przypomnieć, że już w czwartej klasie uczniowie mierzyli się z cotygodniowymi 

ćwiczeniami piśmiennymi. W klasach wyższych, po usystematyzowaniu i pogłębieniu 

wiadomości z zakresu gramatyki i leksyki, zmagali się z tłumaczeniami z języka polskiego 

na łacinę i odwrotnie. Zgłębianie języka łacińskiego pomagało ponadto uczniom zrozumieć 

zawiłości gramatyki polskiej, a konfrontowanie rodzimych autorów z klasykami wspierało 

proces: „głębszego zrozumienia kultury europejskiej, a szczególnie polskiej, przez 

uwydatnienie tkwiących w niej czynników kultury klasycznej”132.   

 Gimnazja humanistyczne z łaciną, wyraźnie krytykowane przez metodyków i oskarżane 

o brak silnej podstawy wychowawczej, były szkołami, w których również dbano o rozwój 

edukacji polonistycznej oraz eksponowano rolę literatury powszechnej w kształceniu. 

Oczywiście były to szkoły kompromisowe, które powstały jako wynik umowy między 

zwolennikami filologii klasycznej a realistami, uznającymi zasadność eksponowania 

w dydaktyce przede wszystkim nauk matematyczno-przyrodniczych133. Podstawa 

wychowawcza tego typu gimnazjum oparta była na nauce języków łacińskiego i polskiego 

 
131 Tamże, s. 37.  
132 Tamże, s. 20.  
133 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 135.  
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oraz pogłębionych studiach historycznych. W projekcie reformy szkolnictwa średniego 

po 1918 r. możemy przeczytać, że zastanawiano się nad możliwością włączenia do tej podstawy 

języków nowożytnych, ale wówczas powstawałyby po prostu szkoły filologiczne z łaciną 

i dwoma językami obcymi, które zaburzałyby proces edukacyjny, powodując rozdrobnienie 

z zakresie przedmiotów134. Obawiano się ponadto, że wyeksponowanie języka łacińskiego 

w poszczególnych cyklach dydaktycznych będzie prowadziło do zmniejszenia ilości godzin 

przeznaczonych na naukę innych przedmiotów – szczególnie języka polskiego i historii. Obawy 

były uzasadnione, ale jeśli porównamy program gimnazjum humanistycznego z łaciną z 1922 r. 

i program zwykłego gimnazjum humanistycznego dojdziemy do wniosku, że siatki godzin 

na realizację treści dydaktycznych w obu przypadkach są tożsame. Nie było zatem mowy 

o jakiejkolwiek stracie. Sądzę, że krytyka omawianego typu szkoły średniej związana była 

przede wszystkim z przekonaniem o braku celowości jej podstawy wychowawczej. Zwróćmy 

uwagę, że gimnazjum humanistyczne koncentrowało się głównie na nowożytnej kulturze, 

gimnazjum klasyczne na duchu antycznym, matematyczno-przyrodnicze na naukach ścisłych, 

a szkoła humanistyczna z łaciną? Trudno właściwie jednoznacznie odpowiedzieć. Niemniej 

jednak było kilka gimnazjów tego typu, które doskonale się rozwijały, wychowując przyszłą 

polską inteligencję. Przykładem takiej szkoły było Państwowe Gimnazjum Męskie im. Króla 

Zygmunta Augusta w Wilnie. Absolwentami tej szkoły byli m.in. Czesław Miłosz, Tadeusz 

Konwicki, Jan Safarewicz, Andrew Schally czy Czesław Zgorzelski. Uważam, że siła tej szkoły 

tkwiła w wybitnych nauczycielach, którzy potrafili rozbudzić w wychowankach zamiłowanie 

do nauki i zadbać o rozwijający charakter tej placówki. Wielu pedagogów posiadało tytuły 

naukowe doktora, współpracowało z uniwersytetami oraz uczyło więcej niż jednego 

przedmiotu. W skład rady pedagogicznej tego gimnazjum w roku szkolnym 1922/23 wchodzili 

m.in. Zygmunt Fedorowicz – dr fil. dyrektor, nauczyciel geografii Polski i nauki o Polsce; 

Stefan Bagiński – dr med. asystent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; Kazimierz 

Chodynicki – dr fil., nauczyciel historii; Cywiński Stanisław – nauczyciel języka polskiego, 

literatury polskiej i propedeutyki filozofii; Godlewski Władysław – nauczyciel matematyki 

i chemii; Świdowa Wanda – nauczycielka języka polskiego i francuskiego135. Nauka języka 

łacińskiego harmonizowała w tym typie szkoły z jej wybitnie humanistycznym profilem, 

wspierając: „kształcenie zdolności myślenia i rozwijanie umysłu w ogólności”136. Jeśli 

 
134 Tamże, s. 118.  
135 Program Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie (typ humanistyczny 

z łaciną), Wilno 1922, s. 2-3.  
136 Tamże, s. 20.  
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zestawimy dobór tekstów z literatury powszechnej obecnych w programach języka polskiego, 

biorąc pod uwagę typ humanistyczny i typ humanistyczny z łaciną, zauważymy że w drugim 

przypadku zaczyna pojawiać się większa determinacja w zakresie doboru konkretnych tekstów 

oraz zmniejsza się siła oddziaływania literatury powszechnej na językach nowożytnych. 

Niemniej jednak można wskazać kanon autorów i tekstów, które w obu typach szkół miały 

zaistnieć w kształceniu polonistycznym. W klasie czwartej gimnazjum humanistycznego 

i gimnazjum humanistycznego z łaciną wśród lektur podstawowych pojawiała się Iliada 

Homera w wersji skróconej. Na liście lektur uzupełniających w klasie czwartej znalazły się: 

Przemiany Owidiusza, Żywoty sławnych mężów Plutarcha i powieści historyczne Wawerley 

lub Rob-Roy Waltera Scotta. W klasie piątej poznawano skróconą wersję Odysei Homera 

oraz fragmenty Eneidy Wergiliusza. Nauczyciel mógł także wybrać komedię Moliera 

Mieszczuch szlachcicem lub zwrócić się ku literaturze anglojęzycznej, omawiając Dawida 

Copperfielda lub Powieść o dwóch miastach Charlesa Dickensa. Wśród lektur podstawowych 

klasy szóstej wyraźnie zaznaczono konieczność zetknięcia się uczniów z wybraną tragedią 

antyczną Sofoklesa (Antygoną lub Edypem Królem) oraz komediopisarstwem Moliera 

(Skąpcem lub Uczonymi białogłowami). Lista lektur uzupełniających z literatury powszechnej 

została tu poszerzona o twórczość Teokryta (Rybacy, Syrakuzanki), Torquata Tassa (Goffred 

lub Jeruzalem wyzwolona), Pierre’a Corneille’a (Cyd), Jeana Racine’a (Andromacha 

lub Atalia), Williama Szekspira (Kupiec Wenecki lub Makbet lub Sen nocy letniej) oraz 

George’a Byrona (Pożegnanie Czajld Harolda). Tekstami podstawowymi z literatury 

powszechnej w klasie siódmej były wybrane utwory Williama Szekspira (Makbet, Król Lir, 

Sen nocy letniej, Juliusz Cezar), natomiast w klasie ósmej były to odpowiednio dobrane dialogi 

Platona (Obrona Sokratesa, Kryton, Fedon, Gorgiasz). Lista lektur uzupełniających 

dedykowana dwóm ostatnim klasom obu typów gimnazjum obejmowała wybrane utwory 

i pisma: Ajschylosa, Eurypidesa, Platona, Horacego, Dantego, Ariosta, Calderona, Cervantesa, 

Szekspira, Byrona, Goethego, Schillera, Ibsena. Nazwiska niektórych autorów pojawiają się 

kilkukrotnie w wyborze tekstów uzupełniających. Warto wskazać tu chociażby Owidiusza 

czy Williama Szekspira. Polecano także czytanie wybranych ludowych pieśni celtyckich, 

germańskich i romańskich oraz utworów pisarzy francuskich przeł. XIX i XX w. Na uwagę 

zasługuje jednak fakt, że wśród zaproponowanych lektur podstawowych z literatury 

powszechnej pojawiają się przede wszystkim teksty pochodzące z tradycji starogreckiej, 

reprezentujące zróżnicowane gatunki literackie – epos homerycki, tragedię grecką i dialog 

filozoficzny. Ten repertuar gatunkowy zostaje w trakcie edukacji poszerzony o komedię 

molierowską i dramat szekspirowski. Tradycja rzymska pojawia się dopiero w spisie tekstów 
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uzupełniających. Uważam, że nie jest to przypadkowe, gdyż w omawianym okresie wyraźnie 

wskazywano, że kultura łacińska jest swego rodzaju odbiciem starogreckiej, co w konsekwencji 

prowadziło do osłabienia jej siły oddziaływania. Uczeń najpierw miał rozpoznać grunt grecki 

i tym samym przygotować się na odbiór innych literatur, pozostających przecież w łączności 

z helleńską tradycją. Cel nauczania języka polskiego w gimnazjum wyższym w zakresie lektury 

był jasno sformułowany, gdyż autorzy programów nauczania podkreślali przede wszystkim, 

że edukacja polonistyczna ma: „Doprowadzić do opartej na lekturze tekstów gruntownej 

znajomości wybranych arcydzieł literatury polskiej i powszechnej, oraz do umiejętności 

analizowania i wyjaśniania ich pod względem rzeczowym i stylistycznym (…)137. Nie powinien 

nas zatem dziwić fakt, że w poniższym zestawieniu tabelarycznym pojawiają się nazwiska 

autorów obcojęzycznych, którzy poprzez swoją twórczość kształtowali rodzimą kulturę 

narodową i silnie wpływali na myśl zachodnioeuropejską. Warto jednak podkreślić, że punktem 

wyjścia jest tu tradycja grecka, którą uznano za bazę, mającą: „wdrożyć do możliwie pełnego 

i konkretnego ujmowania zjawisk życia, a przede wszystkim świata wewnętrznego 

człowieka”138. Bardzo duża odpowiedzialność w tym zakresie spoczywała na nauczycielu, 

który był zobowiązany omówić konkretne teksty obcojęzyczne, które znalazły się w spisie 

lektury podstawowej oraz dokonać konsekwentnego wyboru lektur uzupełniających. 

Przykładowo omówienie konfliktu tragicznego i roli fatum, determinującego zachowania 

tytułowej bohaterki Antygony Sofoklesa, można było uzupełnić o analizę postępowania rycerza 

Makbeta z dramatu Williama Szekspira, który w swoich działaniach, mimo różnych 

negatywnych podszeptów, kierował się przecież wolną wolą. Obcojęzyczna lektura 

podstawowa omawiana w każdej klasie gimnazjum wyższego otwierała drogę do dyskusji 

na temat wartości i warunkowała pewien zestaw tematów, archetypów, motywów, które były 

następnie uruchamiane przy okazji omawiania innych reprezentatywnych dzieł. W przypadku 

zestawienia Antygony i Makbeta można było podjąć rozmowę na temat etyczności ludzkiego 

postępowania i wpływu różnych czynników na indywidualne życiowe decyzje.                                

 

Tabela 3: Autorskie zestawienie propozycji lektur podstawowych i uzupełniających 

w gimnazjum wyższym (typ humanistyczny i humanistyczny z łaciną) na podstawie 

dokumentacji139.  

Klasa 
Autor, proponowane teksty (lektura podstawowa)   

*oznacza, że autor i teksty powtarzają się w spisie  
Literatura  

 
137 Program gimnazjum państwowego (wydział humanistyczny), dz. cyt., s. 4 
138 Tamże, s. 4.  
139 Program gimnazjum państwowego, dz. cyt., s. 5-19.   
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IV Homer, Iliada grecka, VIII w. p.n.e. 

V Homer, Odyseja grecka 

VI 
Sofokles, Antygona/Edyp Król grecka, V w. p.n.e. 

Molier, Skąpiec/Uczone białogłowy francuska, XVII w. 

VII W. Szekspir, Makbet/Król Lear/Juliusz Cezar angielska, XVI/XVII w. 

VIII Platon, Obrona Sokratesa/Kryton/Gorgiasz/Fedon  grecka, V/IV w. p.n.e. 

Klasa Autor, proponowane teksty (lektura uzupełniająca) Literatura 

 IV 

Owidiusz, Przemiany rzymska, I w. p.n.e./I w. n.e.   

Plutarch, Żywoty sławnych mężów  grecka, I/II w. n.e.  

W. Scott, Waverley/Rob-Roy  angielska, XIX w.  

 V 

Wergiliusz, Eneida rzymska, I w. n.e.  

*Owidiusz, Przemiany  rzymska 

*Plutarch, Żywoty sławnych mężów  grecka 

Molier, Mieszczuch szlachcicem francuska 

Ch. Dickens, Dawid Copperfield/Powieść o dwóch miastach  angielska, I. poł. XIX w.   

 VI 

Teokryt, Rybacy/Syrakuzanki  grecka, III w. p.n.e.  

*Wergiliusz, Eneida  rzymska 

T. Tasso, Goffred/Jeruzalem wyzwolona  włoska, XVI w.  

P. Corneille, Cyd francuska, XVII w. 

J. Racine, Andromacha/Atalia  francuska, XVII w.  

W. Szekspir, Kupiec wenecki/Makbet/Sen nocy letniej angielska 

G. Byron, Pożegnanie Czajld Harolda   angielska, I. poł. XIX w.   

VII i VIII 

Ajschylos, Prometeusz/wyb. tragedia z Orestei grecka, V w. p.n.e.   

Eurypides, wybrana tragedia (np. Ifigenia w Aulidzie) grecka, V w. p.n.e. 

Platon, wybór pism     grecka 

Horacy, wybrane poezje   rzymska, I w. p.n.e.   

Dante Alighieri, Boska komedia  włoska, XIV w.   

L. Ariosto, Orland szalony   włoska, XVI w.   

Calderon, Książę Niezłomny   hiszpańska, XVII w.   

M. Cervantes, Don Kichot   hiszpańska, XVII w.   

W. Szekspir, Król Lear/Juliusz Cezar/Sen nocy letniej/Burza/Hamlet  angielska  

Pieśni ludowe celtyckie, germańskie, romańskie 

 (wybór E. Porębowicza) 
 

G. Byron, Pożegnanie Czajld Harolda/Giaur/Korsarz   angielska  

J. W. Goethe, Herman i Dorota/Egmont/Ifigenia/Faust (cz. I)  niemiecka, XVIII/XIX w.   

F. Schiller, Zbójcy/Don Carlos/Wilhelm Tell/wybór ballad i poezji   niemiecka, XVIII w.   

H. Ibsen, Wróg ludu  

(nominowany do Literackiej Narody Nobla w 1902, 1903 i 1904 r.) 
norweska, II poł. XIX w.    

wybór pisarzy francuskich XIX i XX w.   francuska  
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 Na uwagę zasługuje fakt, że wśród klasyków literatury europejskiej pojawił się pisarz 

norweski Henrik Ibsen, który na początku XX w. był trzykrotnie nominowany do Literackiej 

Nagrody Nobla. Jego zaistnienie w repertuarze lektur z literatury powszechnej zapowiada 

pewien trend, który zaobserwujemy szczególnie po 1932 r. W wyniku reformy Jędrzejewicza 

zmianom ulegnie kanon tekstów literatury powszechnej, w którym co raz częściej będziemy 

mogli zetknąć się z dziełami noblistów. 

 W gimnazjum wyższym eksponowano przede wszystkim kulturę grecką oraz literatury 

rzymską, francuską, angielską, włoską, hiszpańską i niemiecką. Warto podkreślić, 

że w powyższym spisie lektur nie odnajdziemy żadnej propozycji rosyjskiej. Nie wynikało 

to z niechęci czy wrogości w stosunku do Rosjan, z którymi utrzymywaliśmy przecież 

ożywione kontakty handlowe, ale z faktu, że literatura rosyjska nie mieściła się w przyjętym 

przez autorów programów zachodnim paradygmacie.         

 Literatura powszechna była istotnym elementem kształcenia humanistycznego również 

na kierunku klasycznym, gdzie podstawę wychowawczą oparto na zgłębianiu greki, łaciny 

i kultury antycznej. Przypomnijmy, że był to typ gimnazjum, w którym mieli pobierać naukę 

wyłącznie pasjonaci świata starożytnego. Uczniowie byli wyposażeni w dużą ilość godzin 

na przyswojenie programu filologii klasycznej oraz indywidualną pracę z tekstami 

oryginalnymi (62 godziny w pięcioletnim cyklu edukacyjnym), co miało oczywiście wpływ 

na zmniejszenie ilości godzin w przypadku innych przedmiotów. Podajmy kilka przykładów 

różnic w zakresie planów godzin szkolnych dla pięcioletniego gimnazjum wyższego, które 

dobitnie uświadomią nam jednostronność profilu klasycznego. W typie humanistycznym 

na naukę języka polskiego przypadały w sumie 22 godziny (kl. I: 4, kl. II: 4, kl. III: 4, kl. IV: 

5, kl. V: 5), na naukę języka łacińskiego 27 godzin (kl. I: 6, kl. II: 6, kl. III: 6, kl. IV: 5, kl. 

V: 4), języka nowożytnego 19 (kl. I: 4, kl. II: 4, kl. III: 4, kl. IV: 4, kl. V: 3), matematyki 19 

(kl. I: 4, kl. II: 4, kl. III: 4, kl. IV: 4, kl. V: 3). W typie klasycznym na język polski przeznaczano 

w sumie 19 godzin (kl. I: 3, kl. II: 3, kl. III: 4, kl. IV: 4, kl. V: 5), na naukę języka łacińskiego 

28 godzin, greckiego 25 godzin, kultury klasycznej 9 godzin, język obcy nowożytny był 

wyposażony w 14 godzin (kl. I: 3, kl. II: 3, kl. III: 3, kl. IV: 3, kl. V: 2), a na matematykę 

przypadało zaledwie 12 godzin (kl. I: 3, kl. II: 3, kl. III: 3, kl. IV: 3, kl. V: 0)140. Silne 

wyeksponowanie pierwiastka klasycznego w tym typie gimnazjum musiało prowadzić 

do osłabienia innych przedmiotów ogólnokształcących, które były przez uczniów przyswajane 

 
140 Ilość godzin podaję opierając się na rozkładach, które znajdowały się we wszystkich programach naukowych. 
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w zarysach. W procesie dydaktycznym eksponowano tylko ważniejsze treści, aby nadmiernie 

nie obciążać uczniów-wybrańców, których wychowywano na obywateli urzeczonych 

klasycznym pięknem oraz świadomych związków między antykiem a współczesnością. Zostało 

to świetnie wyrażone w ogólnym celu nauczania filologii klasycznej w tym typie gimnazjum, 

gdzie podkreślano, że najistotniejsze w procesie dydaktycznym ma być: „(…) wprowadzenie 

młodzieży w świat kultury klasycznej, stanowiącej podbudowę cywilizacji europejskiej 

i wyrobienie w ten sposób głębszego zrozumienia duchowej strony życia współczesnego. 

Środkiem niezbędnym do osiągnięcia tego celu jest nauczanie języka greckiego i łacińskiego, 

czytanie arcydzieł literatury Greków i Rzymian, oraz zaznajomienie uczniów z najbardziej 

wartościowymi pierwiastkami kultury klasycznej141. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, 

że uczniowie mieli poszerzać swoje horyzonty poznawcze przede wszystkim poprzez 

indywidualną lekturę i rozumienie czytanych źródeł. Z uwagi na fakt, że w gimnazjum 

klasycznym na edukację polonistyczną przeznaczono mniej godzin dydaktycznych, trzeba było 

dokonać zmian w zakresie obowiązkowej propozycji lekturowej. Dzieła Homera, Sofoklesa 

i Platona, stanowiące jądro literatury powszechnej w pozostałych typach gimnazjów, zostały 

przeniesione do programu filologii klasycznej. Uczniowie poznawali w konsekwencji na języku 

greckim tekst Iliady w klasie trzeciej, Odyseję w klasie czwartej, a twórczość Sofoklesa 

i Platona w klasie piątej. Lekturze poszczególnych tekstów towarzyszyły ponadto komentarze 

metodyczne, wskazujące na przykład, że lekturze Iliady powinno towarzyszyć pamięciowe 

opanowywanie i wygłaszanie fragmentów eposu, a czytanie Odysei należy uzupełnić 

o rozmowę na temat dziejów kultury greckiej okresu archaicznego. Dzieło literackie stawało 

się tu bazą, na której nadbudowywano kolejne elementy wiedzy takie jak pogłębiona nauka 

gramatyki, kultury antycznej, szukanie związków między tekstami oraz poszerzanie własnych 

kompetencji językowo-piśmiennych poprzez dokonywanie autorskich tłumaczeń. Warto 

podkreślić, że program zakładał ponadto czytanie autorów greckich i rzymskich w tłumaczeniu 

polskim: Iliady i Odysei Homera, Historii Herodota, Historii Tukidydesa, Żywotów Plutarcha, 

Mów Demostenesa, wybranych Dialogów Platona, wybranych tragedii Ajschylosa, Sofoklesa 

i Eurypidesa, Historii Liwiusza, Listów Cycerona, Eneidy Wergiliusza, wybranych poezji 

Horacego i fragmentów komedii Plauta142. Usunięcie tekstów autorów greckich z lektury 

podstawowej spowodowało, że pozostali tam wyłącznie Molier i William Szekspir. Wyraz 

lektur uzupełniających był tożsamy z listą dedykowaną gimnazjum humanistycznemu.                 

 
141 Program gimnazjum państwowego (wydział klasyczny), Warszawa 1922, s. 20.  
142 Tamże, s. 28.  
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 W gimnazjum matematyczno-przyrodniczym na naukę języka polskiego 

przeznaczano 20 godzin w pięcioletnim cyklu dydaktycznym (kl. I: 4, kl. II: 4, kl. III: 4, kl. 

IV: 4, kl. V: 4), co pozwalało zachować tożsamą z typem humanistycznym listę lektur. 

 Okres ożywienia społeczno-gospodarczego po 1918 r. w dużej mierze wpłynął 

na rozpoczęcie dyskusji na temat reorganizacji i unifikacji polskiego systemu oświaty. Zaczęto 

także podejmować próby odnowy ogólnokształcącej szkoły średniej, która w okresie zaborów 

była marginalizowana. Najważniejszym elementem reformy miało stać się unormowanie 

kwestii obowiązkowej edukacji na poziomie szkoły elementarnej oraz podjęcie próby 

przekształcenia szkoły średniej z ośrodka akademickiego w placówkę uczącą myślenia 

i kształtującą charakter młodych obywateli. Szkoła średnia miała być dostępna zarówno 

dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Nakreślone w Programie naukowym szkoły średniej ramy 

nie omawiały jednak kwestii szczegółowych, np. tego czy gimnazja żeńskie powinny 

realizować taki sam program nauczania jak gimnazja męskie. Ta sprawa pozostawała kwestią 

otwartą i stała się przedmiotem późniejszych dyskusji metodycznych143. 

 Po odzyskaniu niepodległości dało się zauważyć wzrost zainteresowania oświatą 

i nauką w mniejszych miejscowościach. Na szczeblu centralnym zaczęto prowadzić rozmowy 

na temat możliwości powoływania do życia tzw. progimnazjów wiejskich, w których istniałaby 

możliwość uzupełnienia ewentualnych braków edukacyjnych młodzieży wiejskiej i tym samym 

przygotowania uczniów do podjęcia nauki w gimnazjach wyższych. Organizacja takich 

placówek edukacyjnych była dużym wyzwaniem, ponieważ w ośrodkach wiejskich brakowało 

dobrze wykształconej kadry, pomocy naukowych oraz budynków użyteczności publicznej, 

w których można byłoby prowadzić zajęcia edukacyjne144. Przypomnijmy ponadto, 

że dziewięćdziesiąt procent szkół wiejskich opierało się na pracy jednego nauczyciela, który 

skupiał się przede wszystkim na ćwiczeniu podstawowych sprawności. Innym pomysłem była 

chęć zakładania trzyletnich, tzw. gminnych szkół wydziałowych, które byłyby pośrednim 

ogniwem między szkołą powszechną a szkołą średnią145. Uczeń, który chciał kontynuować 

naukę spędzałby wówczas cztery lata w szkole wiejskiej, potem trafiałby do szkoły 

wydziałowej, a następnie do pięcioletniego gimnazjum wyższego. Tu największym problemem 

okazywały się znów braki kadrowe. W konsekwencji tylko niewielki odsetek młodzieży 

 
143 Wspomniana tematyka była podejmowana szczególnie na łamach czasopisma Towarzystwa Nauczycieli Szkół 

Wyższych „Muzeum”: A. Hłasko-Pawlicowa, 1934, zesz. 2; J. Hełm-Pirgowa, 1935, zesz. 6.  
144 Program naukowy szkoły średniej, dz. cyt., s. 147.  
145 Tamże, s. 149.  
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wiejskiej miał szansę pobierać naukę w szkole średniej. Przeważająca większość uczniów 

kończyła edukację na siedmioletniej szkole powszechnej.  

 4 czerwca 1920 r. ukazała się ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych, która 

dzieliła obszar państwa polskiego na okręgi szkolne, na czele których stał kurator mianowany 

przez Naczelnika Państwa na wniosek Ministra WRiOP146. Uporządkowano ponadto kwestię 

obowiązkowej edukacji w zakresie szkoły powszechnej. W art. 118 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. czytamy: „W zakresie szkoły powszechnej 

nauka jest obowiązkowa dla wszystkich obywateli Państwa. Czas, zakres i sposób pobierania 

tej nauki określa ustawa”147. W tym samym dokumencie podkreślano ponadto, że wszyscy 

obywatele polscy mają mieć zagwarantowane równe prawa w dostępie do edukacji oraz 

wskazywano, że nauka religii w szkole publicznej ma być obowiązkowa. Warto dodać, 

że we wszystkich typach gimnazjum wyższego na naukę religii w każdej klasie przypadały 

dwie godziny dydaktyczne. Godnym uwagi jest fakt, że program nauczania tego przedmiotu 

nie ograniczał się tylko do religii rzymskokatolickiej. W art. 119 wspomnianej Konstytucji 

czytamy, że: „Kierownictwo i nadzór nauki religii w szkołach należy do właściwego związku 

religijnego z zastrzeżeniem naczelnego prawa nadzoru dla państwowych władz szkolnych”148. 

Bardzo ważnym aktem prawnym była ustawa z 31 lipca 1924 r. zmieniająca niektóre 

postanowienia o organizacji szkolnictwa, ustalająca jeden ustrój oświaty na obszarze całego 

kraju. Dostrzegano, że po ostatecznym ustaleniu granic Rzeczypospolitej w szkołach uczyła się 

znaczna ilość młodzieży litewskiej, białoruskiej czy niemieckiej. W przywołanej ustawie 

zapisano, że w ogólnokształcących szkołach średnich z niepolskim językiem wykładowym 

obowiązkowa jest nauka gramatyki i literatury polskiej, historii, geografii i wiedzy o Polsce 

współczesnej realizowana w języku polskim149.  

 Zakładanie nowych szkół średnich, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programach 

naukowych opracowanych przez Ministerstwo WRiOP, warunkowało konieczność 

uporządkowania spraw kadrowych. 26 września 1922 r. ukazała się ustawa dotycząca 

kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących 

i seminariach nauczycielskich państwowych i prywatnych150, wskazująca na konieczność 

zdania egzaminu państwowego na nauczyciela szkoły średniej. Szczegółowe zasady regulujące 

 
146 Dz. U 1920 r. Nr 50, poz. 304.  
147 Dz. U 1921 r. Nr 44, poz. 267.  
148 Tamże.  
149 Dz. U 1924 r. Nr 79, poz. 766.  
150 Dz. U 1924 r. Nr 92, poz. 864.  
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kwestię przywołanego egzaminu zostały ogłoszone w rozporządzeniu z 9 października 1924 r. 

Kandydat na nauczyciela szkoły średniej, który chciał przystąpić do egzaminu państwowego, 

musiał posiadać polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię oraz odpowiednią sprawność 

psychofizyczną. Ponadto obowiązkowo musiał posługiwać się tytułem magistra wydziału 

filozoficznego, humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego uniwersytetu lub magistra 

wychowania fizycznego wydziału lekarskiego uniwersytetu lub inżyniera szkoły 

politechnicznej. Przyszły nauczyciel zobowiązany był także do okazania świadectwa odbycia 

studium pedagogicznego (szczególną popularnością cieszył się Państwowy Instytut 

Pedagogiczny w Warszawie) lub przedstawić zaświadczenie o odbyciu zadowalającej 

dwuletniej praktyki nauczycielskiej na niższym stopniu edukacyjnym. Dodatkowo trzeba było 

okazać pismo, potwierdzające że kandydat na nauczyciela szkoły średniej potrafi organizować 

zabawy oraz gry ruchowe. Egzamin składał się z trzech części: praktycznej (konieczność 

poprowadzenia lekcji), pisemnej (napisanie wypracowania z zakresu dydaktyki ogólnej, 

metodyki nauczania, pedagogiki, itd.) oraz ustnej (rozmowa z komisją na temat, 

np. psychologii, pedagogiki, dydaktyki, organizacji oświaty, historii wychowania, higieny, 

programów nauczania, itd.)151. Wprowadzenie egzaminów zewnętrznych na nauczycieli szkół 

średnich wpłynęło na podwyższenie jakości kardy dydaktycznej na tym etapie edukacyjnym 

oraz wyraźnie wzmocniło rangę zawodu nauczyciela.  

 Pod koniec lat dwudziestych w Polsce funkcjonowały pięcioletnie szkoły średnie 

(tzw. gimnazja wyższe) o wyraźnie dookreślonym charakterze edukacyjnym. Warto podkreślić, 

że w 1926 r. zaczęto dokonywać zmian w podstawach programowych, które miały na celu 

redukcję materiału merytorycznego i odciążenie uczniów152. Pomimo licznych zabiegów, 

mających na celu podjęcie próby wyrównywania szans w dostępnie do edukacji na obszarze 

naszego kraju, nie udało się ostatecznie rozwiązać kwestii wiejskiej. Jak zauważa Maciej 

Świątek: 

 

Istnienie gimnazjum 8-letniego stanowiło typowy przykład dualizmu szkolnego i było przedmiotem ostrych 

sporów. Postępowa część społeczeństwa atakowała tę szkołę za jej elitarny charakter utrudniający zdobywanie 

wykształcenia średniego przez dzieci warstw biedniejszych, konserwatywni zwolennicy bronili 8-letniego 

gimnazjum jako szkoły wychowującej elitę kulturalną społeczeństwa. Ostatecznie przestało ono istnieć na mocy 

ustawy z dn. 11 marca 1932 roku153.       

 

 
151 Dz. U 1924 r. Nr 91, poz. 859.  
152 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 36.   
153 Tamże.   
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 Warto podkreślić, że uchwały Sejmu Nauczycielskiego z 1919 r. oraz działania 

wybitnych pedagogów, m.in. Władysława Radwana, zakładały ujednolicenie programu 

siedmioletniej szkoły powszechnej, na której miały być oparte kolejne etapy edukacyjne. 

Dyskutowano także na temat tworzenia klas, które odpowiadałyby poszczególnym 

zainteresowaniom i uzdolnieniom uczniów154. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

społecznym i potrzebom gospodarczym jednoznacznie wskazywano na konieczność 

rozbudowywania szkolnictwa zawodowego oraz profili matematyczno-przyrodniczych 

w gimnazjach wyższych, gdyż uznano, że: (…) szkolnictwo należy tak zorganizować, 

aby odpowiadało właściwościom psychicznym narodu i pozostawało w zgodzie z potrzebami 

poszczególnych całości geograficznych i gospodarczych. Kierowanie oświatą powierzone być 

winno państwu i czynnikom społecznym”155. Ogólnokształcąca szkoła średnia przed 1932 r., 

funkcjonująca w oparciu o programy naukowe dla jej czterech typów, pomimo różnych działań 

organizacyjnych, była jednak zarezerwowana przede wszystkim dla bogatej młodzieży 

miejskiej, która miała stać się przyszłą elitą intelektualną polskiego narodu.    

 

Idea narodu i państwa – lata 1932-1945 

 

 Wyraźne zmiany w organizacji przedwojennego systemu oświaty wprowadzała ustawa 

z 11 marca 1932 r., która została przygotowana pod kierunkiem ówczesnego Ministra WRiOP 

Janusza Jędrzejewicza. Nowe zasady szkolnego ustroju miały przede wszystkim ułatwić 

organizację wychowania i kształcenia młodzieży oraz zniwelować problem wykluczenia 

edukacyjnego. Najważniejszym elementem zreformowanego systemu oświaty miała stać się 

siedmioletnia szkoła podstawowa, do której zasadniczo miały trafiać dzieci, które w dniu 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego ukończyły siódmy rok życia. W wielu miejscowościach 

organizowano także trzyletnią edukację przedszkolną. Do tych placówek mogły być 

zapisywane dzieci, które ukończyły trzeci rok życia. W ustawie uregulowano formalnie kwestię 

obowiązkowej edukacji, wskazując że dziecko w szkole powszechnej ma pobierać naukę przez 

okres siedmiu lat. W uzasadnionych przypadkach ten czas można było skracać lub wydłużać 

o rok, a zdarzały się także przypadki odraczania obowiązku szkolnego, jeśli uczeń był 

opóźniony intelektualnie lub niepełnosprawny.  

 
154 W. Radwan, Postulaty w sprawie ustroju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa-Łódź 1925.  
155 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 39.  
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Warto podkreślić, że do szkoły powszechnej mogli być przyjmowani, w zależności 

od dostępności miejsc, także sześciolatkowie, jeśli wykazywali się odpowiednią sprawnością 

psychofizyczną. Obowiązek szkolny mógł być realizowany w publicznej szkole powszechnej, 

innej szkole (np. prywatnej, specjalnej) lub poprzez edukację domową. Szkoła powszechna 

miała za zadanie przede wszystkim: „(…) dać na poziomie, odpowiadającym wiekowi 

i rozwojowi dziecka, potrzebne ogółowi obywateli jednolite podstawy wychowania 

i wykształcenia ogólnego oraz przygotowanie społeczno-obywatelskie z uwzględnieniem 

potrzeb życia gospodarczego”156.  

Program szkoły powszechnej oparty był na trzech szczeblach edukacyjnych. Pierwszy, 

czteroletni etap, zakładał głównie naukę elementarnych umiejętności – przede wszystkim 

czytania, pisania i liczenia. Drugi, dwuletni szczebel, stanowił rozszerzenie i pogłębienie 

wcześniejszego etapu. Ostatni rok nauki poświęcony był na edukację w zakresie 

przysposobienia społeczno-obywatelskiego i gospodarczego. Na wszystkich szczeblach szkoły 

powszechnej, począwszy od pierwszej klasy, pojawiały się regionalne zagadnienia kulturalno-

gospodarcze, które wzmacniały więź między uczniami a małą ojczyzną, w której mieściła się 

dana placówka edukacyjna. Ministerstwu szczególnie zależało na tym, aby wspierać 

na obszarze całego kraju rozwój szkół powszechnych drugiego i trzeciego stopnia, dających 

pełnię podstawowego wykształcenia ogólnego i stwarzających warunki do kontynuowania 

nauki. Uczniowie, którzy w wieku czternastu lat kończyli siedmioletnią szkołę powszechną byli 

poddawani obowiązkowi czteroletniego dokształcania na kursach ogólnych lub zawodowych. 

Dokształcanie miało przede wszystkim pogłębić i wzmocnić proces wychowawczo-edukacyjny 

oraz pomóc młodemu człowiekowi w wyborze jego dalszej drogi życiowej i zawodowej. 

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę powszechną i odbyli dwuletnią naukę w innej szkole mogli 

wnioskować o zwolnienie z obowiązku dokształcania. Warto podkreślić, że jeśli uczeń, mimo 

ukończenia osiemnastego roku życia, był nadal zainteresowany kursami doszkalającymi, 

istniała możliwość zapisania go na listę słuchaczy.           

    

Tabela 4: Autorska tabela, przedstawiająca wybrane przykłady ścieżki edukacyjnej ucznia 

po reformie z 1932 r. 

a) Uczeń, który nie rozpoczynał nauki w gimnazjum / b) Typowa struktura edukacyjna / c) 2-letnie 

pedagogia (podbud. na liceum ogólnokształcącym) / d) 3-letnie liceum pedagogiczne (podbud. 

na gimnazjum) / e) 2-letnie liceum dla wychowawczyń przedszkoli (podbud. na gimnazjum) / f) 4-letnie 

 
156 Dz. U 1932 r. Nr 38, poz. 389.  
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seminarium dla wychowawczyń przedszkoli (podbud. na II szczeblu szkoły powszechnej) / g) 3-letnia 

szkoła zawodowa stopnia licealnego (podbud. na gimnazjum) / h) struktura szkoły średniej po reformie 

z 1932 r. 

    I II III      

a) 
              

 
przedszkole 7-letnia szkoła powszechna dokształcanie 

 

b) 
                    

przedszkole szkoła powszechna gimnazjum liceum studia 

 

c) 
                    

przedszkole szkoła powszechna gimnazjum liceum pedagogia    

 

d) 
                    

przedszkole szkoła powszechna gimnazjum lic. pedagog.     

 

e) 
                    

przedszkole szkoła powszechna gimnazjum lic. wych.      

 

f) 
                    

przedszkole szkoła powszechna seminarium        

 

g) 
                    

przedszkole szkoła powszechna gimnazjum zaw. lic.     

 

h) 

                    

4-let. gimnazjum 

(mała matura) 

2-let. 

liceum 

(duża 

matura) 

              

 

 W wyniku reformy z 1932 r. wyraźnym zmianom uległo szkolnictwo średnie 

ogólnokształcące. Dotychczasowy model pięcioletniego gimnazjum wyższego, opartego 

na jednolitym, trzyletnim gimnazjum niższym przestał istnieć. Na jego miejsce wprowadzono 

czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum, wskazując że ogólnokształcąca szkoła średnia 

ma obejmować sześcioletni cykl dydaktyczny. W Art. 19 przywoływanej ustawy możemy 

przeczytać, że: „Szkoła średnia ogólnokształcąca ma za zadanie dać młodzieży podstawy 

pełnego rozwoju kulturalnego, przygotować ją do czynnego udziału w życiu zorganizowanym 

w ramach państwowych społeczeństwa oraz przygotować ją do studiów w szkołach 

wyższych”157. Zwróćmy uwagę, że w tym zapisie zostaje zawarta myśl, z którą próbowali 

walczyć metodycy, zajmujący się reorganizacją szkolnictwa po okresie zaborów. 

Przypomnijmy, że bronili oni autonomii szkoły średniej jako miejsca, uczącego przede 

 
157 Tamże.  
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wszystkim krytycznego myślenia oraz przywiązania do nieustannej aktywności intelektualnej, 

a nie ośrodka w dużej mierze proakademickiego.  

 Do zreformowanych gimnazjów, opartych na programie nauczania drugiego szczebla 

szkoły powszechnej, mieli trafiać uczniowie, którzy ukończyli co najmniej dwunasty rok życia. 

W gimnazjach poszerzano wiedzę uczniów w zakresie przedmiotów ogólnych, rozwijano 

ich sprawności (np. uczono sporządzać notatki), a także organizowano zajęcia z języka 

łacińskiego (istniały jednak również gimnazja bez nauki łaciny). Dwuletnie liceum 

przyjmowało uczniów, którzy mieli ukończony szesnasty rok życia. Klasy w liceum, dzięki 

odpowiednio dobranym grupom przedmiotów, były podzielone na tzw. wydziały: klasyczny, 

humanistyczny, matematyczno-fizyczny i przyrodniczy. Warto podkreślić, że program liceum, 

niezależnie od profilu danej klasy, miał przede wszystkim dać uczniom: „(…) teoretyczno-

naukowe przygotowanie do studiów w szkołach wyższych”158. Reforma z 1932 r. pozytywnie 

wpłynęła na zaniedbywany do tej pory sektor szkół zawodowych, które miały przede 

wszystkim przygotowywać do pracy wykwalifikowanych specjalistów, posiadających oprócz 

wiedzy technicznej również solidne wykształcenie ogólne. Szkoły zawodowe podzielono 

na trzy typy: doszkalające, przysposobienia zawodowego i typu zasadniczego (stopnia 

niższego, gimnazjalnego i licealnego). Organizowano także kursy zawodowe oraz szkoły 

dla przyszłych mistrzów i nadzorców. Zapowiadano ponadto tworzenie specjalnych fakultetów 

dedykowanych szczególnie uzdolnionym absolwentom szkół zawodowych, którzy wyrażali 

chęć kontynuowania nauki w szkołach wyżej zorganizowanych. Wśród nich było potem wielu 

przyszłych nauczycieli szkół zawodowych.  

 Reorganizacji uległ także system kształcenia nauczycieli, którzy w trakcie nauki, oprócz 

wiedzy specjalistycznej (przedmiotowej), otrzymywali również staranne przygotowanie 

pedagogiczne, psychologiczne i społeczno-obywatelskie159. Przyszłe nauczycielki przedszkoli, 

po ukończeniu trzynastego roku życia, mogły pobierać naukę w czteroletnich seminariach, 

opartych na drugim szczeblu szkoły powszechnej lub po osiągnięciu szesnastego roku życia 

i ukończeniu nauki w gimnazjum mogły zapisywać się do dwuletnich liceów 

dla wychowawczyń przedszkoli. Nauczycielom szkół powszechnych dedykowano trzyletnie 

licea pedagogiczne lub dwuletnie pedagogia. Do liceów przyjmowano uczniów, którzy 

ukończyli szesnasty rok życia, natomiast w pedagogiach, umożliwiających uzyskanie 

specjalizacji w obrębie określonej grupy przedmiotów, uczyła się młodzież, która osiągnęła 

 
158 Tamże.   
159 Zob. R. Skulski, O przygotowaniu do zawodu nauczyciela-polonisty, „Muzeum” 1934, zesz. 5.  
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osiemnasty rok życia. Nauczycielem przedmiotów zawodowych w szkołach doszkalających 

i szkołach zawodowych niższego stopnia można było zostać po ukończeniu trzyletniej szkoły 

zawodowej stopnia licealnego, opartej na programie gimnazjum. Uprawnienia do prowadzenia 

zajęć w szkołach zawodowych stopnia gimnazjalnego i licealnego dawały przede wszystkim 

studia wyższe, ale zdarzały się placówki, w których uczyli również przeszkoleni instruktorzy 

(np. w szkołach nadzorców lub szkołach zawodowych stopnia gimnazjalnego). Kandydaci 

na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących, seminariów i liceów dla wychowawczyń 

przedszkoli, liceów pedagogicznych i pedagogiów byli zobligowani do ukończenia 

kierunkowych studiów wyższych. W omawianym okresie funkcjonowały szkoły wyższe 

akademickie, działające na mocy ustawy oraz nieakademickie, których organizacja oparta była 

na statucie160. Studia były zarezerwowane dla absolwentów: liceów ogólnokształcących, liceów 

dla wychowawczyń przedszkoli, liceów pedagogicznych i szkół zawodowych stopnia 

licealnego. Kandydaci na studia byli zobligowani do przedstawienia świadectwa 

kwalifikującego do podjęcia nauki oraz dokumentu, potwierdzającego pozytywne wyniki 

egzaminu, kończącego szkołę średnią. W czasie studiów przyszły nauczyciel otrzymywał 

kompleksowe wykształcenie w zakresie wybranej dyscypliny wiedzy oraz rzetelne 

przygotowanie metodyczne i pedagogiczne (ważnym elementem były praktyki). Jeżeli 

absolwent w trakcie studiów nie realizował specjalizacji nauczycielskiej, a po uzyskaniu 

dyplomu postawił jednak podjąć pracę w szkolnictwie, wówczas miał możliwość uzupełnienia 

wykształcenia o minimum roczny kurs pedagogiczny. Ministerstwo zapowiadało, 

że reorganizacja systemu oświaty, wprowadzana do szkół począwszy od roku szkolnego 

1934/35 r. miała zostać ostatecznie domknięta na przełomie 1938/39 r.  

 Transformacja struktury szkolnictwa związana była także ze zmianą podstaw 

programowych dedykowanych szkołom ogólnokształcącym. W 1933 r. ukazały się Wytyczne 

dla autorów programów nauczania, zakładające przyjęcie pewnych ogólnych kryteriów 

programowych, które byłyby następnie wypełnione treściami szczegółowymi, dostosowanymi 

do zakresu konkretnego przedmiotu oraz etapu edukacyjnego. Zgodnie z tym dokumentem 

program naukowy miał zawierać: dookreślone cele naukowe i wychowawcze nauczania danego 

przedmiotu oraz jego związek z innymi nauczanymi przedmiotami; wymierny zakres i stopień 

realizacji poszczególnych celów w każdej klasie; skonkretyzowany materiał nauczania ujęty 

wraz z rozkładem w tabeli (przyjmowano 34 tygodnie nauki); przykłady rozwinięcia programu; 

wykaz minimum umiejętności i sprawności, które uczeń miał osiągnąć w trakcie nauki; 

 
160 Ustawa z dn. 15 maja 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U 1933 r. Nr 29, poz. 247).  
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wskazówki metodyczne dla nauczyciela oraz porady odnośnie korzystania z pomocy 

naukowych oraz wskazania dla autorów podręczników szkolnych161.  

 Zanim ukształtował się ostateczny projekt nowego programu języka polskiego 

w gimnazjum trwały ożywione dyskusje na temat zakresu i roli kształcenia polonistycznego 

w szkole średniej. Gizela Thonowa, w referacie wygłoszonym 4 marca 1936 r. na Kursie 

Metodycznym dla Dyrektorów szkół średnich w Łodzi, wskazywała na kilka powtarzanych 

w prasie naukowej i dyskursie akademickim zagadnień. Wśród nich warto przywołać 

następujące problemy: Czy nauczyciele mają uczyć literatury czy historii literatury? 

Czy w programie powinny pojawiać się zagadnienia kulturowe? Czy nie lepiej było skupić się 

w gimnazjum przede wszystkim na literaturze współczesnej? Jaka ma być rola literatury 

obcojęzycznej? Czy nauczyciel powinien poddawać tekst analizie estetycznej, a może tylko 

rzeczowej? W jaki sposób wykorzystać kształcenie polonistyczne w budowaniu polskiej 

świadomości narodowej i kulturowej?162 Wszystkie te rozterki zostały uwzględnione 

przy opracowywaniu nowych wytycznych programowych. Wśród celów nauczania języka 

polskiego obok wskazania, że bazę edukacyjną ma stanowić kultura polska w jej historycznym 

rozwoju, znalazły się także zapisy, dookreślające że język polski ma służyć: rozwijaniu 

czytelnictwa z zakresie „odpowiedniej” lektury, wyrobieniu umiejętności poprawnego 

wyrażania myśli i uczuć w mowie i piśmie, poznaniu zjawisk współczesnego języka polskiego 

oraz ożywianiu poprzez lekturę uczuć religijnych, estetycznych, etycznych i narodowo-

państwowych. Nauczanie języka polskiego miało służyć wychowaniu młodych ludzi 

na świadomych i zdolnych do podjęcia trudów obywateli, którzy rozumieliby swoje obowiązki 

wobec społeczeństwa i państwa163. Gizela Thonowa wyraźnie wskazywała, że: „Nowy program 

języka polskiego przyjął zasadniczo historyzm jako podstawę układu zjawisk literackich i jako 

podstawę w stosunku do zjawisk, uwzględnił bardzo szeroko zagadnienia z dziedziny kultury 

polskiej i obcej, a równocześnie pozwolił szeroką falą wejść strumieniowi współczesności 

do szkoły, wiążąc jednak tę współczesność z przeszłością, tworząc dla niej kulturalną 

podstawę”164. W programie naukowym gimnazjum wyraźnie podkreślano, że pojawiające się 

na lekcjach języka polskiego czytanki i fragmenty tekstów literackich mają być ujmowane 

 
161 Wytyczne dla autorów programów szkół ogólnokształcących, Lwów 1933, s. 1.   
162 G. Thonowa, Nowy program języka polskiego w gimnazjum i jego realizacja w świetle literatury i praktyki, 

Warszawa 1937, s. 3.  
163 Uwagi do Programu nauki w gimnazjach państwowych z polskim językiem nauczania (tymczasowy), Lwów 

1934, s. 8.  
164 G. Thonowa, dz. cyt., s. 3.  



66 
 

w celowe, powiązane ze sobą ideowo całości165. Dzieła dobierano w taki sposób, aby były 

one wartościowe pod względem literackim oraz aby posiadały wyraźny komponent 

wychowawczy. Nauka języka polskiego miała być wyraźnie powiązana z wiedzą historyczną, 

gdyż w trakcie czteroletniej edukacji uczeń miał zapoznać się z najbardziej typowymi 

przejawami życia kulturalnego polski na przestrzeni następujących po sobie epok 

historycznych. Warto podkreślić, że pojawiające się w spisie lektur arcydzieła polskiej 

literatury miały być dostosowane do poziomu i naturalnych zainteresowań młodzieży. Podajmy 

tu przykład dobru tekstów, respektujący historyzm oraz określone zagadnienie programowe. 

Omawiając literaturę średniowiecza nie można było pominąć tematyki, związanej z szeroko 

rozumianą kulturą rycerską. Proponowano zatem, aby teksty odnoszące się do tego zagadnienia 

przyjmowały mniej więcej następujący układ: czytanie fragmentu, będącego opisem zbroi 

rycerskiej lub broni (ballada Alpuhara z Konrada Wallenroda A. Mickiewicza, wyjątek z Pieśni 

o Rolandzie, wybrana Legenda arturiańska, opis Zbroi Zawiszy z Grabowa Kazimierza 

Przerwy-Tetmajera), zapoznanie się z fragmentem Krzyżaków H. Sienkiewicza (np. opisem 

bitwy pod Grunwaldem, ustępem pt. Skazaniec, ukazującym postać Zbyszka z Bogdańca i jego 

wrogość w stosunku do Zakonu Krzyżackiego), sięgnięcie po album z opisami zamków 

rycerskich, zaprezentowanie fragmentu, opisującego barwne życie władcy-rycerza (np. Łowy 

Władysława Warneńczyka – Cyganka, która wróży młodemu władcy, zapowiadając że ten 

poleganie w bitwie, zwraca się do niego w następujących słowach: „jak mi cię żal rycerzu, 

że polegniesz) czy rozmowa na temat kar, jakie czekały na kobiety, popełniające zbrodnie 

na rycerzach (np. ballada Lilie A. Mickiewicza – mowa jest w niej o XI-wiecznej wyprawie 

Bolesława Śmiałego na Kijowian i morderstwie rycerza dokonanym przez żonę)166. Postać 

rycerza była wartościowa dla uczniów na tym etapie edukacyjnym i zachęcała ich do ożywionej 

lektury, gdyż niezależnie od czasów młodych fascynują legendarni bohaterowie i ich niezwykłe 

przygody. Zwróćmy uwagę, że nauczyciel miał dość dużą swobodę, jeśli chodzi o dobór 

zagadnień dopasowanych do arcydzieł literatury. Zamiast rycerza spokojnie mógłby pojawić 

się tu portret idealnego władcy czy obraz średniowiecznej damy serca. Układ programu, 

respektujący historyzm, ale również zainteresowania i oczekiwania uczniów, był istotny 

również dlatego, że co raz częściej dyskutowano na temat potrzeby dostosowywania zagadnień 

polonistycznych do potrzeb szkół żeńskich oraz placówek, w których uczyły się mniejszości 

 
165 Zob. W. Szyszkowski, Uwagi do programów poszczególnych przedmiotów. Język polski, „Oświata 

i Wychowanie” 1933, zesz. 8-10.  
166 J. Balicki i S. Maykowski, Mówią wieki. Podręcznik do nauki języka polskiego dla II klasy gimnazjalnej, 

Lwów 1938. 



67 
 

narodowe lub religijne167. Wyraźna koncentracja na kulturze polskiej wpłynęła znacząco 

na marginalizację w spisie lektury tekstów z literatury powszechnej. Gizela Thonowa, pisząc 

na temat tzw. lektury swobodnej (dodatkowej), wskazywała, że: 

 

(…) oparta jest wprawdzie zasadniczo na zainteresowaniach młodzieży, ale często zbyt dziecinna (znana 

już dzieciom), lub zbyt jednostronna (wiele pozycji: podróże, odkrycia, książki historyczne, mało stosunkowo 

„czystych” powieści). Wyłania się kwestia: dlaczego nie uwzględniono żadnych utworów klasycznych: choćby 

Moliera czy Szekspira (bardziej odpowiadają może młodzieży, niż niektóre z dzieł uwzględnionych). Moliera 

komedie to wspaniały obraz wieku, tragedie Szekspira to cudowny materiał dla omówienia pewnych problemów, 

wiecznie aktualnych”168.          

 

 Słowa badaczki wskazują, że już wówczas sygnalizowano niebezpieczeństwo 

infantylizacji dydaktyki literatury powszechnej, będącej jedynie konsekwencją podążania 

za modą i upodobaniami młodzieży.    

 

Tabela 5: Autorskie zestawienie propozycji lektur w zreformowanym gimnazjum 

z uwzględnieniem języka polskiego i języka łacińskiego na podstawie dokumentacji169. 

Klasa 

Autorzy, proponowane teksty   

 

Program prywatnych męskich i żeńskich kursów gimnazjalnych prof. M. Konopnickiego w Warszawie 

na rok szkolny 1937/38 (wydanie zgodne z nowym programem nauki w gimnazjach państwowych). 

I gimnazjum 

(j. polski) 

 

antyk-

średniowiecze 

(do 963 r.) 

Homer, fragm. Iliady i Odysei (gr.) 

Plutarch, fragm. Żywotów (gr.) 

Wybrane baśnie, legendy, mitów, ballady, bajki, powiastki, opowiadania i opisy, utwory poetyckie 

i prozaiczne (w całości lub fragm. z czasów nowszych i najnowszych) związane z przejawami życia 

starożytnego Wschodu, klasycznej Grecji i Rzymu oraz wczesnego średniowiecza. 

I gimnazjum 

(j. łaciński) 

Czytanki łacińskie osnute na tle życia Rzymian, np. urządzenia w rzymskim domu, rozkład dnia, praca 

i zabawa, wychowanie młodzieży, obrzędy religijne, topografia Rzymu; dłuższe teksty w języku 

polskim związane z kulturą rzymską.  

II gimnazjum  

(j. polski) 

 

Wybrane utwory poetyckie i prozaiczne związane z kulturą polską i europejską do końca XVII w., 

uwzględnienie mitów i podań słowiańskich, obyczajowość szlachty, mieszczaństwa i ludu w XVI 

i XVII w.   

 
167 G. Thonowa, dz. cyt., s. 3-4.   
168 Tamże, s. 4-5.  
169 Prywatne męskie i żeńskie kursy gimnazjalne prof. M. Konopnickiego w Warszawie, Program na rok szkolny 

1937/1938, wydanie opracowane według własnych źródeł i na zasadzie nowego programu nauki w gimnazjach 

państwowych i liceach ogólnokształcących, zatwierdzonego przez Ministerstwo W. R. i O. P., Warszawa 1937, 

s. 55-77.  
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od 963 do 

1764 r.  
Polskie wybrane utwory poetyckie i prozaiczne, np. Bogurodzica, fragm. Żywotu człowieka 

poczciwego M. Reja, fragm. Pieśni Świętojańskiej o Sobótce, wybrana fraszka J. Kochanowskiego, 

fragm. Pamiętników J. Ch. Paska.   

II gimnazjum  

(j. łaciński) 

Czytanki osnute na tle życia Rzymian, uwydatniające relacje między obywatelem a państwem 

oraz wpływem kultury greckiej na tradycję łacińską; zapoznanie z najważniejszymi dziełami kultury 

starożytnego Rzymu.   

III gimnazjum  

(j. polski) 

 

od 1764 do 

1863 r.  

Wybrane utwory poetyckie i prozaiczne związane z kulturą polską i życiem kulturalnym Europy 

od pocz. XVIII w. do 1863 r.; plusy i minusy rządów szlacheckich; czasy stanisławowskie; 

niesłabnący duch narodowy w czasach napoleońskich; nastroje społeczne po 1831 r.   

Wybrane utwory poetyckie i prozaiczne polskich pisarzy, np. wybrane bajki I. Krasickiego, hymn 

Jeszcze Polska nie zginęła, fragm. III cz. Dziadów A. Mickiewicza, Hymn o zachodzie słońca 

J. Słowackiego, Zemsta A. Fredry, fragm. pism S. Staszica i H. Kołłątaja.   

III gimnazjum  

(j. łaciński) 

Czytanki łacińskie i krótkie teksty polskie do przekładu na język łaciński związane z ważnymi 

wydarzeniami z dziejów Rzymu i Grecji oraz wybitnymi postaciami; życie polityczne i społeczne 

w Rzymie i Grecji.   

Wybrane fragm. życiorysów autorstwa K. Neposa, fragm. Pamiętników Cezara, wyjątki z innych 

pisarzy łacińskich.   

IV gimnazjum 

(j. polski) 

 

od 1863 r. do 

współczesności 

Wybrane, dostosowane do rozwoju umysłowego młodzieży, utwory poetyckie i prozaiczne związane 

z kulturą polską i europejską od 1863 r. do czasów J. Piłsudskiego. 

Utwory poetyckie i prozaiczne polskich pisarzy, np. wybrane wiesze M. Konopnickiej, K. Tetmajera 

i J. Kasprowicza, wybrane nowele B. Prusa i H. Sienkiewicza, fragm. Chłopów Wł. Reymonta, 

fragm. Wesela S. Wyspiańskiego, wybrane pisma Marszałka Piłsudskiego.    

IV gimnazjum  

(j. łaciński) 
Wybrane fragm. z pism Liwiusza, Salustiusza i Cycerona, fragm. poezji łacińskiej Owidiusza.   

 

 Polonocentryzm prowadził do tego, że siła oddziaływania literatury powszechnej 

w gimnazjum była wyraźnie osłabiona w stosunku do propozycji liceum ogólnokształcącego. 

Zwróćmy uwagę, że tylko w klasie pierwszej mamy dookreślonych konkretnych autorów 

obcojęzycznych (Homera i Plutarcha), ale z wyraźnym wskazaniem, że w zakresie 

zaproponowanych tekstów starogreckich nauczyciel ma skupić się przede wszystkim 

na ukazaniu waleczności i odwagi Greków i Rzymian. Obca kultura docierała do młodych 

głównie w sposób zapośredniczony, nie tylko przekładem, ale poprzez odpowiednio 

opracowane i ułożone teksty polskich autorów, np. Liść wawrzynu J. Parandowskiego 

(opowieść o Kolegium Lubrańskiego, szkole wyższej z pocz. XVI w., odwołania do twórczości 

Horacego), „Madonna ze Szczygiełkiem” Rafaela M. Konopnickiej, „Dawid” Michała Anioła 

W. Witwickiego, Jak powstał „Lisowczyk” Rembrandta Z. Kossak-Szczuckiej, Czarniecczycy 

w Danii, J. Ch. Paska170. Obca kultura była zatem nieustannie filtrowana przez rodzime 

doświadczenia i polską tradycję literacką. Na poziomie szkoły gimnazjalnej chętniej sięgano 

po twórczość polskich pisarzy, którzy odtwarzali obcą kulturę w swoich dziełach, niż 

 
170 J. Balicki i S. Maykowski, dz. cyt.   
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po wzorcowe tłumaczenia oryginalnych utworów, których przecież nie brakowało171. Dużą 

popularnością w tym zakresie cieszyły się teksty L. Rydla (np. Ferenike i Pejsidoros), 

H. Sienkiewicza (np. Quo vadis), B. Prusa (np. Faraon), T. Sinki (np. Rej i Dante) 

czy J. Parandowskiego (np. Dysk olimpijski). Warto podkreślić za Gizelą Thonową, że: 

 

Uczeń nie otrzymuje wprawdzie [zgodnie z założeniami nowego programu – Ł.T.] pełnego obrazu kultury 

polskiej, nie poznaje nawet literatury w pewnym zaokrągleniu („grzechy” te nadrabia program w liceum), 

ale – umiejętnie prowadzony (conditio sine qua non: musi mieć inteligentnego nauczyciela) zdobyć winien 

różnorodne zainteresowania kulturalne, nauczyć się poprawnie czytać i pisać, rozumieć mowę ojczystą jako 

doskonały instrument dla użytku codziennego i „odświętnego” (wygłaszanie mów, odezw, redagowanie pisma 

szkolnego); program stwarza możliwości i prowadzi w tym kierunku, by zrodziła się w uczniach potrzeba 

czytelnictwa (zmodyfikować należy listę lektury), by nauczyli się we właściwy sposób czytać i rozumieć dzieło 

literackie172.      

 

 Teksty literackie, pojawiające się na lekcjach języka polskiego i te polecane do lektury 

domowej, miały przede wszystkim oddziaływać na uczniów wychowawczo. Warto podkreślić, 

że ten komponent edukacyjny dotyczył głównie arcydzieł polskiej literatury i kultury. Żywioł 

europejski, jeśli się pojawiał, stanowił tylko swego rodzaju szerszy kontekst dla rodzimości 

i był traktowany jako konieczne uzupełnienie. Ważnym problemem, który wymagałby 

odrębnych badań, był wzrost zainteresowania w edukacji szkolnej życiem kulturalnym 

mniejszości, które zamieszkiwały Polskę. Tak silne eksponowanie w podręcznikach, 

np. tradycji słowiańskiej (drugą część podręcznika Mówią wieki J. Balickiego 

i S. Maykowskiego rozpoczynają liczne teksty, dotyczące prasłowiańszczyzny, np. opis sobótki 

czy obrzędu dziadów, prezentacja zwyczajów żniwnych, Opowieść o bursztynie Z. Kossak-

Szczuckiej czy Zdradziecka uczta J. I. Kraszewskiego) wydaje się wyraźnym zwrotem 

ku poszukiwaniu wspólnoty z mniejszością ukraińską czy białoruską173.  

Zalecano, aby nauczyciele podczas omawiania tekstów nie skupiali się na szczegółach, 

ale raczej stymulowali uczniów do odbioru dzieła jako znaczącej całości. Wskazywano, 

że dyskusja na temat danej lektury powinna koncentrować się przede wszystkim wokół 

elementów treściowych i ideowych, a następnie być rozszerzana o rozmowę na temat zachowań 

poszczególnych postaci, ich życia emocjonalnego czy otaczającej ich przestrzeni (np. opisy 

 
171 Zob. W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921. Charakterystyczną cechą 

komparatystycznego okresu rozwoju polskiej myśli translatologicznej, opisywanego przez W. Borowego 

czy K. Irzykowskiego, była tzw. wpływologia, czyli uczenie polskiej recepcji obcej literatury.  
172 G. Thonowa, dz. cyt., s. 22.   
173 M. Placzek, Język polski w szkole ukraińskiej, „Polonista” 1936, zesz. II-III. 
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przyrody). Zagadnienia teoretycznoliterackie na poziomie gimnazjum nie były zbyt wyraźnie 

eksponowane i raczej mówiono o nich tam, gdzie rzeczywiście warunkował to tekst 

(np. omówienie artyzmu Pana Tadeusza A. Mickiewicza było sprzęgnięte z dyskusją na temat 

zastosowanej przez pisarza formy wierszowej). Przy okazji omawiania tekstów wskazywano 

na konieczność prezentowania uczniom informacji, dotyczących życia wybitnych pisarzy, 

jednak zaczęto odchodzić od ujęć historyczno-biograficznych, które mogłyby zwyczajnie 

nudzić młodych ludzi. Zaowocowało to tym, że biografię autora zaczęto rozpatrywać przede 

wszystkim w kontekście jego działalności literackiej i epoki, w której przyszło mu tworzyć. 

 Na lekcjach języka polskiego sięgano przede wszystkim po teksty literackie, 

ale pojawiały się również kontekstowo dzieła kultury, np. odtwarzano, nagrane na płytach 

gramofonowych, symfonie znanych kompozytorów czy wyświetlano, wykorzystując 

epidiaskop, zdjęcia zabytków architektonicznych oraz dzieł malarskich i rzeźbiarskich 

z różnych epok kultury174. 

 Ukończenie czteroletniego gimnazjum stanowiło przepustkę do kontynowania nauki 

w dwuletnim liceum ogólnokształcącym (lub innej szkole wyżej zorganizowanej). Godnym 

podkreślenia jest fakt, że liceum kontynuowało, w zakresie organizacji, w dużej mierze 

filozofię dawnych gimnazjów wyższych, gdyż poszczególne wydziały tej szkoły posiadały 

wyraźnie indywidualny charakter. Było to możliwe dzięki powiązaniu określonych 

przedmiotów ogólnych w tzw. podstawy dydaktyczne (do 1932 r. nazywane były podstawami 

wychowawczymi). Kandydaci do liceum ogólnokształcącego mogli w rezultacie wybierać 

między czterema typami klas, których bazę edukacyjną stanowiły następujące przedmioty: 

język polski (I:6, II:6), historia (I:4, II:4), język łaciński (I:4, II:4), język obcy nowożytny (I:5, 

II:4) – wydział humanistyczny; język grecki (I:4, II:4), język łaciński (I:6, II:4), język polski 

(I:4, II:4), historia (I:4, II:3) – wydział klasyczny; matematyka (I:5, II:5), fizyka i astronomia 

(I:5, II:4), chemia z mineralogią i geologią (I:3, II:3) – wydział matematyczno-fizyczny; 

biologia (I:4, II:3), geografia z mineralogią i geologią (I:2, II:2), matematyka (I:4, II:2), fizyka 

(I:3, II:3), chemia (I:2, II:2) – wydział przyrodniczy. Przedmioty ujęte w podstawach 

dydaktycznych miały przede wszystkim pomóc uczniom pogłębić zrozumienie i celowość 

określonych metod pracy badawczej, które były następnie rozwijane w czasie kierunkowych 

studiów wyższych. Okres nauki w liceum ogólnokształcącym miał wspierać proces 

dojrzewania emocjonalnego uczniów, gdyż podkreślano, że materiał nauczania poszczególnych 

 
174 Zob. Jętkiewiczowa Z., Nauczanie lektury w szkole średniej przez zapoznawanie z dziełami sztuki, „Polonista” 

1936, zesz. II-III. 
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przedmiotów musi posiadać „żywą wartość kształtującą”. Absolwent liceum miał być 

w założeniu ambitnym człowiekiem, który dzięki odpowiedniemu procesowi edukacyjnemu 

wyrobił sobie określone spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość. Można zauważyć, 

że ważnym elementem ówczesnej dydaktyki stała się edukacja w zakresie zagadnień życia 

współczesnego, zapewniająca uczniom poszczególnych wydziałów: „Zdobycie takiego zasobu 

wiedzy, aby móc orientować się w strukturze narodowej, politycznej, społecznej, gospodarczej 

i kulturalnej państwa polskiego; poznanie jego dorobku dotychczasowego, uświadomienie 

najważniejszych zadań na przyszłość i zagadnień, związanych z obroną państwa”175. Wśród 

tematów, które pojawiały się w trakcie nauki o współczesnej Polsce, na uwagę zasługują 

szczególnie następujące zagadnienia: obserwacja i poznanie środowiska lokalnego, rola 

obszarów wiejskich w całokształcie życia Polski, rozwój polskich miast, charakterystyka 

państwa polskiego w oparciu o geografię i gospodarkę czy państwo polskie jako najważniejsza 

i nadrzędna grupa społeczna176. Warto dodać, że w programie wszystkich wydziałów liceum 

pojawił się także przedmiot przysposobienie wojskowe, przygotowujący młodzież 

do ewentualnej obrony polskiej niepodległości i suwerenności. Młodzież męska ćwiczyła 

na zajęciach umiejętności w zakresie służby wojskowej oraz rozwijała cnoty żołnierskie 

m.in. dzięki nauce: strzelectwa, musztry, taktyki walki na polu bitewnym czy umiejętności 

posługiwania się mapą, natomiast młodzieży żeńskiej dedykowane były: „(…) ćwiczenia 

sprawności technicznych wojskowych służb pomocniczych w ratownictwie sanitarnym, 

obronie przeciwlotniczo-gazowej i łączności”177. W niedługiej przyszłości okazało się, 

że przyswojone w trakcie licealnej edukacji sprawności trzeba było wykorzystać w realnej 

walce z wrogiem.  

 Poszczególne programy nauki w liceum ogólnokształcącym dopuszczały dość dużą 

autonomię w sposobie realizacji i doborze poszczególnych zagadnień. Programy stanowiły 

pewne elastyczne ramy, które były następnie konkretyzowane przez nauczycieli, 

uwzględniających, np. poziom, zaangażowanie i strukturę klasy, ilość godzin dydaktycznych 

przeznaczonych na dany przedmiot w planie tygodniowym czy dostęp do materiałów 

pomocniczych. Nauczyciele, bazując na ramowych programach, zobowiązani byli 

do przygotowywania przemyślanych planów pracy, które miały równoważyć treści stosunkowo 

 
175Zagadnienia życia współczesnego [w:] Program nauki w liceum ogólnokształcącym (projekt dla wydziału 

humanistycznego), Lwów 1937.  
176 Tamże. 
177Przysposobienie wojskowe [w:] Program nauki w liceum ogólnokształcącym (projekt dla wydziału 

humanistycznego), Lwów 1937.  
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łatwe i dość trudne dla uczniów. Chodziło o to, aby młodzież stale zachęcać do aktywności 

naukowej oraz tworzyć w klasie bezpieczną atmosferę, wspierającą proces edukacyjny. Plan 

pracy musiał posiadać dookreślony długoterminowy cel ogólny oraz założenia naukowe, 

dydaktyczne i wychowawcze, które miały być realizowane w trakcie edukacji. Ponadto musiał 

się w nim znaleźć wykaz pomocy naukowych oraz wskazówki odnośnie aprobowanych 

podręczników (nie były one tak schematyczne jak w gimnazjum). Nauczyciele przygotowywali 

plany pracy na każdy kolejny rok szkolny, co motywowało ich do poszerzania swojej wiedzy 

przedmiotowej i pedagogicznej i nie prowadziło do zabójczej dla edukacji rutyny. Program 

zakładał także korelację pomiędzy przedmiotami, co wzmacniało dobre praktyki współpracy 

nauczycieli, którzy często opracowywali swoje plany pracy w porozumieniu. Warto podkreślić, 

że uczniowie, którzy zaczynali naukę w liceum musieli mieć doskonale opanowany program 

gimnazjum, gdyż nauczyciel nie miał czasu na powtarzanie materiału.     

 W programie nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, podobnie 

jak w przypadku gimnazjum, materiał uporządkowano zgodnie z układem chronologicznym. 

Uczniowie mieli poznawać na zajęciach najbardziej reprezentatywne teksty z kanonu literatury 

polskiej i powszechnej (szczególnie zachodnioeuropejskiej). Celem było z jednej strony 

ukazanie odrębności rodzimej kultury, z drugiej natomiast chodziło o nakreślenie sieci 

skomplikowanych relacji, zachodzących na przestrzeni wieków pomiędzy polską literaturą 

a tradycją obcojęzyczną. Jądrem programu uczyniono przede wszystkim koncepcję narodu 

oraz ideę państwa polskiego zawartą w zróżnicowanych tekstach literackich. Zalecano, aby 

nie zmuszać uczniów do przyswajania dużej ilości lektur, gdyż prowadziło to do ich 

bezrefleksyjnego odbioru. Lepiej było skupić się na wybranym, konkretnym tekście, dokładnie 

omówić go z uczniami, osadzając w różnych kontekstach interpretacyjnych 

(np. biograficznych, teoretycznoliterackich, historycznoliterackich), wydobyć główne 

przesłanie i pomóc młodym ludziom „doświadczyć” jego głębi. To właśnie wnikliwa 

konkretyzacja tekstu w akcie lektury, subtelne sugestie ze strony nauczyciela i wyposażenie 

młodych ludzi w wystarczającą ilość czasu na indywidualną pracę, gwarantowały uczniom 

przeżycie estetyczne, powodując że współgrające ze sobą sfery obecne w dziele literackim, 

artystyczna i ideowa, zalegały w pamięci młodzieży po przepracowaniu tekstu. Nazwałbym 

to na użytek rozprawy zjawiskiem „olśnienia lekturą”. We współczesnej szkole bardzo trudno 

jest to osiągnąć, gdyż lista tzw. lektur z gwiazdką, podporządkowana egzaminowi maturalnemu 

na poziomie podstawowym, nie daje takiej swobody w doborze lektury i zagadnień. 

To prowadzi do tego, że program niejako zakłada, że niezależnie od rodzaju szkoły i poziomu 

klasy, wszyscy uczniowie powinni zrozumieć ideę mesjanizmu, wyrażoną w III części Dziadów 
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Adama Mickiewicza lub zachwycić się głębią przesłania Lalki Bolesława Prusa. Praktyka 

pokazuje, że takie myślenie jest iluzoryczne i krótkowzroczne.  

 W kształceniu polonistycznym na poziomie liceum ogólnokształcącego ważną rolę 

odgrywała obecność literatury powszechnej. Poszczególne dzieła można było omawiać 

w ujęciu historycznym lub ukazywać ich aktualność w kolejnych epokach. Po tekst Boskiej 

Komedii Dantego Alighieri można było sięgnąć przy okazji omawiania literatury późnego 

średniowiecza, wczesnego renesansu lub dojrzałego romantyzmu (np. w kontekście frenezji 

romantycznej czy twórczości Z. Krasińskiego). Twórczość Sofoklesa mogła zaistnieć 

na początku klasy pierwszej, gdyż wówczas zajmowano się tradycją antyczną, ale omówienie 

tragedii greckiej było też możliwe poprzez zestawienie jej z działalnością artystyczną Jana 

Kochanowskiego czy Stanisława Wyspiańskiego. Literatura powszechna miała stanowić 

swoiste tło, na którym można byłoby ukazać nieprzeciętność polskiego piśmiennictwa. Warto 

podkreślić, że w liceum ogólnokształcącym wyraźnie wyeksponowano teksty francusko- 

i włoskojęzyczne. Tradycja grecka została znacząco ograniczona w stosunku do propozycji 

gimnazjum wyższego, a z rzymskiej zupełnie zrezygnowano. W przypadku wydziału 

humanistycznego treści te uzupełniano na języku łacińskim. W pierwszej i drugiej klasie liceum 

sięgano po teksty prozaików – Cycerona, Liwiusza, Pliniusza, Tacyta, Seneki, Swetoniusza, 

pisarzy wczesnochrześcijańskich, autorów pism prawniczych oraz poetów – Wergiliusza, 

Horacego, a także twórców polsko-łacińskich. Dużą popularnością cieszyły się ponadto 

przekłady z literatury greckiej i rzymskiej oraz rozprawy, omawiające związki zachodzące 

między antykiem a współczesną kulturą. Na uwagę zasługuje fakt, że w spisie lektur 

dedykowanych kształceniu polonistycznemu zaczęły pojawiać się dzieła noblistów, co było 

wyraźnym sygnałem otwarcia na doświadczenie współczesności. W pismach metodycznych 

pojawiały się głosy, że teksty współczesnych autorów mogłyby nawet zaistnieć w klasie 

pierwszej, aby pomóc w przygotowaniu umysłów młodych ludzi na odbiór tekstów odległych 

historycznie. Decyzja oczywiście należała w tej kwestii do nauczyciela prowadzącego. 

Przedstawione poniżej tabelaryczne zestawienie tekstów było listą uniwersalną, z której 

korzystali nauczyciele, uczący w poszczególnych wydziałach liceum ogólnokształcącego. 

Dobór tekstów był uzależniony przede wszystkim od liczby godzin, przypadających 

na realizację programu języka polskiego w poszczególnych klasach szkoły średniej 

(dla wydziału humanistycznego – kl. I: 6 godz./tyg., kl. II: 6 godz./tyg.; dla wydziału 

klasycznego – kl. I: 4 godz./tyg., kl. II: 4 godz./tyg.; dla wydziału matematyczno-fizycznego – 

kl. I: 3 godz./tyg., kl. II: 3 godz./tyg.; dla wydziału przyrodniczego – kl. I: 3 godz./tyg., kl. II: 

3 godz./tyg.).         
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Tabela 6: Autorskie zestawienie propozycji lektur z literatury powszechnej w oparciu 

o program nauczania języka polskiego dedykowany liceum ogólnokształcącemu z 1937 r.178  

Klasa 
Autor, proponowane teksty z literatury powszechnej 

podkreślenie wskazuje na szczególną wagę autora lub tekstu  
Literatura  

I i II 

Sofokles, Antygona, Król Edyp grecka 

Ajschylos, Prometeusz skowany, Orestea grecka 

Arystofanes, Ptaki grecka, V w. p.n.e. 

Saga o Gislim (tł. A. Górski) islandzka, XIII w. 

Zagłada Nibelungów (tł. A. Górski) niemiecka, XII/XIII w. 

Pieśń o Rolandzie francuska, II poł. XI w. 

T. Malory, O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu angielska, XV w. 

Słowo o wyprawie Igora rosyjska, XII w. 

Kwiatki św. Franciszka włoska, XIV w. 

Petrarka, Sonety włoska, XIV w. 

Dante Alighieri, Boska komedia włoska 

L. Ariosto, Orland szalony włoska 

T. Tasso, Jerozolima wyzwolona włoska 

Calderon, Książę niezłomny hiszpańska 

M. Cervantes, Don Kichot hiszpańska 

W. Szekspir, Juliusz Cezar, Makbet, Król Lear, Otello, Romeo 

i Julia, Ryszard II, Sen nocy letniej, Hamlet 
angielska 

P. Corneille, Cyd francuska 

J. Racine, Atalia, Fedra francuska 

Molier, Mizantrop, Świętoszek francuska 

Wybór pism szermierzy oświecenia  

Pieśni ludowe celtyckie, germańskie, romańskie  

(wybór E. Porębowicza) 
 

J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Faust (cz. I) niemiecka 

F. Schiller, Zbójcy, Don Carlos, Wilhelm Tell, Śmierć Wallensteina, 

wybrane ballady 
niemiecka 

Wybór fragm. publicystyki i teorii romantyzmu  

G. Byron, Giaur, Korsarz, Kain angielska 

A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin rosyjska, I poł. XIX w. 

Ch. Dickens, Klub Pickwicka, Dawid Copperfield angielska 

H. Balzac, Komedia ludzka (np. Ojciec Goriot) francuska, I poł. XIX w. 

G. Flaubert, Pani Bovary francuska, II poł. XIX w. 

E. Zola, Germinal francuska, II poł. XIX w. 

G. Maupassant, wybrane nowele francuska, II poł. XIX w. 

 
178 Program nauki w liceum ogólnokształcącym (projekt), wydział humanistyczny, język polski, Lwów 1937, 

s. 13, 14.   
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A. France, Zbrodnia Sylwestra Bonnarda 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1921 r.) 
francuska, II poł. XIX w. 

Wybór fragm. z pism teoretyków pozytywizmu  

Wybór poezji okresu symbolizmu (np. Verlaine)   

M. Schwob, Krucjata dziecięca  francuska, II poł. XIX w.  

H. Ibsen, Wróg ludu, Budowniczy Solness, Dzika kaczka norweska  

M. Maeterlinck, Ślepcy  

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1911 r.)  
francuska (belgijska), XIX/XX w.   

F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Narodziny Tragedii  niemiecka, II poł. XIX w.  

I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci   rosyjska, II poł. XIX w.  

F. Dostojewski, Wina i kara  rosyjska, II poł. XIX w.  

L. Tołstoj, Wojna i pokój  rosyjska, II poł. XIX w.  

J. Conrad, Lord Jim, Amy, Młodość, Jądro ciemności, Korsarz, 

Zwycięstwo, Ocalenie  
angielska, pocz. XX w.  

K. Hamsun, Misterie, Błogosławieństwo Ziemi  

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1920 r.)  
norweska, XIX/XX w.  

S. Lagerlöff, Gösta Berling  

(Laureatka Literackiej Nagrody Nobla – 1909 r.)  
szwedzka, XIX/XX w.  

G. K. Chesterton, Napoleon z Nothing-Hill  angielska, pocz. XX w.  

J. Galsworthy, Saga rodu Forsytów  

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1932 r.) 
angielska, pocz. XX w.  

G. Duhamel, Żywoty męczenników  francuska, pocz. XX w.  

R. Rolland, Dusza zaczarowana, Jan Krzysztof  

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1915 r.) 
francuska, pocz. XX w.  

S. Unsted, Krystyna, córka Lawrence’a  

(Laureatka Literackiej Narody Nobla – 1928 r.) 
norweska, pocz. XX w.  

T. Mann, Czarodziejska góra  

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1929 r.) 
niemiecka, pocz. XX w.  

G. B. Shaw, Pigmalion  

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1925 r.) 
angielska, pocz. XX w.  

 

 Teksty z literatury powszechnej były również obecne na lekcjach języków 

współczesnych i stanowiły podstawę rozwinięcia poszczególnych programów nauczania. 

Pomiędzy edukacją polonistyczną a nauką obcego języka nowożytnego istniał silny związek, 

szczególnie w przypadku wydziału humanistycznego, gdyż te dwa przedmioty były znaczącym 

elementem podstawy dydaktycznej. Warto zaznaczyć, że dużą wagę przykładano 

do wyćwiczenia umiejętności sprawnej komunikacji w obcym tworzywie językowym, 

ale dbano również o: „poznanie charakteru i umysłowości narodu x [tu można było wpisać: 

angielskiego, francuskiego lub niemieckiego – Ł.T.], uświadomienie cech i wartości 

wychowawczych kultury x [angielskiej, francuskiej lub niemieckiej – Ł.T.] oraz pogłębienie 

odczucia odrębności kultury polskiej”179. Lektura dzieł obcojęzycznych była powiązana 

z omawianiem nakreślonych w programie wybranych okresów historycznych, 

 
179 Program nauki w liceum ogólnokształcącym (projekt), wydział humanistyczny, język angielski, Lwów 1937, 

s. 3.   
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np. charakterystykę kultury Anglii Elżbietańskiej należało omówić w kontekście tekstów 

literackich z tejże epoki. Podobnie jak w przypadku języka polskiego to nauczyciel odpowiadał 

za dobór tekstów oraz układał zindywidualizowany plan pracy oparty o program nauczania. 

W ciągu roku zalecano omawianie maksymalnie czterech obszerniejszych dzieł.  

 Nauczyciel języka angielskiego wybierał spośród następujących autorów: klasa I – 

W. Shakespeare, Hamlet, Antony and Clopatra, The Tempest, A Mildsummer Night’s Dream, 

King Lear, Macbeth, Othello, Julius Caesar, As you like it, Twelfth Night; J. Milton, Comus; 

J. Dryden, Absalom and Achitophel; A. Pope, The Rape of the Lock; D. Defoe, Robinson 

Crusoe; W. Congreve, The Way of the World; O. Goldsmith, The Vicar of Wakefield; 

R. Sheridan, The School for Scandal; klasa II – S. T. Coleridge, The Rime of the Ancient 

Mariner; G. Byron, The Giaour, Child Harold; W. Scott, The Bride of Lammermoor, Ivanhoe, 

Wawerley; P. B. Shelley, The Sensitive Plant; J. Keats, The Eve of St. Agnes; A. Thennyson, 

Maud; Ch. Dickens, Great Expectations, David Copperfield, Pickwick Papers; G. Meredith, 

The Story of Chloe; R. L. Stevenson, Treasure Island; R. Kipling, Kim, Stalky and Co., The 

Jungle Book, The Second Jungle Book; B. Shaw, St. Joan; K. Mansfield, The Prelude; 

J. Conrad, Typhon; J. Galsworthy, The Forsyte Saga180.  

W podstawie programowej do języka francuskiego dla wydziału humanistycznego 

z 1937 r. mamy wskazanie, że ogłoszenie spisu lektur jest dopiero postulowane. Niestety 

do czasu wybuchu drugiej wojny światowej nie udało się opublikować zapowiadanej listy.  

Nauczyciel języka niemieckiego posiłkował się następującym zestawieniem: klasa I – 

Das Nibelungenlied (Pieśń o Nibelungach); Till Eulenspiegel (Sowizdrzał) – wybór; 

G. E. Lessing, Minna von Barnhelm (Żołnierska wola); J. W. Goethe, Götz von Berlichingen 

(Götz z Berlichingen), Egmont, Hermann und Dorothea (Herman i Dorota); F. Schiller, 

Balladen, Wilhelm Tell, Jungfrau v. Orleans (Dziewica orleańska), Maria Stuart; H. von 

Kleist, Michael Kohlhaas; F. Hebbel, Agnes Bernauer; klasa II – J. W. Goethe, Faust I; 

H. von Kleist, Prinz Fr. v. Homburg (Książę Homburg), Kätchen von Heilbroon (Kasia 

z Heilbronnu albo próba ognia); G. Freytag, Die Journalisten (Dziennikarze); G. Keller, 

Romeo und Julia auf dem Dorfe (Romeo i Julia na wsi); H. Sudermann, Die Ehre (Zaszczyt), 

Frau Sorage; H. T. Fontane, Grete Minde (Greta Minde); T. Strom, Immensee, Psyche, 

Abseits, Die Sohne des Senators; D. von Liliencron, Kriegsnovellen (Opowieści wojenne), 

H. Hauptman, Die versunkene Glocke (Dzwon zatopiony), Die Weber (Tkacze)181. 

 
180 Tamże, s. 9-11.  
181 Program nauki w liceum ogólnokształcącym (projekt), wydział humanistyczny, język niemiecki, Lwów 1937, 

s. 8-9.   
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Jeśli przyjrzeć się podstawom programowym innych typów szkół średnich dojdziemy 

do wniosku, że lista tekstów z literatury powszechnej jest w nich okrojona w stosunku 

do propozycji liceum ogólnokształcącego. Przykładowo w liceum pedagogicznym polecano 

omówienie: Antygony Sofoklesa, Zagłady Nibelungów w opracowaniu A. Górskiego, Boskiej 

Komedii Dantego Alighieri, Króla Leara W. Szekspira, Skąpca Moliera, wybranych pism 

autorów oświeceniowych, cz. I Fausta J. W. Goethego, Zbójców F. Schillera, Korsarza 

G. Byrona, Klubu Pickwicka Ch. Dickensa, wybranych pism teoretyków pozytywizmu, 

wybranego dramatu H. Ibsena i utworu J. Conrada182. Trzeba zaznaczyć, że ta propozycja 

stanowiła pewne minimum programowe, natomiast jeśli nauczyciel uznał, że warto byłoby 

jeszcze sięgnąć po inne teksty, miał prawo ująć je w swoim planie pracy, ale ta operacja 

wymagała umotywowania decyzji.        

Unifikacja szkolnictwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego była niezwykłym 

osiągnięciem organizacyjnym i edukacyjnym. Ówczesnej refleksji dydaktycznej patronował 

polonocentryzm, będący swoistym spoiwem nowopowstałego, wielonarodowego 

i wielojęzycznego, bytu państwowego. Ten aspekt znajdował odzwierciedlenie w dokumentach 

programowych poszczególnych typów szkół. Polską tożsamość po 1918 r. budowano w oparciu 

o tradycję śródziemnomorską, a zwłaszcza wartości antyczne, zaznaczając jednocześnie 

autonomię rodzimej kultury. Doskonalono język ojczysty, zwracając się ku wzorcom 

łacińskim, aby oczyścić go z pozaborowych naleciałości niemieckich i rosyjskich. Poznawanie 

obcej kultury i literatury (np. angielskiej czy francuskiej) miało przede wszystkim na celu 

ukazanie polskiej odrębności narodowej na tle europejskiego polisystemu. Po doświadczeniu 

zaborów lękano się wpływu tylko jednej tradycji na polską rzeczywistość. Chętnie sięgano 

po literaturę powszechną, krytykując jednocześnie zjawisko infantylizacji dydaktyki w tym 

aspekcie. Wskazywano, że szkolny kanon literacki nie może uwzględniać wyłącznie oczekiwań 

uczniów i podążać za chwilowymi modami, gdyż jego zadaniem ma być przede wszystkim 

formacja młodego pokolenia. Warto ponadto dodać, że w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego Literacka Nagroda Nobla, przyznawana od 1901 r., stała się wyznacznikiem 

wartościowania literatury współczesnej, co znalazło odzwierciedlenie w propozycjach 

lekturowych przeznaczonych dla uczniów.         

Początek 1939 r. przyniósł kolejne zmiany z zakresie organizacji szkolnictwa 

na obszarze Polski, zakładające zespolenie samorządu szkolnego z władzami terytorialnymi. 

Mocą ustawy zostały powołane komisje oświatowe i komitety szkolne, których głównym 

 
182 Program liceum pedagogicznego, przedruk z 1945 r.  



78 
 

zadaniem miała być szeroko rozumiana troska o rozwój regionalnej edukacji. Komisje 

oświatowe zasadniczo dzielono na jednostki gminne, powiatowe i miejskie. W skład komisji, 

oprócz przewodniczącego (np. wójta lub burmistrza) wchodzili także trzej członkowie 

wybierani przez radę terytorialną, dwaj nauczyciele publicznych szkół powszechnych, którzy 

byli powoływani przez inspektora szkolnego, dyrektor szkoły średniej ogólnokształcącej 

lub zawodowej, którego powoływał kurator danego okręgu, a także maksymalnie dwie osoby 

wspierające (np. cieszący się dużym autorytetem rodzice). Członkowie komisji wybierali 

spośród siebie sekretarza, którego głównym zadaniem było prowadzenie protokołu z posiedzeń 

oraz nadzór nad dokumentacją. W ustawie wskazywano, że w pracach komisji mógł także 

aktywnie uczestniczyć inspektor szkolny183 oraz miejscowi lekarze, kierownicy innych szkół 

i przedstawiciele różnych wyznań. Komisje oświatowe uczestniczyły w pracach na projektem 

budżetu szkół powszechnych i doszkalających, inicjowały działania, mające na celu rozbudowę 

sieci szkół publicznych, a także opiniowały wnioski szkół i organizowały pomoc materialną 

dla niezamożnych uczniów184. Ustawa weszła w życie z początkiem kwietnia 1939 r., natomiast 

swoim zasięgiem nie objęła terytorium Śląska.  

Wszelkie działania, mające na celu wzmocnienie polskiego systemu oświaty i poprawę 

jakości kształcenia w oparciu o przemyślaną politykę oświatową, zostały przerwane wraz 

z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej. Na obszarach, które zostały włączone 

do III Rzeszy, szybko zlikwidowano sieć polskich placówek edukacyjnych. W Generalnym 

Gubernatorstwie utrzymano jedynie szkolnictwo powszechne i zawodowe, zakazując 

jednocześnie funkcjonowania wszelkich szkół średnich ogólnokształcących185. Celem nazistów 

było zatrzymanie procesu edukacyjnego polskiej inteligencji, która mogłaby stanowić 

w przyszłości duże zagrożenie dla aparatu władzy. W szkołach powszechnych zrezygnowano 

z nauki historii i geografii polski, natomiast w szkołach zawodowych zawieszono naukę języka 

polskiego186. Uczniowie, na niższym etapie edukacyjnym, poznawali rodzimą mowę i kulturę 

w oparciu o pronazistowskie czasopismo „Ster” (młodszym dzieciom dedykowano „Mały 

Ster”), które wyparło dotychczasowe podręczniki i miało stać się jedynym obowiązującym 

 
183 Rola inspektora szkolnego została wzmocniona po opublikowaniu Rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 4 lipca 

1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych. Dokonano wówczas podziału okręgów szkolnych na obwody 

szkolne, obejmujące najczęściej obszar jednego powiatu. Na czele okręgu szkolnego stał inspektor, który 

sprawował nadzór pedagogiczny nad szkołami publicznymi i prywatnymi. Inspektor szkolny odpowiadał 

bezpośrednio przed kuratorem okręgu szkolnego.  
184 Opracowano na podstawie Ustawy z dn. 23 lutego 1939 r. o zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem 

terytorialnym (Dz. U 1939 r. Nr 16, poz. 93.)  
185 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 55.  
186 Tamże.  
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źródłem wiedzy. Wspomniany miesięcznik ukazywał się w Krakowie, stolicy Generalnego 

Gubernatorstwa, od 1940 do 1944 r., a redaktorem naczelnym pisma został kolaborant dr Feliks 

Burdecki. Obraz rzeczywistości w tym czasopiśmie był wyraźnie zniekształcony, co najlepiej 

ukazuje cytat, pochodzący z jednej z czytanek:  

 

Aniela wyjęła ze szkolnej torby numer „Steru”, otworzyła go na stronicy szóstej i siódmej, podała go Bartkowi 

i powiedziała: – Wybierz ze dwa albo trzy kolejne zdania i uważnie je sobie przeczytaj. […] Bartek rozpoczął 

czytać dość płynnie: „Ulice rozjaśnione są słońcem i wiosną, a przechodnie mają rozjaśnione twarze, jakby 

to słońce wlało w ich serca radość i spokój”. – Ładne zdanie – pochwaliła Aniela. – Przyjrzyj mu się dobrze, 

a potem oddasz „Ster” Ignasiowi187.     

 

 Działania okupacyjne i antypolskie zabiegi podejmowane przez nazistów, mające 

na celu zniszczenie polskiej kultury i oświaty, spotkały się ze zdecydowaną odpowiedzią 

walczącego podziemia. W październiku 1939 r. została powołana do życia Tajna Organizacja 

Nauczycielska (TON), która zainicjowała proces powstawania konspiracyjnych kursów 

edukacyjnych188. Jej działalność wspierał także Departament Oświaty i Kultury Delegatury 

Rządu na Kraj, którym kierował Czesław Wycech, późniejszy Minister Oświaty w latach 1945-

1947. Zasięg oddziaływania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej obejmował wszystkie szczeble 

administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Z jednej strony celem działań 

zaangażowanych osób miała być organizacja tajnego nauczania w zakresie wszystkich etapów 

edukacyjnych (prowadzenie lekcji z języka polskiego, literatury, historii i geografii Polski; 

dostarczanie podręczników i wartościowych lektur; opracowywanie programów dla uczniów 

zdolnych), z drugiej zaś strony chodziło o przygotowanie podstaw do odbudowy polskiego 

szkolnictwa po zakończeniu działań wojennych (tworzenie spisów bibliotecznych i rejestrów 

nauczycieli, którym udało się przetrwać działania okupacyjne; szukanie wsparcia wśród 

rodziców; tropienie pedagogów, którzy dopuścili się zdrady narodowej i kolaborowali 

z wrogiem)189. 

 Tajna edukacja upowszechniała się przede wszystkim w ramach szkolnictwa 

powszechnego i zawodowego. Nauczyciele, prowadząc zajęcia z tzw. przedmiotów zakazanych 

w czasie normalnych zajęć szkolnych, musieli zachowywać szczególną ostrożność. 

Jakikolwiek sygnał ostrzegawczy, wskazujący na pojawienie się żołnierzy nazistowskich, 

powodował że prowadzący automatycznie zmieniał treść wykładu, realizując oficjalny program 

 
187 Domowa szkółka [w:] „Ster. Ilustrowane czasopismo dla młodzieży”, nr 7, Kraków 1941, s. 10-11. 
188 Zob. Cz. Wycech, Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944, Warszawa 1964.    
189 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 57-58.  
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nauki dedykowany konkretnemu przedmiotowi, który w tym czasie powinien być nauczany. 

Cały proces wymagał także dużej dyscypliny, dojrzałości i odpowiedzialności ze strony 

uczniów. Wsparcie rodziców, którzy przeprowadzali na ten temat rozmowy ze swoimi dziećmi 

w środowisku domowym, było nieocenione. W szkole powszechnej konspiracyjna edukacja 

odbywała się przede wszystkim przy okazji prowadzenia formalnych lekcji.               

 Znacznie trudniej było prowadzić tajne zajęcia na poziomie szkoły średniej. Z uwagi 

na fakt, że okupanci oficjalnie zakazali nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych, 

nauczyciele przedwojennych gimnazjów wyższych nie dysponowali bazą lokalową, w której 

mogłyby odbywać się tajne komplety. Wielu młodych ludzi było ponadto przymusowo 

wysyłanych do pracy fizycznej na terenach III Rzeszy190, a część angażowała się w działania 

powstańcze, nie myśląc wówczas o edukacji. Mimo tych wszystkich trudności, dzięki 

zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, działaczy niepodległościowych, udawało się również 

organizować tajne zajęcia dla starszej młodzieży, realizujące program dawnych gimnazjów 

wyższych. Warto dodać, że uczniowie, mimo trudnych warunków, zdawali też konspiracyjne 

egzaminy maturalne. Stefan Ignacy Możdżeń w pracy, dotyczącej historii wychowania, 

przytacza konkretne dane statystyczne, z których wynika, że: „(…) w latach 1939-1945 

gimnazja i licea ogólnokształcące ukończyło w trybie tajnym ok. 26 tys. osób. Tajne komplety 

nauczania powstawały wszędzie tam, gdzie znalazła się rozproszona kadra nauczycielska, 

np. w getcie warszawskim było 15 kompletów, nawet w małych miejscowościach i wsiach, 

gdzie przedtem nie było szkoły średniej. W r. szk. 1943/44 w tajnym nauczaniu na poziomie 

średnim brało udział ok. 9200 nauczycieli oraz 83,8 tys. uczniów, tj. 38% liczby uczniów 

z 1938 r. konspiracyjne szkolnictwo pracowało też na terenach przyłączonych do Rzeszy, 

np. w Poznaniu na poziomie gimnazjalnym uczyło się 551 uczniów, w Ostrowie Wlkp. 172. 

Tajne szkoły istniały w Łodzi, na Pomorzu i na Śląsku”191.  

 Wstrząsające wspomnienia z tego okresu zostały utrwalone w publikacji dra Antoniego 

Artymiaka, zatytułowanej Kartki z kroniki tajnego szkolnictwa średniego w powiecie 

jędrzejowskim 1939-1945. W książce został doskonale przedstawiony mechanizm działania 

nazistowskiego aparatu władzy, któremu szczególnie zależało na zniszczeniu polskiej elity 

intelektualnej192. Proces wynarodowienia Polaków oparty był z jednej strony na hitlerowskim 

terrorze i zastraszeniu (wrodzony lęk przed utratą życia), z drugiej natomiast był podsycany 

 
190 Tamże, s. 55.  
191 S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000, s. 202.  
192 A. Artymiak, Kartki z kroniki tajnego szkolnictwa średniego w powiecie jędrzejowskim 1939-1945, Jędrzejów 

1945, s. 10.  
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przez pojawiające się w przestrzeni publicznej hasła propagandowe wymierzone przeciwko 

Polakom (np. fałszowanie polskiej historii w pseudonaukowym czasopiśmie „Die Burg”). 

Artymiak wskazywał, że początkowo tajne lekcje odbywały się w opuszczonym młynie, 

ponieważ w razie obławy istniała możliwość szybkiej ucieczki. Z czasem edukacja przenosiła 

się do prywatnych mieszkań, które musiały być nieustannie zmieniane. Starano się 

zachowywać wszelkie środki ostrożności, np. ukrywano lektury pod ubraniami czy pojedynczo 

opuszczano lokale, w których odbywały się lekcje. Szczególnie wstrząsający jest zarysowany 

w zapiskach Artymiaka kontrast pomiędzy polskimi a niemieckimi dziećmi:  

 

Jak inne warunki pracy ma młodzież niemiecka, ta nadesłana nam hałastra, wśród nich i dzieci zdrajców-

volksdeutschów. Kiedy nasza młodzież borykać się musi w największym trudzie, niedożywiona, pozbawiona 

możności odbywania ćwiczeń cielesnych i sportu, kiedy starsza młodzież musi pracować na utrzymanie, rozpierają 

się dzieci niemieckie w najlepszych budynkach. W Szczekocinach, pow. Włoszczowskiego powstaje w pałacu 

szkoła z internatem dla volksdeutschów. Jesienią r. 1941 odbywają się tam obozy dla dziewcząt z Hitlerjugend. 

Otrzymują od władz powiatowych urządzenie i żywność, nawet koszty umundurowania pokrywa Kreishauptmann 

jędrzejowski193.          

 

 Opisane powyżej trudności nie zniechęcały jednak uczniów do podejmowania trudów 

edukacyjnych. Zainteresowanie tajną edukacją i znaczny przyrost słuchaczy po 1940 r., 

wpłynęły na konieczność wzmocnienia sił nauczycielskich o nowych dydaktyków. Skład grona 

pedagogicznego z czasem został poszerzony o kwalifikowanych nauczycieli szkół 

powszechnych, prawników, inżynierów, studentów i abiturientów. Nauczyciele, w celu 

uśpienia czujności władz, podejmowali różne prace, np. byli kasjerami czy monterami. Niestety 

wielu pedagogów za swoją nieugiętą postawę zapłaciło życiem: „Aresztowania wywołują 

zaniepokojenie. Praca zostaje przerwana, dla zorientowania się w sytuacji [mowa tu o początku 

1942 r. – Ł.T.]. Wymaga ona dużej ostrożności. Aresztowanych wywożą do Kielc, a stamtąd, 

mimo interwencji, do obozów koncentracyjnych”194. Artymiak podkreślał, że z czternastu 

nauczycieli, którzy rozpoczynali tajne nauczanie w grudniu 1939 r., w listopadzie 1943 r. grono 

pedagogiczne liczyło zaledwie pięciu pedagogów. Uczniowie, których po osiągnięciu 

czternastego roku życia obejmował nakaz pracy, za nieprzestrzeganie służby czekały surowe 

kary. Niemniej jednak dla części młodzieży czas przymusowej pracy stawał się okazją 

do pogłębiania swojej wiedzy, co zostało przywołane we wspomnieniu jednego z uczniów: 

„[…] A jeśli pojechałem (na okopy) to zawsze brałem ze sobą słówka łacińskie, gramatykę 

 
193 Tamże, s. 11.  
194 Tamże, s. 13.  
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łacińską. Gdy mnie zapisano, że pracuję, uciekałem daleko w pole i uczyłem się, przychodząc 

dopiero po skończeniu pracy”195.   

 Nauczyciele, przy współpracy z konspiracyjnym oddziałem ZNP, przygotowywali 

plany tajnego nauczania oraz ustalali zasady prowadzenia szkolnej dokumentacji (prowadzono 

rejestry: ocen i postępów uczniów, wyników egzaminów). Teczki z drukami urzędowymi były 

przechowywane okresowo w mieszkaniach nauczycieli lub rodziców. Na podstawie 

zachowanej dokumentacji poszczególne kuratoria legalizowały wyniki tajnego nauczania 

(ten proces rozpoczął się pod koniec 1944 r.).  

 Tajna edukacja i realizacja programu nauczania pozwalała także na organizację 

konspiracyjnych egzaminów maturalnych, które odbywały się według zasad ustalonych 

w okresie międzywojennym. Egzamin dojrzałości stanowił nie tylko zwieńczenie procesu 

edukacyjnego w szkole średniej, ale miał być także świadectwem pełnego rozwoju 

intelektualnego abiturienta196. Zgodnie z zapisami ustawy z 1926 r. matura mogła być 

przeprowadzana według trybu zwyczajnego lub rozszerzonego197. Państwową Komisję 

Egzaminacyjną, powoływaną każdorazowo przez Kuratorium Okręgu Szkolnego, tworzyli: 

przewodniczący mianowany przez kuratora, kierownik szkoły oraz zespół nauczycieli, którzy 

w klasie ósmej prowadzili przedmioty maturalne (w szkołach prywatnych egzaminatorzy byli 

powoływani przez kuratora). Najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów 

maturalnych nauczyciele szkół średnich ustalali końcowe oceny uczniów i podejmowali 

decyzje, w obecności kierownika placówki, odnośnie dopuszczenia młodzieży do matury198. 

Poszczególne tzw. grupy przedmiotów maturalnych były związane z czterema typami 

gimnazjum wyższego. Maturzysta, który podchodził do egzaminu maturalnego w zwyczajnym 

trybie, zobowiązany był do wskazania czterech przedmiotów, które chciał zaliczać pisemnie 

i trzech, które obejmowały egzamin ustny. Typ rozszerzony zakładał zdawanie czterech 

egzaminów pisemnych i siedmiu lub ośmiu ustnych (oprócz języka obcego nowożytnego inne 

przedmioty były narzucone). Abiturienci, jeśli nie uzyskali zwolnienia, zdawali też ustny 

egzamin z religii. Układ poszczególnych grup przedmiotów maturalnych199, po uwzględnieniu 

typu gimnazjum wyższego, przedstawił się następująco: 

 

 
195 Tamże, s. 20-21.  
196 M. Janelli, Regulamin gimnazjalnych egzaminów dojrzałości, Lwów 1926, s. 3.  
197 Dz. Urz. Min. WRiOP 1926 r., Nr 2, poz. 8.  
198 M. Janelli, dz. cyt., s. 10-11.  
199 Tamże, s. 14-18.   
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WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

 

I GRUPA: język polski / historia i nauka o Polsce współczesnej 

II GRUPA: matematyka / fizyka i chemia / przyrodoznawstwo 

III GRUPA: język obcy nowożytny (nauczany w ostatniej klasie) 

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

 

I GRUPA: język polski / historia i nauka o Polsce współczesnej 

II GRUPA: język łaciński / język obcy nowożytny 

III GRUPA: matematyka / fizyka i chemia 

 

TYP KLASYCZNY 

 

I GRUPA: język polski / historia i nauka o Polsce współczesnej 

II GRUPA: język łaciński / język grecki / kultura klasyczna 

III GRUPA: fizyka i chemia 

 

TYP NEOHUMANISTYCZNY 

 

I GRUPA: język polski / historia i nauka o Polsce współczesnej 

II GRUPA: język obcy nowożytny 

III GRUPA: matematyka / fizyka i chemia 

 

 Maturzysta, niezależnie od ukończonego wydziału, wskazywał w zakresie ustnego 

egzaminu jeden przedmiot z pierwszej grupy oraz trzy dowolne przedmioty z drugiej i trzeciej 

grupy. Jeśli chodzi o maturę pisemną sprawa wygląda dość podobnie. Jedyna różnica polega 

na tym, że z drugiej i trzeciej grupy abiturient wybierał tylko dwa przedmioty. Zdający mógł 

być zwolniony z ustnej matury z danego przedmiotu, jeśli w klasie ósmej otrzymał z niego 

na koniec ocenę bardzo dobrą lub dobrą, uzyskując jednocześnie z matury pisemnej ocenę 

co najmniej dobrą200. Wskazywano, że egzamin ustny nie może trwać dłużej niż półtorej 

godziny, przy czym ciągłe odpytywanie ucznia ograniczano do trzydziestu minut, po czym 

 
200 Tamże, s. 26-27.  
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następowała przerwa. Dookreślano także, że egzaminatorzy nie mogą zadawać pytań 

szczegółowych, gdyż istotą egzaminu maturalnego miała być diagnoza rozwoju umysłowego 

ucznia i jego umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, a nie tropienie ewentualnych 

braków w wiedzy, które mogą być po prostu oznaką stresu201.       

Uczniowie, którzy zdawali rozszerzony egzamin dojrzałości, byli przypisywani 

do siatki wymagań określonego typu gimnazjum, co jednocześnie zobowiązywało 

ich do zdawania określonych przedmiotów. Matura ustna w zakresie podstawy matematyczno-

przyrodniczej obejmowała następujące egzaminy: religię, język polski, język obcy nowożytny, 

historię i naukę o Polsce współczesnej, matematykę, fizykę i chemię i przyrodoznawstwo, 

natomiast egzamin pisemny obejmował: język polski, matematykę, fizykę i język obcy 

nowożytny. Matura, oparta na podstawie humanistycznej, zakładała zdawanie w formie ustnej: 

religii, języka polskiego, języka łacińskiego, języka obcego nowożytnego, historii i nauki 

o współczesnej Polsce, matematyki, fizyki i chemii. Pisemnie w tym przypadku zdawano 

egzaminy z języka polskiego, języka łacińskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki202.  

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego i historii polegał na napisaniu 

wypracowania na jeden z trzech wskazanych tematów. Matura z języków łacińskiego 

i greckiego oparta była na przetłumaczeniu fragmentu prozy na język polski, natomiast egzamin 

z języka obcego nowożytnego polegał na napisaniu szkicu na określony temat (np. opowieść 

o przeczytanym arcydziele obcojęzycznym) lub przetłumaczeniu na język polski nieznanego 

ustępu prozy (dedykowane wydziałowi neohumanistycznemu). Wypracowania były oceniane 

przez egzaminatorów203, którzy zaznaczali w pracy i określali typy popełnionych błędów oraz 

wskazywali niedociągnięcia i walory tekstów. Warto podkreślić, że opinia egzaminatora, 

była dla zespołu nauczycieli podstawą ustalenia oceny ostatecznej z pracy. Całościowy wynik 

egzaminu dojrzałości był określany na podstawie: osiągniętych rezultatów egzaminów ustnych 

i pisemnych, osądu postępów edukacyjnych ucznia oraz oceny dojrzałości intelektualnej 

abiturienta, dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej204.     

W przygotowaniu do matury pomocne były samouczki dedykowane poszczególnym 

przedmiotom. W zakresie języka polskiego dużą popularnością cieszył się poradnik autorstwa 

Tadeusza Fiutowskiego. Autor pracy wskazywał, że egzamin maturalny ma przede wszystkim 

 
201 Tamże, s. 28-29.  
202 Kuratoria ogłaszały też terminy egzaminów eksternistycznych (np. dla młodzieży pracującej) oraz 

egzaminów uzupełniających (np. dla młodzieży, która chciała zdawać przedmiot, nieujęty w grupach 

dedykowanych poszczególnym wydziałom).   
203 Skala ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny (były wyrażane słownie).  
204 M. Janelli, dz. cyt., s. 30.  
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pokazać, że uczeń wie, jak swobodnie korzystać ze zdobytej w trakcie edukacji wiedzy, posiada 

odpowiedni zasób ogólnego wykształcenia, potrafi formułować logiczne sądy i wykazuje 

dostateczne przygotowanie do podjęcia studiów wyższych205. Fiutowski podkreślał, że egzamin 

maturalny z języka polskiego opiera się przede wszystkim na zdaniu sprawy z racjonalnej 

lektury tekstu literackiego. Racjonalność trzeba tu rozumieć w kategoriach jakościowych, 

a nie ilościowych, tzn. wnikliwa lektura danego utworu oraz sporządzenie przez ucznia 

odpowiednich notatek były z metodycznego punktu widzenia korzystniejsze, niż pobieżne 

przeczytaniu nawet kilkunastu pozycji206. Zalecano, aby krótkie notatki z dzieł literackich 

sporządzać przede wszystkim w trakcie lektury, skupiając się na głównych wątkach 

i celniejszych fragmentach. 

Na maturze pisemnej z języka polskiego oceniano umiejętność posługiwania się przez 

ucznia tworzywem językowym przy okazji pisania wypracowania. Praca maturzysty powinna 

być pozbawiona błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Ich obecność 

świadczyła o niedostatecznym przygotowaniu abiturienta. Odpowiednie stosowanie znaków 

przestankowych miało świadczyć o dojrzałości umysłowej ucznia, który potrafił budować 

logiczny wywód na określony temat. Ćwiczeniu stylistyki, umiejętności stosowania chwytów 

retorycznych i logiki wypowiedzi miały służyć fragmenty Kazań sejmowych Piotra Skargi207. 

Fiutowski polecał także, aby wszelkie wypowiedzi organizować w oparciu o metodę dedukcji: 

 

Mówiąc np. o najważniejszych dziełach literatury w. XVIII, wspominamy najpierw co to był za wiek 

w porównaniu z innymi. Co wiek ten przyniósł, czego żądał? Znamieniem jego walka z przesądami i krytyka 

wszystkiego. Jaki dział literatury nadaje się najlepiej do tego celu? (Satyra, komedia). Czy te gatunki rozwijają się 

w Polsce w tym wieku? Naturalnie, zajmują pierwsze miejsce w historii literatury. Ironia, satyra była główną 

bronią w wieku oświecenia. (Krasicki, Naruszewicz, Trembecki). Ale czy innych gatunków brak w tym okresie? 

(Powieść, np. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli, powieści służące m.in. także krytyce 

pewnych wad, tkwiących w organizmie narodu). Gdy będziemy wiedzieć, że znamieniem wieku XVIII jest dążenie 

do pewnych reform, nie zapomnimy i o Konarskim. Patrząc zatem na każde dzieło jako wytwór pewnej epoki 

i pewnego środowiska (bo tak jest na ogół), ułatwimy sobie znacznie pracę208.                    

 

 Wiedza z zakresu historii literatury nie ograniczała się oczywiście tylko do kultury 

polskiej. W przypadku niektórych tematów maturalnych konieczne było sięgnięcie po autorów 

 
205 T. Fiutowski, Przed maturą. Poradnik z języka polskiego. Uwagi, wskazówki, najważniejsze pytania 

dla uczniów gimnazjów i seminariów nauczycielskich klas wyższych, Warszawa 1929, s. 5.   
206 Tamże, s. 5-6.  
207 Tamże, s. 7.  
208 Tamże, s. 8-9.  



86 
 

z literatury powszechnej, np. omawiając twórczość Stanisława Przybyszewskiego nie można 

było pominąć jego fascynacji tradycją skandynawskiej literatury psychologicznej (Wróg ludu 

H. Ibsen) czy prozy rosyjskojęzycznej (Zbrodnia i kara F. Dostojewskiego). Omawianie 

działalności dramatycznej Zygmunta Krasińskiego powinno być związane z zarysowaniem 

intertekstualnych odniesień do twórczości Waltera Scotta (Nie-Boska komedia) czy tradycji 

rzymskiej (Irydion). Warto zwrócić uwagę na zakres przykładowych pytań maturalnych, 

w których zaistniała zagraniczna tradycja, np. „Zależność literatury polskiej w XVIII i XIX w. 

od wpływów obcych” (O. S. Lwowski)209, „Patriotyczna myśl polska w poematach opartych 

na motywach greckich (Odprawa posłów greckich, Grób Agamemnona, Irydion i Maraton)”210, 

„Słowacki a Szekspir”211, „Sceny zbiorowe w Panu Tadeuszu i Odprawie posłów greckich”212, 

„Balladyna, Gwinona i Lady Makbet jako typy zbrodnicze kobiet”213, „Tragedia Lilii Wenedy, 

Antygony i Kordelii (z Króla Leara)”214. W przypadku takich tematów pogłębiona nauka 

w gimnazjum w zakresie języków starożytnych, historii oraz nowożytnej literatury 

obcojęzycznej stanowiły doskonałe wsparcie dla abiturienta.  

 Okres okupacji był dla polskiej szkoły tragiczny w skutkach. W pożodze wojennej 

zginęło wielu wybitnych pedagogów i profesorów akademickich. Stefan Ignacy Możdżeń, 

pisząc na temat strat osobowych, wskazuje, że: „Bezpośrednie działania eksterminacyjne 

okupantów w środowisku naukowym i oświatowym dotyczyły 6452 osób (342 prac. nauki, 

6110 nauczycieli). Z powodu szykan, represji, więzień zmarło 639 osób, bez wieści zginęło 

326 osób. Na samej ziemi gdańskiej straty osobowe nauczycieli wynosiły 50% stanu 

z 1939 r.”215.   Zniszczeniu uległy placówki oświatowe i instytucje kultury. Potrzeba odbudowy 

oświaty był jednym z głównych haseł Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

z 1944 r., w którym zapisano, że: [pilnym zadaniem w najbliższym czasie – Ł.T.] będzie 

odbudowa szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. 

Przymus powszechnego nauczania będzie ściśle przestrzegany”216. Początkowe zabiegi 

koncentrowały się przede wszystkim na szybkim usunięciu negatywnych skutków okupacji 

w szkolnictwie i podjęciu działań naprawczych. Zasadnicze zmiany przyniosła reforma 

z 1948 r., która wprowadzając nowy ustrój szkolny, ostatecznie wyparła projekt z 1932 r. 

 
209 Tamże, s. 45.  
210 M. Konszarski, Schematy opracowań maturalnych z literatury polskiej i historii, cz. II, Warszawa 1930, s. 40.  
211 Tamże, s. 42.  
212 Tamże, s. 5.  
213 M. Konszarski, Schematy opracowań maturalnych z literatury polskiej i historii, cz. III, Warszawa 1931, s. 27.  
214 Tamże, s. 30.  
215 S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918-1945, Kielce 2000, s. 213.  
216 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Chełm 1944.  
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Rozdział trzeci 

Homo sovieticus – lata 1945-1989 

 

 Wraz ze stopniowym wycofywaniem się żołnierzy hitlerowskich z obszaru naszego 

kraju, zaczęły pojawiać się w przestrzeni publicznej pierwsze polityczne deklaracje, 

sygnalizujące konieczność natychmiastowej odbudowy zrujnowanego w czasie okupacji 

polskiego systemu oświaty. W publikowanych pod koniec wojny rozporządzeniach 

zapowiadano upowszechnienie edukacji i otoczenie szczególną opieką kadr nauczycielskich217. 

Podejmowano także rozmowy na temat kierunku koniecznych reform oświatowych, zderzając 

ze sobą różne koncepcje, pojawiające się w środowiskach lewicowych i sanacyjnych. Działacze 

lewicowi postulowali upowszechnienie oświaty wszystkich szczebli na terytorium kraju i tym 

samym zlikwidowanie problemu wykluczenia edukacyjnego obszarów wiejskich218, natomiast 

zwolennicy przedwojennego porządku opowiadali się na utrzymaniem elitarności nauczania, 

zwłaszcza w zakresie ogólnokształcącej szkoły średniej219.  

Kluczowym wydarzeniem, stanowiącym punkt zwrotny w prowadzonym sporze, 

był Łódzki Ogólnopolski Zjazd Oświatowy220, który odbywał się w czerwcu 1945 r. 

Opowiedziano się wówczas za demokratyzacją polskiej oświaty, wskazując że edukacja musi 

stać się publiczna, bezpłatna, powszechna i jednolita organizacyjnie221. Przedstawiony w czasie 

obrad projekt ustrojowy zakładał wprowadzenie jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej, 

która byłaby podzielona na trzy cykle dydaktyczne: pięcioletni poziom elementarny 

(dotychczasowa szkoła powszechna), trzyletni okres średni niższy (dotychczasowe czteroletnie 

gimnazjum) i trzyletni szczebel średni wyższy (dotychczasowe dwuletnie liceum). Warto 

podkreślić, że tuż po wojnie, w tzw. okresie przejściowym, nadal obowiązywał model oświaty 

wprowadzony ustawą z 1932 r. Wszelkie zapowiedzi ujednolicenia systemu edukacyjnego były 

początkowo dostosowywane do przedwojennych założeń organizacyjnych, gdyż trudna 

sytuacja społeczno-gospodarcza państwa nie sprzyjała rewolucyjnym zmianom w tym sektorze.  

 W Wytycznych organizacji publicznych szkół powszechnych w roku szkolnym 1944/45 

można przeczytać, że początkowe działania naprawcze w oświacie koncentrowały się głównie 

 
217 Szerzej o tym pisze: M. Pęcherski, Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej, Warszawa 1970, s. 56-71.  
218 Zob. M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1969. Podstawowe akty prawne, 

Warszawa 1972, s. 58-61.   
219 Zob. Z. Kaczyński, Oświata i kultura w Polsce powojennej, Londyn 1944. 
220 Zob. Ministerstwo Oświaty – Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi – 18-22 czerwca 1945, Warszawa 1945.  
221 Cz. Kupisiewicz, Szkolnictwo w procesie przebudowy. Geneza i kierunki reform oświatowych 1945-1995, 

Warszawa 1996, s. 34.  
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na konieczności: „wyrównania strat i braków, spowodowanych warunkami okupacyjnymi oraz 

złagodzenie skutków wadliwego systemu przedwojennego”222. Plan stworzenia powszechnego 

systemu oświatowego poprzedzała kampania społeczna, mająca na celu uświadomienie 

społeczeństwa, jak ważnym elementem odbudowy aparatu państwowego, po okresie okupacji, 

jest reorganizacja szkolnictwa. Sprawne funkcjonowanie wszystkich typów szkół miały ułatwić 

jednolite programy naukowe oraz dążenie do tego, aby w klasach uczyli się uczniowie w tym 

samym wieku223. Ważnym elementem systemu edukacyjnego, podobnie jak w założeniach 

reformy Jędrzejewicza, miała być siedmioletnia szkoła powszechna, realizująca pełny program 

nauczania, z tą tylko różnicą, że taką możliwość miały dawać również szkoły wiejskie. 

W praktyce ten postulat był trudny do osiągnięcia, gdyż po wojnie brakowało 

wykwalifikowanych nauczycieli, którzy mogliby podjąć się tego ważnego zadania. Stopień 

realizacji podstawy programowej w szkołach powszechnych był wyraźnie powiązany 

z dostępnością kardy dydaktycznej. W wiejskich placówkach, posiadających wyłącznie 

jednego nauczyciela, dzieci uczyły się w trzech lub czterech klasach jednorocznych, które 

realizowały program szkoły powszechnej trzeciego stopnia. Uczniom, kończącym taki typ 

szkoły, proponowano placówki zbiorcze, które dawały możliwość kontynuacji procesu 

edukacyjnego w wyżej zorganizowanych klasach. Postulowano ponadto, aby siedmioletni 

okres edukacji został wydłużony o rok, aby umożliwić uczniom pogłębienie zdobytych 

wiadomości i ewentualne wyrównanie braków. Wszelkie wysiłki w zakresie upowszechnienia 

oświaty koncentrowały się głównie wokół szkolnictwa wiejskiego, ponieważ podkreślano fakt, 

że w okresie międzywojennym było ono zaniedbywane. Wykształcenie miało wesprzeć dążenia 

młodzieży włościańskiej w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, dlatego podkreślano, że: „Wśród 

ludności wiejskiej musimy [jako władze – Ł.T.] wszcząć akcję uświadamiającą, że dziecko 

wiejskie tylko przez szkołę wyżej zorganizowaną będzie mogło otworzyć sobie drogę dalszego 

kształcenia, a poprzez nie zasilić dobrze przygotowanym i zdrowym pracownikiem przemysł, 

handel, komunikację, zawody wolne, tworząc kadry nowej, demokratycznej inteligencji”224. 

Warto podkreślić, że korzenie wspominanej w powyższym fragmencie nowej warstwy ludzi 

wykształconych, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni za budowę narodowego dobrobytu, 

 
222 Wytyczne organizacji publicznych szkół powszechnych w roku szkolnym 1944/45 [w:] M. Pęcherski, 

M. Świątek, dz. cyt., s. 211.  
223 W praktyce było to nieosiągalne, gdyż w okresie wojny wielu młodych ludzi było wykluczonych z procesu 

edukacyjnego. Zdecydowano, że w klasach mogą przebywać wspólnie uczniowie, jeśli różnica wieku między nimi 

nie będzie większa niż dwa lata. Młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogła uczyć się w klasach 

wyrównawczych.  
224 Instrukcja z dn. 16 lipca 1945 r. w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i organizacji szkół powszechnych 

w roku szkolnym 1945/46 (Dz. Urz. MO 1945., Nr 2 poz.62.) [w:] M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 214.   
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miały silne umocowanie w środowisku polskiej prowincji. Przypomnijmy, że w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego inteligentem był człowiek, który ukończył co najmniej 

gimnazjum wyższe i zdał dużą maturę. Z uwagi na fakt, że szkoła średnia była wówczas płatna, 

edukacja na tym poziomie była zarezerwowana przede wszystkim dla bogatszej młodzieży 

miejskiej. Powojenne działania władz miały doprowadzić do wyparcia ze świadomości 

społecznej umownego podziału na młodzież miejską, kontynuującą naukę w szkołach wyżej 

zorganizowanych i tę wiejską, która najczęściej kończyła edukację na szkole powszechnej, 

a następnie podejmowała pracę w gospodarstwie. Ten długotrwały proces miały też wspierać 

działania, mające na celu społeczną walkę z analfabetyzmem. W zapisach ustawy z dn. 

7 kwietnia 1949 r. możemy przeczytać następujące zdanie: „W celu likwidacji analfabetyzmu, 

będącego spuścizną rządów burżuazji i obszarnictwa oraz zaporą na drodze Polski Ludowej 

do pełnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego Narodu, wprowadza się społeczny 

obowiązek bezpłatnej nauki dla analfabetów i półanalfabetów”225. Zwróćmy uwagę, 

że za upowszechnienie się analfabetyzmu oskarżono przede wszystkim przedwojenny system 

edukacyjny. Ta niechęć władzy peerelowskiej do działań obozu sanacyjnego jest widoczna 

w wielu rozporządzeniach, krytykujących „stary” porządek, którego skutki należało szybko 

wykorzenić226. Analfabeci (nie potrafili czytać i pisać) i półanalfabeci (nie potrafili pisać, 

ale umieli czytać) mieli pobierać naukę na kursach kuratoryjnych, szkoleniach organizowanych 

przez zakłady pracy oraz struktury wojskowe227.                 

 Okres okupacji bardzo negatywnie wpłynął na szkolnictwo średnie, które wymagało 

natychmiastowego odtworzenia228. Władzom oświatowym zależało przecież, aby jak 

największa liczba uczniów miała możliwość pobierania bezpłatnej nauki na tym poziomie 

edukacyjnym229. Po wojnie brakowało jednak wykształconych nauczycieli, a także bazy 

lokalowej i materiałowej. Pierwsze podjęte przez kuratoria prace koncentrowały się 

na rozplanowaniu rozmieszczenia placówek edukacyjnych w poszczególnych regionach kraju. 

Następnie zainicjowano działania, mające na celu zintensyfikowanie kształcenia nowych kadr 

pedagogicznych. W okresie przejściowym funkcjonowały czteroletnie gimnazja, w których 

 
225 Ustawa z dn. 7 kwietnia 1949 r. o likwidacji analfabetyzmu (Dz. U 1949 r. Nr 25, poz. 177).  
226 Zob. T. Hejnicka-Bezwińska, Zarys historii wychowania (1944-1989), oświata i pedagogika pomiędzy dwoma 

kryzysami, cz. IV, Kielce 1996, s. 21. Badaczka zauważa, że: „Likwidacja analfabetyzmu nie jest więc 

osiągnięciem ustrojowym państw socjalistycznych. Zadaniem alfabetyzacji nie jest więc otwieranie dostępu 

do informacji (ten jest reglamentowany), ale tworzenie warunków dla uruchomienia ofensywy ideologicznej 

w państwach komunistycznych”.  
227 Ustawa z dn. 7 kwietnia 1949 r. o likwidacji analfabetyzmu (Dz. U 1949 r. Nr 25, poz. 177). 
228 Zob. M. Walczak, Szkolnictwo i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-1945, Wrocław 1978.  
229 Zob. M. Pęcherski, Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej, Warszawa 1970, s. 66-71.  
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uczyła się młodzież kończąca szkołę powszechną. Otwierano także dwuletnie gimnazja 

dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w których istniała możliwość 

wyrównania braków programowych oraz semestralne kursy dla dorosłych, prowadzone 

w trybie dziennym i wieczorowym230. W zakresie szkół średnich funkcjonowały przede 

wszystkim dwuletnie licea wydziałowe (humanistyczne, matematyczno-fizyczne, 

przyrodnicze), szkoły dla dorosłych, a także licea pedagogiczne i zawodowe. Warto podkreślić, 

że odtworzenie szkolnictwa średniego, pomimo trudności, wynikających z tragicznych 

doświadczeń okresu wojny i okupacji, przebiegało dość sprawne, gdyż: „(…) już w r. 1945 

objęto [nauką na tym etapie edukacyjnym – Ł.T.] blisko pół miliona młodzieży w wieku 14-17 

lat, a w r. szk. 1949/50 uczyło się ogółem 778 tys. osób, czyli ponad 40% ogółu młodzieży 

w tym wieku”231.        

 Zarówno plan trzyletni (1947-1949), jak i plan sześcioletni (1950-1955) przypisywały 

oświacie kluczową rolę w procesie odbudowy polskiej gospodarki po okresie wojennej 

stagnacji. Młodzież, dzięki skutecznym akcjom uświadamiającym, coraz wyraźniej 

interesowała się edukacją. Istotnym problem, z którym władze musiały się w pierwszej 

kolejności zmierzyć były znaczące braki kadrowe w tym sektorze. W 1950 r. do pracy 

w szkołach podstawowych potrzeba było 9736 nauczycieli, a licea pedagogiczne kończyło 

wówczas 6500 dydaktyków232. Niedobory w środowisku nauczycielskim miały uzupełnić 

uruchamiane z początkiem 1950 r. pięciomiesięczne Państwowe Kursy Nauczycielskie (PKN). 

Kwestia wypełnienia braków kadrowych w okresie przejściowym została rozwiązania w taki 

sposób, że pracę w szkołach podstawowych zlecano niewykwalifikowanym absolwentom 

liceów ogólnokształcących, których po odbyciu krótkich kursów przygotowawczych wysyłano 

do konkretnych placówek edukacyjnych. Warto podkreślić, że Państwowe Kursy 

Nauczycielskie miała zasilać przede wszystkim młodzież pochodząca z rodzin wiejskich 

i robotniczych, odznaczająca się sprawnością fizyczną i odpowiednim, socjalistycznym 

nastawieniem do pracy. To założenie korespondowało z refleksją Bolesława Bieruta, który 

na spotkaniu VI Plenum KC PZPR wskazywał: „Uczmy naszą dzielną i pełną zapału młodzież, 

 
230 Instrukcja z dn. 16 lipca 1945 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1945/46 w średnich szkołach 

ogólnokształcących (Dz. Urz. MO 1945 r. Nr 2, poz. 62).  
231 M. Pęcherski, M. Świątek, dz. cyt., s. 66.   
232 Komunikat w sprawie rekrutacji młodzieży szkół średnich ogólnokształcących na Państwowe Kursy 

Nauczycielskie i rekrutacji do zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli (Dz. Urz. MO 1950, nr 6, poz. 93).  
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aby przyspieszyła swym szlachetnym entuzjazmem osiągnięcia naszej pracy, aby młodzieńczą 

energią wzmacniała siły pokoju”233. 

 Ważną rolę w odbudowie i rozwoju polskiej gospodarki miały odegrać kobiety, które 

znajdowały zatrudnienie w sektorze produkcyjnym i usługowym. W celu umożliwienia 

im podejmowania pracy zarobowej trzeba było zadbać o rozwój sieci przedszkolnej, ale i tu 

pojawiały się problemy organizacyjne. W 1950 r. potrzebowano 4708 nauczycielek 

przedszkoli, natomiast seminaria dla wychowawczyń i kursy były wówczas w stanie 

wykształcić zaledwie 2315 pedagogów234. W tym przypadku, podobnie jak uczyniono 

w kwestii szkół podstawowych, przeprowadzono akcję pozyskiwania nowych kadr wśród 

młodzieży licealnej, którą przed podjęciem pracy, kierowano na dwu- i pięciomiesięczne kursy 

pedagogiczne dla wychowawczyń przedszkolnych.  

 Organizowane w latach pięćdziesiątych kursy dla niewykfalifikowanych pracowników 

dydaktycznych stanowiły raczej doraźne wsparcie kadrowe. Władze zdawały sobie sprawę, 

że przymuszona do pracy i niezainteresowana dydaktyką młodzież będzie z czasem szukała 

zatrudnienia w innych sektorach, a jej odpływ spowoduje paraliż całego systemu. Odpowiedzią 

na ten stan rzeczy było wydanie w maju 1950 r. ministerialnej instrukcji, regulującej kwestię 

organizacji form kształcenia nauczycieli. Wzmocniono wówczas rolę czteroletnich liceów 

pedagogicznych, zapowiadając ich systematyczną rozbudowę. Do liceów trafiała młodzież, 

która ukończyła co najmniej czternasty rok życia i miała za sobą edukację w pełnej, 

siedmioletniej szkole ogólnokształcącej stopnia podstawowego235. Uczniów zobowiązano 

do podjęcia trzyletniej praktyki nauczycielskiej po ukończeniu liceum. Przy szkołach 

pedagogicznych powoływano specjalne Komisje Przydziału Pracy dla Absolwentów, które 

wystawiały nakazy pracy. Następnie inspektor szkolny kierował młodego nauczyciela 

do konkretnej placówki oświatowej i podpisywał z nim stosowną umowę. Instrukcja w sprawie 

planowego rozmieszczenia kadr nauczycielskich precyzowała, że najwybitniejsi absolwenci 

liceów pedagogicznych mieli być wysyłani przede wszystkim do szkół zlokalizowanych 

w pobliżu Państwowych Gospodarstw Rolnych lub ośrodków robotniczych236. Obok 

pedagogicznych szkół średnich funkcjonowały także Państwowe Kursy Nauczycielskie 

 
233 Cytat z B. Bieruta poprzedzał Instrukcję w sprawie organizacji roku szkolnego 1951/52 w szkołach i zakładach 

podległych Ministerstwu Oświaty (Dz. Urz. MO 1951, nr 7, poz. 78).  
234 Komunikat w sprawie rekrutacji młodzieży szkół średnich ogólnokształcących na Państwowe Kursy 

Nauczycielskie i rekrutacji do zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli (Dz. Urz. MO 1950, nr 6, poz. 93). 
235 Instrukcja z dn. 12 maja 1950 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1950/51 w zakresie kształcenia 

nauczycieli szkół podstawowych (Dz. Urz. MO 1950, nr 8, poz. 119).  
236 Instrukcja z dn. 30 maja 1950 r. w sprawie planowego rozmieszczenia kadr nauczycielskich w roku 1950 

(Dz. Urz. MO 1950, nr 9, poz. 130).   
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(dedykowane przyszłym nauczycielom szkół podstawowych) oraz Wyższe Kursy 

Nauczycielskie (skierowane do kandydatów na nauczycieli szkół średnich)237. Warto dodać, 

że likwidacji uległy funkcjonujące po wojnie licea i kursy pedagogiczne dla dorosłych, 

ale utrzymano doraźne kursy przysposobienia zawodowego dla nauczycieli szkół średnich. 

We wszystkich placówkach, w których kształcono nauczycieli, korzystano przede wszystkim 

z prac radzieckich dydaktyków i metodyków, celem zaszczepienia wśród przyszłych 

pedagogów właściwej „postawy ideologicznej”238.     

 Liczne instrukcje i zarządzenia ujęte w Dzienniku Ustaw Ministerstwa Oświaty z lat 

1950-1955 były poświęcone kwestii organizacji szkolnictwa dla młodzieży pracującej239. 

Powstałym tuż po wojnie placówkom, przeznaczonym dla młodych pracowników, zarzucano 

błędy organizacyjne oraz wskazywano na ich znikomy udział w realizacji planu trzyletniego. 

Podkreślano ponadto, że do tych szkół trafiała w dużej mierze młodzież niepracująca 

oraz pochodząca z rodzin drobnomieszczańskich. Reforma tych placówek edukacyjnych miała 

polegać na powiązaniu ich z planem rozbudowy państwowych zakładów pracy oraz ustaleniu 

jasnych kryteriów rekrutacyjnych. Dwustopniowe szkoły ogólnokształcące dla pracujących 

miały być dedykowane przede wszystkim biedniejszej młodzieży proletariackiej, 

a ich zasadniczymi celami miało być wychowanie nowego człowieka, świadomego 

budowniczego socjalizmu oraz wzmocnienie kadr nowej inteligencji ludowej240. Szkoła 

podstawowa dla pracujących miała obejmować trzy kursy edukacyjne (V, VI, VII), natomiast 

wyższy poziom dydaktyczny obejmował czteroletni okres nauki (VIII, IX, X, XI). Siatka 

godzin szkoły średniej dla pracujących obejmowała szesnaście godzin dydaktycznych w każdej 

klasie oraz cztery godziny dodatkowe, które były poświęcone dla konsultacje ucznia 

z nauczycielem. Młodzieży pracującej przysługiwały ponadto urlopy egzaminacyjne241. 

 Nowy ustrój szkolny, zrywający ostatecznie z przedwojenną strukturą organizacyjną, 

ukonstytuował się wraz z początkiem roku szkolnego 1948/49. Funkcjonujące dotychczas 

 
237 Organizowano ponadto sekcje popołudniowe PKN.  
238 Zob. Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej (1945-1975), oprac. zbiorowe pod red. J. Jarowieckiego, 

B. Noweckiego, Z. Ruty, Kraków 1983.  
239 Warto przywołać chociażby Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 05 maja 1950 r. w sprawie udzielania urlopów 

egzaminacyjnych pracownikom przedsiębiorstw i zakładów gospodarki uspołecznionej, uczęszczającym do szkół 

podstawowych, liceów ogólnokształcących i zawodowych oraz do szkół wyższych zawodowych i akademickich 

(Dz. Urz. MO, nr 7, poz. 104) czy Instrukcję z dn. 12 maja 1950 r. o organizacji szkolnictwa dla pracujących 

(Dz. Urz. MO, nr 8, poz. 120).  
240 Zob. Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1950 r. (nr 1-23).    
241 Uczniom szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i liceów zawodowych przysługiwało czternaście 

dni urlopu celem należytego przygotowania się do egzaminów końcowych, natomiast studentom dedykowane 

były urlopy dwudziestojednodniowe (przed sesją egzaminacyjną) lub dwudziestoośmiodniowe (przed egzaminem 

dyplomowym).  
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w okresie przejściowym szkoły powszechne, gimnazja i licea przestały istnieć, a ich miejsce 

zajęła jedenastoletnia, jednolita szkoła ogólnokształcąca stopnia podstawowego (kl. I-VII) 

i licealnego (kl. VIII-XI). Szkoła podstawowa był obowiązkowa dla wszystkich dzieci, 

natomiast nauka w publicznych placówkach licealnych była dobrowolna. Warto jednak 

zaznaczyć, że władze czyniły starania, aby upowszechnić edukację na poziomie licealnym, 

zwłaszcza wśród młodzieży wiejskiej. W roku szkolnym 1948/49 do klasy ósmej mieli być 

przyjmowani uczniowie, którzy uzyskali pozytywną ocenę społecznej komisji kwalifikacyjnej 

(z czasem pojawiły się przepisy regulujące kwestię rekrutacji do szkół średnich). Absolwenci 

szkół ogólnokształcących stopnia licealnego podchodzili do egzaminu dojrzałości. Matura 

miała przede wszystkim udowodnić, że abiturient w dostatecznym stopniu opanował program 

licealny w zakresie zdawanych przedmiotów, a także że jest odpowiednio przygotowany 

do podjęcia studiów wyższych i prezentuje właściwą postawę społeczno-obywatelską w duchu 

idei socjalistycznej242. Szkolne Komisje Egzaminacyjne, składające się z przewodniczącego 

(najczęściej dyrektora placówki), egzaminatorów i delegata społecznego243, były powoływane 

przez właściwych Kierowników Wydziałów Oświaty. Przystąpić do egzaminu maturalnego 

mógł uczeń, który spełnił następujące kryteria: miał ukończony co najmniej siedemnasty rok 

życia; ze wszystkich przedmiotów, które realizował w klasie jedenastej, uzyskał pozytywne 

oceny końcowe (co najmniej dostateczne); posiadał ocenę bardzo dobrą z zachowania. W części 

pisemnej egzaminu maturalnego uczeń zobowiązany był do zdawania języka polskiego244 

i matematyki245. Jeżeli uczeń uzyskał co najmniej oceny dostateczne w zakresie wskazanych 

powyżej przedmiotów był dopuszczany do części ustnej egzaminu maturalnego, która 

obejmowała: język polski, naukę o Polsce i naukę o społeczeństwie, historię Polski i historię 

powszechną nowożytną, matematykę i fizykę. Ostateczna decyzja odnośnie ogólnej oceny 

maturalnej każdego abiturienta należała do właściwej Komisji Egzaminacyjnej, która 

podejmowała ją po naradzie i głosowaniu. Formowanie nowej szkoły i jej struktury 

programowej było związane z wyraźną ingerencją ideologiczną. Reforma systemu korelowała 

z próbą stworzenia modelu nowego obywatela.      

 Zmiany organizacyjne objęły także szkolnictwo zawodowe, które w Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej miało odgrywać szczególnie doniosłą rolę246. Ten typ szkół miał 

 
242 Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 08 lutego 1951 r. w sprawie regulaminu egzaminu dojrzałości szkoły 

ogólnokształcącej stopnia licealnego (Dz. Urz. MO 1951, nr 3, poz. 26).   
243 W pracach komisji mogli też uczestniczyć przedstawiciele uczelni wyższych.  
244 Wypracowanie na 1 z 3 tematów. Czas pracy: 5 godzin.  
245 Wykonanie dwóch zadań: algebra i arytmetyka, geometria i trygonometria.  
246 T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Rzeszów 1995, s. 129-137.  
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zostać wyraźnie powiązany z różnymi sektorami gospodarczymi, dlatego wskazywano 

na potrzebę otwierania szkół zawodowych dedykowanych określonym grupom zawodów 

(np. wydziały mechaniczne czy kolejowe). Największą popularnością cieszyły się dwu- lub 

trzyletnie licea zawodowe oraz szkoły przysposobienia zawodowego.  

 Reorganizacja ustroju szkolnictwa była powiązana z zainicjowaniem przez władze 

centralne procesu indoktrynacji socjalistycznej młodzieży polskiej. W Zarządzeniu Ministra 

Oświaty z dn. 24 lipca 1950 r. w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 1950/51 możemy 

przeczytać następujące wezwanie: 

 

Dzień rozpoczęcia roku szkolnego winien być dniem radości i dumy ze wspaniałych sukcesów twórczej 

i pokojowej pracy dla szczęśliwej przyszłości, dla zbudowania socjalizmu w Polsce. Hasłem, pod którym 

rozpoczynamy nowy rok szkolny, jest walka o pokój i realizacja naszego Planu Sześcioletniego w oparciu o pomoc 

Związku Radzieckiego. Młodzież szkolna powinna to odczuć i zrozumieć, że realizacja Planu to nasz realny, 

konkretny wkład w budowę i umacnianie nowego, szczęśliwego ustroju, to nasza walka o pokój. Młodzież polska 

zadokumentuje od pierwszego dnia nowego roku swój stosunek do wielkiego zadania budowy zrębów socjalizmu 

i walki o pokój wzmocnioną dyscypliną pracy i wzmożonym wysiłkiem w nauce247.  

 

 Publiczne szkoły otrzymywały centralnie zamawiane pomoce naukowe, które miały 

wspierać radziecką propagandę, np. zestaw dziesięciu obrazów, poświęconych życiu Lenina, 

czy książki O Armii Radzieckiej (wyd. Prasa Wojskowa), O trzech cechach 

charakterystycznych Armii Czerwonej J. Stalina, O 1-ym Maja W. Lenina i 1 maj w latach 

1890-1950 Starewicza248. Niektóre obwieszczenia ministerialne, z dzisiejszej perspektywy, 

wydają się wręcz absurdalne, ale wówczas stanowiły istotny element rozbudowanego systemu 

centralnego zarządzania. Wystarczy przywołać chociażby komunikat w sprawie używania 

przez uczniów farb akwarelowych, gdzie wskazano, że nauczyciele rysunku powinni zadbać, 

aby: „uczniowie używali farb pochodzących z produkcji państwowej, które są wyższej jakości 

od farb produkcji prywatnej”249. Pojawiały się także odezwy, mające na celu mobilizację 

społeczną młodzieży, jeśli wymagał tego interes narodowy. Uczniowie byli między innymi 

werbowani do akcji zwalczania sporyszu zbożowego oraz plagi stonki ziemniaczanej, która 

miała być rzekomo zrzucona przez amerykańskich lotników. W jednym z komunikatów 

 
247 Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 24 lipca 1950 r. w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 1950/51 (Dz. Urz. 

MO 1950, nr 13, poz. 172).   
248 Komunikat w sprawie zakupu dla szkół Leninowskiej serii ilustracji (Dz. Urz. MO 1950, nr 6, poz. 96) 

i Komunikat w sprawie zaopatrzenia szkół podstawowych w książki do bibliotek szkolnych (Dz. Urz. MO 1950, 

nr 6, poz. 97).  
249 Komunikat w sprawie farb akwarelowych (Dz. Urz. MO 1950, nr 6, poz. 98).  
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z 1952 r. podkreślano, że: „Wobec niebezpieczeństwa grożącego uprawom ziemniaczanym 

ze strony stonki Prez. Rady Ministrów uchwałą Nr 98/52 poleciło zmobilizować wszystkie 

czynniki do planowej akcji niszczenia tego szkodnika. (…) Zgodnie z w/w uchwałą Rady 

Ministrów w masowym niszczeniu stonki winny wziąć udział również szkoły”250. Realizowana 

wówczas polityka oświatowa oddziaływała również na programy wszystkich kursów i studiów 

nauczycielskich. Pracownicy oświaty byli zobowiązywani do tzw. samokształcenia 

ideologicznego, które obejmowało naukę o Polsce i świecie współczesnym, wiedzę 

o społeczeństwie i pedagogikę socjalistyczną. Do szkół mieli trafiać „właściwie” przygotowani 

funkcjonariusze publiczni, którzy z pełnym zaangażowaniem wcielaliby w życie projekt 

nakreślony i konsekwentnie rozwijany przez Bolesława Bieruta: 

 

W wielkim i twórczym zadaniu wychowawczym naszego narodu Wam, nauczyciele polscy, przypadła doniosła 

rola, którą – wierzę gorąco – potraficie wypełnić chlubnie. Tego oczekuje od Was naród tworzący swój nowy byt 

socjalistyczny, nową kartę swych dziejów. Bądźcie motorem tej wspaniałej i wielkiej rewolucji kulturalnej, która 

kształtuje dziś życie narodu, pomnażajcie jej twórcze wyniki251.       

 

 Zakres oddziaływania ideologii marksistowskiej w podstawach programowych 

poszczególnych przedmiotów był zróżnicowany i wynikał przede wszystkim z charakteru danej 

dyscypliny naukowej. Propagandowe hasła z łatwością można było wtłoczyć do programów 

nauczania większości przedmiotów humanistycznych, kształtując w ten sposób, zgodne 

z wytycznymi władzy, postawy wśród młodzieży oraz jej „przywiązanie do międzynarodowych 

tradycji postępowych, w szczególności do tych tradycji narodu polskiego, które przyczyniły się 

do zwycięstwa idei postępu, do postaci wielkich bojowników o wolność i sprawiedliwość 

społeczną oraz postępowych twórców w dziedzinie nauki i sztuki. (…) Wychowanie aktywnych 

obywateli świadomych swych obowiązków wobec ojczyzny w jej dążeniach do budowy 

podstaw socjalizmu oraz wobec innych krajów demokracji ludowej, walczących pod 

przewodnictwem ZSRR o światowy pokój i postęp”252. Edukacja historyczno-polonistyczna 

stała się ważnym ogniwem ówczesnej polityki oświatowej, a „postępowa lektura” miała być 

środkiem do osiągnięcia założonych celów.  

 
250 Komunikat Ministra Oświaty w sprawie udziału młodzieży w zwalczaniu stonki ziemniaczanej (Dz. Urz. MO 

1952, nr 9, poz. 78).  
251 Instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1951/52 w szkołach i zakładach podległych Ministerstwu 

Oświaty (Dz. Urz. MO 1951, nr 7, poz. 78).  
252 Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej (projekt), język polski, Warszawa 1949, s. 5-6.  
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Wskazywano, że każdy utwór literacki, będąc artystycznym odbiciem rzeczywistości, 

jest jednocześnie syntezą poglądów danego autora na nieustanną walkę, którą prowadzą różne 

klasy społeczne od zarania dziejów. W myśl tej tezy można wysnuć wniosek, że nie jest istotna 

określona pozycja lekturowa jako taka, skoro wszystko sprowadza się do ideologii. Jeśli 

przyjrzymy się podstawie programowej do języka polskiego z 1950 r. zauważymy, że właśnie 

w ten sposób budowana jest opowieść o literaturze, będącej żywym świadectwem trwałych 

napięć społecznych. Kluczowa miała stać się refleksja nad doniosłą rolą poszczególnych 

tekstów literackich w procesie dziejowym253. Warto przyjrzeć się kilku propozycjom 

lekturowym z kanonu literatury powszechnej, które stanowią potwierdzenie powyższego 

wniosku. Lektura fragmentu Gargantui i Pantagruela F. Rabelais’ego miała być poprowadzona 

w taki sposób, aby ukazać niepostępowy charakter życia duchowieństwa. Omówieniu Ojca 

Goriot H. Balzaka miała towarzyszyć dyskusja na temat „zakłamania moralnego burżuazji i jej 

sojuszu z arystokracją”. Prolog M. Czernyszewskiego miał służyć ukazaniu procesu 

wyzwalania się człowieka z ucisku społecznego na drodze działań rewolucyjnych. Germinal 

E. Zoli miał uświadomić młodzieży, że lekceważący stosunek burżuazji w stosunku do klasy 

robotniczej musiał w konsekwencji doprowadzić do buntu uciskanych. Młoda Gwardia 

A. Fadiejewa służyła ukazaniu bohaterstwa młodzieży radzieckiej w walce z hitlerowskimi 

oddziałami. Krużylicha W. Panowej miała być świadectwem wiary socjalistów w ideę postępu 

i w człowieka, który rozbudzi w sobie gotowość do walki z wszelkimi przejawami 

wstecznictwa254.  

Chciałbym zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię. W 1949 r. ukazał się projekt 

programu nauczania języka polskiego dedykowany jedenastoletniej szkole ogólnokształcącej. 

Jeśli porównamy listę lektur licealnych zawartą w tym programie z wykazem, który ukazał się 

w 1950 r. zauważymy, że znacząca część światowej klasyki została usunięta lub zastąpiona 

propozycją rosyjskojęzyczną. W podstawie programowej z 1950 r. nie znalazły się ostatecznie 

następujące teksty: opowieść o wilku z Gubbio z Kwiatków św. Franciszka, średniowieczny 

hymn Dies irae, opowieści o Sowizdrzale i Marchołcie, Antygona Sofoklesa, Pieśni Horacego, 

Dekameron G. Boccaccia, Sen nocy letniej W. Szekspira, Jerozolima wyzwolona T. Tassa 

(tł. P. Kochanowskiego), Cyd P. Corneille’a (tł. A. Morsztyna), Andromacha J. Racine’a 

(tł. S. Morsztyna), wybór serbskich pieśni ludowych, bajki J. de La Fonatine’a, Podróże 

Guliwera J. Swifta, Cierpienia młodego Wertera i Ballady J. W. Goethego, Zbójcy F. Schillera, 

 
253 Zob. G. Lukács, Teoria powieści: esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki, przeł. J. Goślicki, posł. 

A. Brodzka, Warszawa 1968.  
254 Por. Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej (projekt), język polski, Warszawa 1950, s. 60-106.  
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Wędrówki Child Harolda G. Byrona, Bieda z tym rozumem A. Gribojedowa, wybór liryków 

T. Szewczenki, Czerwone i czarne Stendhala, Pani Bovary G. Flauberta, wybór nowel 

G. de Maupassanta i A. Czechowa, Wyspa pingwinów A. France’a, Jan Krzysztof R. Rollanda, 

wybrana powieść J. Conrada i M. Szołochowa, Dni i noce K. Simonowa, wybór wierszy 

P. Éluarda, Dzwony Bazylei L. Aragona255. Zgodnie z założeniami popularnej wówczas estetyki 

marksistowskiej reprezentowanej przez G. Lukács’a dzieło literackie miało być świadectwem 

przemian cywilizacyjnych i zróżnicowanych procesów społecznych. Lukács nie traktował 

jednak tekstów wyłącznie jako materii naśladującej rzeczywistość, gdyż podkreślał, że utwory, 

będące świadectwem twórczej ekspresji pisarza, współtworzą tzw. świadomość potencjalną 

epoki i jednocześnie oddziałują wychowawczo i poznawczo na czytelnika. Węgierski filozof 

wskazywał, że najwłaściwszą formą literacką, która byłaby w stanie pobudzać świadomość 

zbiorowości była powieść realistyczna, której gatunkowy wzorzec miał nawiązywać 

do reprezentatywnych dzieł autorstwa Honoriusza Balzaka, Stendhala, Jonathana Swifta 

czy Daniela Defoe. Zofia Mitosek, pisząc na temat koncepcji realizmu wyłaniającej się z pism 

György’a Lukácsa zaznacza, że: 

 

Realizm staje się kryterium oceny literatury rozwijającej się po Balzaku. Ocena ta wiąże się zawsze z pytaniem 

o stosunek pisarza do założonej „świadomości potencjalnej” epoki. Każdy utwór artystyczny jest wyrazem 

świadomości społecznej. Ta ostatnia jest jednak wewnętrznie zróżnicowana, ujawnia się na wielu poziomach 

i w różnych układach grupowych. Lukács stara się sformułować warunki uzyskania przez pisarza takiej formy 

świadomości artystycznej, która byłaby w stanie rozpoznać i odtworzyć naczelne tendencje procesu dziejowego. 

Metoda realistyczna wiąże się z życiową postawą pisarza. Podobnie jak realiści w XVIII wieku, Balzak był 

aktywnym członkiem społeczeństwa, angażował się w akcje finansowe, pisywał do prasy, bywał 

w „towarzystwie”. Nabyte doświadczenia życiowe pozwoliły mu na stworzenie maksymalnie wiernego obrazu 

swoich czasów. Przeciwieństwem Balzaka był Flaubert, programowo odcinający się od życia społecznego, 

głoszący prymat niezaangażowanej obserwacji i pięknej formy. Analogicznie przedstawia się sytuacja 

romantyków niemieckich, którzy podkreślając rolę indywidualności artystycznej, separowali się od społeczeństwa 

i popadali przez to w świadomość iluzoryczną, fałszywą (…)256                               

 

 Powyższa refleksja wskazywałaby, że wybitny twórca powinien rozumieć i akcentować 

w swoich dziełach potrzeby społeczne oraz być silnie związany z właściwym sobie 

środowiskiem, ponieważ to właśnie grupa społeczna manifestuje określone idee, będące 

inspiracją dla pisarza i warunkujące wybór właściwej formy gatunkowej. Wszelkie przejawy 

biernego naśladownictwa, pogłębiania marazmu lub projekcji iluzorycznych obrazów 

 
255 Por. Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej (projekt), język polski, Warszawa 1949.  
256 Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 2012, s. 214. 
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rzeczywistości w literaturze spotykały się z ostrą krytyką ze strony Lukácsa. Warto jednak 

podkreślić, że węgierski myśliciel pozytywnie wypowiadał się na temat „realistycznej 

fantastyki” Rabelais’ego czy Cervantesa, którzy przy kreowaniu fantasmagorycznych wizji 

korzystali z technik typowych dla przedstawień realistycznych257.   

  

Tabela 7: Autorskie zestawienie propozycji lektur z lit. powszechnej w oparciu o projekt 

programu nauczania języka polskiego w 11-letniej szkole ogólnokształcącej z 1950 r.258 

Klasa 

 

Autor, proponowane teksty z literatury powszechnej 1950 

 

Literatura 

VIII 

Ch. Dickens, Świerszcz za kominem angielska 

I. Turgieniew, Burmistrz rosyjska 

M. Gorki, Matka rosyjska 

W. Lenin, O rewolucji 1905 (z przemówienia w Zurichu) rosyjska 

W. Majakowski, W. I. Lenin, Dobrze rosyjska 

K. Paustowski, Kolchida rosyjska 

N. Ostrowski, Jak hartowała się stal rosyjska 

A. Bek, Szosa Wołokołamska rosyjska 

L. Aragon, Niewola i wielkość Francji (Dobrzy sąsiedzi) francuska 

J. Stalin, Międzynarodowy charakter Rewolucji Październikowej rosyjska 

P. Pawlenko, Słońce nad stepem rosyjska 

B. Polewoj, Wrócił rosyjska 

M. Gribaczow, John Bigg rosyjska 

IX 

Pieśń o Rolandzie francuska 

Słowo o wyprawie Igora rosyjska 

Homer, Iliada grecka 

Petrarka, wybrany sonet włoska 

Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty holenderska (łacińska) 

F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel francuska, XVI w. 

Wolter, Tak się toczy światek (Mikromegas) francuska, XVIII w. 

D. Diderot, Rozmowa z markizą de… francuska, XVIII w. 

J. J. Rousseau, Umowa społeczna francuska, XVIII w. 

M. Łomonosow, wybrana oda rosyjska, XVIII w. 

A. Radiszczew, Podróż z Petersburga do Moskwy rosyjska, XVIII w. 

Molier, Skąpiec lub Świętoszek francuska 

Literatura 

współczesna 

(IX) 

B. Polewoj, Opowieść o prawdziwym człowieku rosyjska 

A. Fadiejew, Młoda Gwardia rosyjska 

S. Babajewski, Kawaler Złotej Gwiazdy rosyjska 

H. Fast, Droga do wolności amerykańska 

X 

W. Szekspir, Hamlet lub Makbet angielska 

J. W. Goethe, Faust (fragm.) niemiecka 

G. Byron, Giaur angielska 

A. S. Puszkin, wybrane wiersze, Eugeniusz Oniegin rosyjska 

Ch. Dickens, Klub Pickwicka angielska 

H. Balzac, Ojciec Goriot francuska 

M. Czernyszewski, Prolog rosyjska 

L. Tołstoj, Anna Karenina *Lenin o Tołstoju rosyjska 

A. Hercen, wybrane artykuły (np. Oficerowie rosyjscy w szeregach 

powstania) *Lenin o Hercenie 
rosyjska 

I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo rosyjska 

 
257 Z. Mitosek, dz. cyt., s. 219.  
258 Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej (projekt), język polski, Warszawa 1950.  
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Literatura 

współczesna 

(X) 

W. Panowa, Krużylicha rosyjska 

A. Nexö, Czerwony Morten duńska 

XI 

E. Zola, Germinal francuska 

A. Błok, W. Briusow (Dwa wieki poezji rosyjskiej) rosyjska 

A. Rimbaud, wybrane teksty z Antologii współczesnej poezji 

francuskiej A. Ważyka 
francuska 

W. Lenin, Referat o rewolucji 1905 roku rosyjska 

M. Gorki, Matka rosyjska 

M. A. Świetłow, Grenada rosyjska 

W. W. Majakowski, Lewą marsz, Dziesięcioletnia pieśń, Dobrze rosyjska 

M. Ostrowski, Jak hartowała się stal rosyjska 

K. Paustowski, Opowieść północna rosyjska 

B. L. Pasternak, wybrane wiersze rosyjska 

A. T. Twardowski, K. M. Simonow, M. L. Matusowski, wybrane 

wiersze z antologii Dwa wieki poezji rosyjskiej 
rosyjska 

A. Fadiejew, Młoda Gwardia rosyjska 

J. Fuczik, Reportaż spod szubienicy czeska 

W. Panowa, Krużylicha rosyjska 

G. Gulia, Wiosna w Sakenie abchaska (ros.) 

 

 Wystarczyła zaledwie dekada, aby propozycja lektur szkoły średniej w zakresie 

literatury powszechnej została zdominowana przez utwory radzieckie. Przypomnę, że w latach 

trzydziestych, wśród zagranicznych tekstów kultury znalazło się zaledwie pięć pozycji 

z literatury rosyjskiej: średniowieczny zabytek piśmiennictwa Słowo o wyprawie Igora, 

Eugeniusz Oniegin A. Puszkina, Ojcowie i dzieci I. Turgieniewa, Wina i kara 

F. Dostojewskiego oraz Wojna i pokój L. Tołstoja. Zwróćmy uwagę, że w projekcie z 1950 r. 

teksty z literatury rosyjskiej są wyeksponowane głównie w klasie ósmej i jedenastej. Nie jest 

to oczywiście dziełem przypadku, ponieważ klasa ósma miała stanowić bazę, na której zostanie 

osadzony późniejszy kurs historii literatury. Na tym etapie uczeń miał zetknąć się 

z nieskomplikowanymi tekstami, pochodzącymi z literatury polskiej i obcej, które uświadomią 

mu czym jest pojęcie konfliktu społecznego i jak rozumieć ideową rolę literatury w rozwoju 

narodu. Był to zasadniczy etap w procesie budowania nowego człowieka, w oparciu o projekt 

utopii marksistowsko-leninowskiej259. W uwagach metodycznych zalecano nauczycielom, 

aby w centrum refleksji na zajęciach znajdowały się przede wszystkim wartości ideowe 

omawianych dzieł, a nie chociażby określenia z zakresu poetyki tekstu. Pozostaje 

to w sprzeczności z kompetencjami oczekiwanymi w międzywojniu, gdyż abiturient miał 

przede wszystkim ufać ideologicznym przekazom, a nie otrzymywać narzędzia 

do samodzielnych ocen i poszukiwań. Klasa jedenasta stanowiła domknięcie procesu 

 
259 T. Hejnicka-Bezwińska, Zarys historii wychowania (1944-1989), oświata i pedagogika pomiędzy dwoma 

kryzysami, cz. IV, Kielce 1996, s. 29.  
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edukacyjnego w zakresie kształcenia polonistycznego, a pojawiające się teksty miały 

ugruntować w uczniu przekonanie o słuszności idei rewolucyjnych, realizowanych pod 

przywództwem ZSRR, prawdziwego sojusznika i przyjaciela Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej.  

Program nauki w szkole średniej obejmował cztery działy: historię literatury 

(zagadnienia interpretacyjne oraz wykaz tekstów), współczesne życie literackie (propozycje 

lektur i czasopism, w których pojawiały się odniesienia do aktualnych wydarzeń i w których 

prowadzono ofensywę ideologiczną), nauka o języku (silnie związana z kursem historii 

literatury) i ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Nauczyciel, w oparciu o program, zobowiązany 

być do opracowania rocznego rozkładu materiału i planu wynikowego. Warto podkreślić, 

że wskazane w programie teksty literackie były opatrzone krótkimi wskazówkami, które miały 

pomóc nauczycielowi w zaplanowaniu toku lekcji i wydobywaniu z dzieła najważniejszych 

idei, służących późniejszej dyskusji, np. Syzyfowe prace S. Żeromskiego – „pęd młodzieży 

chłopskiej do oświaty”; Dialog około egzekucji Korony Polskiej S. Orzechowskiego – „typowy 

ideolog szlachecki, rzecznik ucisku społecznego”; Monachomachia I. Krasickiego – „walka 

we wstecznictwem i ciemnotą klasztorów”; II cz. Dziadów A. Mickiewicza – „ludowość, wyraz 

protestu przeciw krzywdzie chłopskiej”; Ustęp do III cz. Dziadów A. Mickiewicza – „obrazy 

despotyzmu carskiego”; Stare i nowe L. Rudnickiego – „odzwierciedlenie drogi polskiego 

proletariatu do świadomości klasowej i walki o wyzwolenie społeczno-narodowe”260. 

Nauczyciel licealny, omawiając poszczególne teksty literackie w duchu dialektyki 

marksistowskiej, miał przede wszystkim uświadomić uczniom, jaką rolę w budowaniu nowych 

idei odgrywają odwieczne napięcia społeczne. Znacznemu ograniczeniu uległa w konsekwencji 

rola ucznia na zajęciach, gdyż stawał się on najczęściej biernym odbiorcą treści wykładowych 

o propagandowym zabarwieniu. W uwagach metodycznych do programu nauczania z 1950 r. 

czytamy, że: „Trwałość i solidność zdobytej wiedzy osiąga się przede wszystkim przez jasność 

i treściwość objaśnień nauczyciela, wiązanie nowych wiadomości z dawnymi, przez tworzenie 

systemu poznanych pojęć i wyobrażeń”261. Współczesne publikacje z zakresu metodyki 

nauczania262 proponują raczej odmienny model, wskazując że najtrudniejszą pracę nauczyciel 

 
260 Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej (projekt), język polski, Warszawa 1950, s. 63, 71, 75, 83, 

103.  
261 Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej (projekt), język polski, Warszawa 1950, s. 119.  
262 Zob. J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, 

tł. Z. Janowska, współpraca M. Pater, Warszawa 2013; R. J. Marzano, Sztuka i teoria skutecznego nauczania, 

tł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012; J. McTighe, H. F. Silver, Uczyć (się) głębiej. 

Jak to zrobić na lekcji, tł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2021.   
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powinien wykonać w domu, przygotowując się do zajęć i opracowując odpowiednie materiały. 

W czasie lekcji jego rola powinna być ograniczona do minimum, aby każdy uczeń, dochodząc 

w swoim tempie do określonych wniosków, mógł wziąć na siebie odpowiedzialność za swój 

własny postęp edukacyjny263.      

 Udział tekstów literackich w procesie budowania marksistowskiej narracji historycznej 

i reagowania na bieżące wydarzenia był ważnym elementem całego aparatu politycznego, 

dlatego po teksty rosyjskojęzyczne, tym razem czytane w oryginale, sięgano też na zajęciach 

z języka rosyjskiego, które od 1949 r. stały się obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Można 

zauważyć, że wówczas już nie Hellada, a cyrylica staje się istotnym narzędziem w procesie 

identyfikacji kulturowej. Program nauki języka rosyjskiego zasadniczo oparto na trzech 

filarach: nauce gramatyki, edukacji w zakresie wiedzy o społeczeństwie radzieckim 

oraz czytaniu i omawianiu zróżnicowanych tekstów264 (mogły być to arcydzieła literatury 

pięknej, odezwy działaczy komunistycznych lub ideologiczne czasopisma młodzieżowe). 

Wśród omawianych w czasie czteroletniej edukacji lektur znalazły się m.in. teksty: Wilk 

w psiarni I. Kryłowa, Mumu, Ojcowie i dzieci I. Turgieniewa, Dzieciństwo, Wojna i pokój 

L. Tołstoja, Sygnał W. Garszyna, Timur i jego drużyna A. Gajdara, czastuszki o Stalinie 

(porzekadła rosyjskie na temat wagi pracy), Demon M. Lermontowa, Martwe dusze M. Gogola, 

wybrane poezje i opowiadania T. Szewczenki, Groza A. Ostrowskiego, Obłomow 

I. Gonczarowa, Komu się na Rusi dobrze dzieje M. Niekrasowa, Człowiek w futerale 

A. Czechowa, Matka M. Gorkiego, wybrane przemówienia Lenina i Stalina, Pieśń o Leninie 

Ż. Żabajewa, Cichy Don M. Szołochowa, Cement F. Gładkowa, Szosa Wołokołamska A. Beka, 

Czekaj mnie K. Simonowa i Młoda Gwardia A. Fadiejewa. Repertuar tekstów i wytyczne 

programowe zobowiązywały nauczycieli do przyjęcia postawy zaangażowanego interpretatora, 

który w procesie analizy tekstu będzie wykorzystywał ramy pojęciowe właściwe czasom, 

w których przyszło mu egzystować.  

 W 1954 r. Ministerstwo Oświaty zainicjowało działania, mające na celu modyfikację 

dotychczasowych programów nauczania. To posunięcie było związane ze złagodzeniem kursu 

polityki komunistycznej w Polsce po śmierci Józefa Stalina265. Hasłem przewodnim podjętych 

 
263 Zob. D. Sterna, W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018 i D. Sterna, Uczę się 

uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2018.  
264 Przywołana tendencja bliska jest estetyce nowego historycyzmu. S. Greenblatt wskazywał, że należy 

zajmować się wszystkim, co zostało utrwalone w piśmie, ponieważ w każdym tekście dostrzec można refleksy 

wartości i wyobrażeń, które miały wpływ na ich powstanie. Zob. S. Greenblatt, Poetyka kulturowa: pisma 

wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006.      
265 Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 6 maja 1954 r. w sprawie instrukcji programowej i podręcznikowej dla 11-

letnich szkół ogólnokształcących nr r. szk. 1954/55. (Dz. Urz. MO 1954, nr 7, poz. 53).   
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wówczas przez władze oświatowe pod przewodnictwem Witolda Jarosińskiego działań stała 

się idea redukcji materiału dydaktycznego w zakresie niemal wszystkich przedmiotów 

ogólnokształcących. Podjęto decyzję o usunięciu treści nadprogramowych i niedostosowanych 

do poziomu umysłowego młodzieży licealnej. Rok później w oddzielnym komunikacie 

ogłoszono zmianę w zakresie listy lektur uzupełniających z języka polskiego. Wśród propozycji 

z literatury powszechnej znalazły się następujące pozycje: klasa VIII – wybrane nowele 

A. Czechowa (np. Wańka, Kameleon, Kapral Priszybiejew, Człowiek w futerale), Oliwer Twist 

Ch. Dickensa, Biały róg I. Jefremowa, Dwaj Kapitanowie W. Kawerina, Biały kieł J. Londona, 

Mity greckie w oprac. W. Markowskiej, Alitet odchodzi w góry T. Siomuszkina, Mumu 

I. Turgieniewa; klasa IX – Don Kichot M. Cervantesa, Cyd P. Corneille’a, Odyseja Homera, 

Romeo i Julia na wsi G. Kellera, Skąpiec Moliera, Tak się toczy światek Woltera, Młoda 

Gwardia A. Fadiejewa, Kapitan Fracasse T. Gautiera, Rok 1793 W. Hugo, Wiosna nad Odrą 

E. Kazakiewicza, Opowieść o prawdziwym człowieku B. Polewoja; klasa X – Giaur G. Byrona, 

Końskie nazwisko i inne opowiadania A. Czechowa, Klub Pickwicka Ch. Dickensa, Cierpienia 

młodego Wertera J. W. Goethego, Rewizor M. Gogola, wybrane wiersze H. Heinego, Nędznicy 

W. Hugo, Eugeniusz Oniegin A. Puszkina, wybrane ballady F. Schillera, Szlacheckie gniazdo 

I. Turgieniewa, Daleko od Moskwy W. Ażajewa, Droga do wolności H. Fasta, Opowieść 

północna K. Paustowskiego, Hamlet W. Szekspira; klasa XI – Zbrodnia Sylwestra Bonnard 

A. France’a, Reportaż spod szubienicy J. Fučika, Moje uniwersytety M. Gorkiego, wybrane 

wiersze i poematy W. Majakowskiego, Cichy Don M. Szołochowa, Martin Eden J. Londona, 

Poemat pedagogiczny A. Makarenki, Buddenbrookowie T. Manna, Jak hartowała się stal 

M. Ostrowskiego, Siódmy krzyż A. Seghers, Wojna i pokój A. Tołstoja266. Przedstawione 

powyżej tytuły tekstów wyraźnie wskazują na złagodzenie zideologizowanego kursu historii 

literatury, który obserwowaliśmy w przypadku propozycji z 1950 r.      

 

Tabela 8: Autorskie zestawienie propozycji lektur z literatury powszechnej w oparciu 

o Zarządzenie Ministra Oświaty (języki obce)267.  

Wykaz lektur podstawowych i uzupełniających 

Literatura języka 

rosyjskiego 

A. Gajdar, Timur i jego drużyna (opr. H. Burhard) 

A. Gołubiewa, Chłopiec z Urżumu (opr. O. Opólska-Danecka) 

 
266 Komunikat w sprawie lektury uzupełniającej z języka polskiego dla klas V-XI szkół ogólnokształcących 

(Dz. Urz. MO 1955, nr 1, poz. 7).   
267 Komunikat w sprawie wykazu podręczników dla szkoły ogólnokształcącej na rok szkolny 1954/55 (Dz. Urz. MO 

1954, nr 7, poz. 56).   
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M. Gorki, Dzieciństwo (opr. W. Gałecki) 

W. Katajew, Samotny biały żagiel (opr. W. Jakubowski) 

M. Lermontow, Maksym Maksymowicz (opr. W. Jakubowski) 

W. Panowa, Jasny brzeg (opr. W. Gałecki) 

P. Pawlenko, Stepowe słońce (opr. H. Safarewiczowa) 

A. Puszkin, Dubrowski (opr. H. Safarewiczowa) 

A. Puszkin, Córka kapitana (opr. I. Niewodniczańska) 

A. Puszkin, Naczelnik poczty (opr. Z. Mukulska) 

K. Simonow, Dnie i noce (opr. A. Osieniecka) 

L. Tołstoj, Dzieciństwo (opr. I. Niewodniczańska) 

I. Turgieniew, Mumu (opr. H. Safarewiczowa) 

Literatura języka 

angielskiego 

D. Defoe, Robinson Crusoe (opr. Emer) 

Ch. Dickens, Dawid Copperfield Boyhood (opr. W. Peszke)  

Ch. Dickens, The Cricket on the Heart (opr. Szpakowski) 

G. Eliot, Silas Marner (opr. W. Peszke)  

J. Galsworthy, The Silver Box (opr. S. Dłuska)  

W. Irving, Rip Van Winkle (opr. W. Lipiński)  

W. Scott, Ivanhoe (opr. W. Lipiński) 

W. Szekspir, Król Lear (opr. S. Jasieńska)  

M. Twain, Selected Stories (opr. J. Rusiecki) 

M. Twain, Książę i żebrak (opr. Mol) 

H. G. Wells, Prawda o Pyecrafcie (opr. H. Szwede)  

O. Wilde, Szczęśliwy książę (opr. W. Lipiński)  

Literatura języka 

francuskiego 

H. Balzak, Eugenia Grandet (opr. E. Szarota-Blüthowa)  

H. Balzak, Ojciec Goriot (opr. W. Bieńkowska)  

A. Daudet, Koza Pana Seguin i inne opowiadania 

R. M. du Gard, Rodzina Thibault (opr. Z. Matuszewiczowa)   

V. Hugo, Gavroche (opr. I. Gefonowa) 

Molier, Mieszczanin szlachcicem (opr. M. Olchowicz)  

G. Sand, Le Meunier D’Angibault (opr. W. Gąsecka i S. Kożuchowska) 

S. Tery, Du soleil plein le coeur (opr. W. Strużyńska)  

M. Thorez, Fils du puple (opr. K. Nicolas)  

Ch. Vildrac, Découvertes  

Wybór pism Woltera (opr. O. Opólska-Danecka)  

Literatura język 

niemieckiego  

J. W. Goethe, Aus Meinem Leben, Dichtung und Wahrheit (opr. A. i F. 

Witczukowie)   

H. Heine, Auswahl aus seinen schriften (opr. F. Witczuk)  

G. Keller, Romeo i Julia na wsi (opr. J. Wierzejski)  

G. Keller, Kleider machen Leute (opr. J. Wierzejski)   

 

 Konkretne wytyczne w sprawie zmodernizowanego materiału dydaktycznego 

do kształcenia polonistycznego pojawiły się w instrukcji programowej i podręcznikowej na rok 

szkolny 1956/57. W tym dokumencie można przeczytać, że dotychczasowa propozycja 

lekturowa, mimo realizacji założeń kształcenia ideologicznego, prowadziła jednocześnie 

do wyraźnego przeładowania programu, wywołując efekt zniechęcenia wśród uczniów, którzy: 
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„[w konsekwencji – Ł.T] przyswajali sobie wiadomości o utworach, zapoznawali się z ich 

oceną – nie czytając tych dzieł”268. Młodzież, posiłkując się gotowymi opracowaniami, 

nie czerpała przyjemności i wiedzy z indywidualnej lektury. Zakłócenie relacji między 

czytelnikiem a konkretnym tekstem, który był poznawany głównie w oparciu o gotowe szkice 

interpretacyjne i wykłady kursoryczne, powodowało że uczniowie w swoich wypowiedziach 

posługiwali się w dużej mierze szablonowymi hasłami i frazesami. Podstawie programowej 

z 1950 r. roku zarzucano ponadto nadmierne eksponowanie metod socjologicznych 

w szkolnych ujęciach historycznoliterackich, prowadzące do schematycznej konkretyzacji 

polecanych do omówienia tekstów, traktowanych jako odbicie napięć klasowych 

w poszczególnych epokach historycznych269. Takie rozumienie literatury bliskie było refleksji 

rosyjskiego publicysty i filozofa Grigorija Plechanowa, który podkreślał w swoich pracach, 

że dzieło literackie właściwie nie posiada swojej autonomii i jest wyłącznie nośnikiem 

określonych treści historycznych i ideologicznych. Tezy głoszone przez Plechanowa oraz 

innych teoretyków poetyki socrealistycznej270 znalazły odzwierciedlenie w tekstach, 

należących do kanonu socjalistycznej literatury tendencyjnej, które następnie trafiały na listę 

szkolnych lektur. Warto chociażby wymienić takie pozycje jak: Matka M. Gorkiego, Opowieść 

o prawdziwym człowieku B. Polewoja, Jak hartowała się stal N. Ostrowskiego, Cichy Don 

M. Szołochowa, Młoda Gwardia A. Fadiejewa, Czerwony Morten M. Nexö, Komuniści 

L. Aragona czy Kawaler Złotej Gwiazdy S. P. Babajewskiego.                        

 Zgodnie z wytycznymi nowej instrukcji programowej nauka historii literatury miała 

opierać się na wnikliwej lekturze tekstów literackich, które byłyby następnie omawiane 

na lekcjach języka polskiego przez właściwie przygotowanego polonistę, bazującego przede 

wszystkim na założeniach marksistowsko-leninowskiej teorii literatury. Tu również, podobnie 

jak w przypadku wytycznych z 1950 r., pojawiały się wskazówki interpretacyjne, mające 

na celu wsparcie nauczyciela we właściwej interpretacji tekstu, np. J. Kasprowicz, interpretacja 

sonetów X i XV z cyklu Z chałupy – „Realistyczny obraz nędzy wsi polskiej. Typowość tego 

obrazu. Liryzm jako wyraz współczucia autora dla doli chłopa. Forma sonetu. Prostota 

i lapidarność języka”271.  

 
268 Język polski. Instrukcja programowa i podręcznikowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 

1956/57, klasy VIII-XI, Warszawa 1956, s. 3.  
269 Tamże. 
270 Zob. J. Plechanow, O literaturze i sztuce, tł. S. Brucz, J. Ludawska, M. Kierczyńska, Warszawa 1956.   
271 Język polski. Instrukcja programowa i podręcznikowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 

1956/57, klasy VIII-XI, Warszawa 1956, s. 7.  
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Pomimo zredukowania materiału nauczania, rewizji propozycji lekturowej i metod 

badawczych oraz wyposażenia uczniów w większą ilość godzin na analizę konkretnych 

tekstów, autorzy instrukcji pozostali wierni głównym założeń ówczesnej polityki oświatowej. 

Wyraźnie podkreślono, że nauczyciele, analizując z uczniami poszczególne teksty literackie, 

muszą szczególnie zatroszczyć się o wyeksponowanie treści ideologicznych 

i wychowawczych, nawet kosztem rozmowy o ich wyznacznikach estetycznych:  

 

Trzeba stale pamiętać o wskazaniach II Zjazdu PZPR podkreślających znaczenie i konieczność „nasycenia naszej 

nauki, naszej kultury, naszej twórczości literackiej i artystycznej – socjalistyczną treścią, która umożliwia 

wychowanie nowego człowieka – człowieka socjalizmu”. Należy zmierzać do tego i tak organizować proces 

nauczania, aby każda treść była głęboko i wszechstronnie przyswojona, zrozumiana i powiązana z całym zasobem 

wiedzy w jedną dialektyczną całość”272.      

 

 Proces dookreślenia się uczniów jako świadomych i aktywnych obywateli Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej miał się dokonać poprzez zaaprobowanie przez nich wartości 

socjalistycznych, ujawniających się m.in. w różnych tekstach kultury przy jednoczesnym 

odrzuceniu idei burżuazyjno-kapitalistycznych, kojarzonych z Zachodem i okresem 

dwudziestolecia międzywojennego.  

 Na szczególną uwagę zasługują zmiany, które wprowadzała omawiana instrukcja 

programowa w zakresie lektur z literatury powszechnej dedykowanych klasie ósmej. Jeśli 

porównamy tę propozycję z wykazem z 1950 r. zauważymy, że oprócz W. Majakowskiego, 

I. Turgieniewa i Ch. Dickensa273, nastąpiła całkowita wymiana autorów. Warto podkreślić, 

że dalej dominująca była tu literatura rosyjskojęzyczna, ale miejsce M. Gorkiego (Matka), 

W. Lenina (O rewolucji 1905 r.), K. Paustowskiego (Kolchida), N. Ostrowskiego 

(Jak hartowała się stal), A. Beka (Szosa Wołokołamska), L. Aragona (Niewola i wielkość 

Francji), J. Stalina (Międzynarodowy charakter Rewolucji Październikowej), P. Pawlenki 

(Słońce nad stepem), B. Polewoja (Wrócił) i M. Gribaczowa (John Bigg) zajęli tacy autorzy 

jak I. Erenburg (Wojna jest dziełem ludzi), A. Czechow (wybrane nowele), A. Gajdar (Szkoła), 

I. Jefremow (Biały róg), W. Kawerin (Dwaj kapitanowie), J. London (Biały kieł) 

 
272 Tamże, s. 4-5.  
273 Różnice między instrukcjami programowymi z 1950 r. i 1956 r. w zakresie doboru tekstów literackich: 

W. Majakowski – pozostawiono analizę fragmentu poematu Dobrze, wiersz W. I. Lenin zastąpiono lirykiem Lewą 

marsz; I. Turgieniew – zaproponowano wybór między opowiadaniami Burmistrz i Mumu; Ch. Dickens – nowelę 

Świerszcz za kominem zastąpiła powieść Oliver Twist.  
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i S. Mstisławski (Szpak – ptak wiosenny)274. Nowa propozycja lekturowa nie była tak wyraźnie 

tendencyjna i zideologizowana oraz zdecydowanie bardziej odpowiadała poziomowi 

umysłowemu i oczekiwaniom młodego człowieka, stawiającego swoje pierwsze kroki w szkole 

średniej. Dodajmy, że teksty takich autorów jak M. Czernyszewskiego, S. Babajewskiego 

czy A. Nexö zostały całkowicie usunięte z listy lektur. Podobnie sprawa wygląda z usuniętymi 

tekstami działaczy politycznych (Lenina, Stalina), które zostały zastąpione publikacjami 

Feliksa Dzierżyńskiego (Z pamiętnika więźnia, Ucieczka). Lista lektur podstawowych 

i uzupełniających z literatury powszechnej została poszerzona o klasyków europejskich, którzy 

zajęli miejsce mniej popularnych tekstów rosyjskojęzycznych – M. Cervantes, Don Kichot; 

P. Corneille, Cyd; Homer, Odyseja; G. Keller, Romeo i Julia na wsi; T. Gautier, Kapitan 

Fracasse; W. Hugo, Rok 1793, Nędznicy; J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera; H. Heine, 

wybrane wiersze; F. Schiller, wybrana ballada; J. London, Martin Eden; T. Mann, 

Buddenbrookowie; A. Seghers, Siódmy krzyż. W przypadku literatury rosyjskojęzycznej można 

zaobserwować ciekawą zmianę jakościową. Oczywiście w spisie lektur pojawiają się teksty 

produkcyjne i zideologizowane, ale jest ich zdecydowanie mniej niż w podstawie z 1950 r. 

i dodatkowo są niejako neutralizowane przez dzieła takich autorów jak A. Czechow, M. Gogol, 

A. Puszkin czy L. Tołstoj.              

  

Tabela 9: Zestawienie propozycji lektur z literatury powszechnej w oparciu o projekt 

programu nauczania języka polskiego w 11-letniej szkole ogólnokształcącej z 1956 r.275 

Klasa 

 

Autor, proponowane teksty z literatury powszechnej (1956) 

 

Literatura 

VIII 

 

(lektura 

podstawowa) 

W. Majakowski, Lewą marsz, fragm. Dobrze rosyjska, XX w. 

I. Erenburg, Wojna jest dziełem ludzi rosyjska, XX w. 

VIII 

 

(lektura 

uzupełniająca) 

 

A. Czechow, wybrane nowele (np. Wańka, Kameleon, Kapral 

Priszybiejew, Człowiek w futerale) 
rosyjska, XX w. 

K. Dickens, Oliwer Twist angielska, XIX w. 

A. Gajdar, Szkoła rosyjska, XX w. 

I. Jefremow, Biały róg rosyjska, XX w. 

W. Kawerin, Dwaj kapitanowie rosyjska, XX w. 

J. London, Biały kieł amerykańska, pocz. XX w. 

S. Mstisławski, Szpak – ptak wiosenny rosyjski, XX w. 

I. Turgieniew, Burmistrz, Mumu rosyjski, II poł. XIX w. 

IX Pieśń o Rolandzie (fragm.) francuska, II poł. XI w. 

 
274 Język polski. Instrukcja programowa i podręcznikowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 

1956/57, klasy VIII-XI, Warszawa 1956, s. 6-15.  
275 Tamże, s. 6-59.   
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(lektura 

podstawowa) 

Sofokles, Antygona grecka, V w. p.n.e. 

W. Szekspir, Makbet angielska, XVI/XVII w. 

Wolter, Mikromegas (fragm.) francuska, XVIII w. 

Molier, Świętoszek francuska, XVII w. 

IX 

 

(lektura 

uzupełniająca) 

 

M. Cervantes, Don Kichot hiszpańska, pocz. XVII w. 

P. Corneille, Cyd francuska, XVII w. 

Homer, Odyseja grecka, VIII w. p.n.e. 

G. Keller, Romeo i Julia na wsi niemiecka (szwajc.), XIX w. 

Molier, Skąpiec francuska, XVII w. 

Wolter, Tak toczy się światek francuska, XVIII w. 

A. Fadiejew, Młoda Gwardia rosyjska, XX w. 

T. Gautier, Kapitan Fracasse francuska, XIX w. 

W. Hugo, Rok 1793 francuska, XIX w. 

B. Polewoj, Opowieść o prawdziwym człowieku rosyjska, XX w. 

X 

 

(lektura 

podstawowa) 

J. W. Goethe, Faust (fragm.) niemiecka, XVIII/XIX w. 

H. Balzak, Ojciec Goriot francuska, XIX w. 

L. Tołstoj, Anna Karenina rosyjska, II poł. XIX w. 

X 

 

(lektura 

uzupełniająca) 

 

G. Byron, Giaur angielska, XIX w. 

A. Czechow, Końskie nazwisko i inne opowiadania rosyjska, XX w. 

K. Dickens, Klub Pickwicka angielska, XIX w. 

J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera niemiecka, XVIII/XIX w. 

M. Gogol, Rewizor rosyjska, I poł. XIX w. 

H. Heine, wybrane wiersze niemiecka, I poł. XIX w. 

W. Hugo, Nędznicy francuska, II poł. XIX w. 

A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin rosyjska, I poł. XIX w. 

F. Schiller, wybrane ballady niemiecka, XVIII w. 

I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo rosyjska, XIX w. 

H. Fast, Droga do wolności amerykańska, XX w. 

K. Paustowski, Opowieść północna rosyjska, XX w. 

W. Szekspir, Hamlet angielska, XVI/XVII w. 

XI 

 

(lektura 

podstawowa) 

F. Dzierżyński, Z pamiętnika więźnia, Ucieczka rosyjska, XX w. 

M. Gorki, Matka rosyjska, pocz. XX w. 

X 

 

(lektura 

uzupełniająca) 

 

A. France, Zbrodnia Sylwestra Bonnard 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1921 r.) 
francuska, II poł. XIX w. 

J. Fučik, Raport spod szubienicy czeska, XX w. 

M. Gorki, Moje uniwersytety rosyjska, pocz. XX w. 

W. Majakowski, Wiersze i poematy rosyjska, XX w. 

M. Szołochow, Cichy Don 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1965 r.) 
rosyjska, XX w. 

J. London, Martin Eden amerykańska, pocz. XX w. 

A. Makarenko, Poemat pedagogiczny rosyjska, XX w. 

T. Mann, Buddenbrookowie 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1929 r.) 
niemiecka, pocz. XX w. 

M. Ostrowski, Jak hartowała się stal rosyjska, XX w. 

A. Seghers, Siódmy krzyż niemiecka, XX w. 

L. Tołstoj, Wojna i pokój rosyjska, II poł. XIX w. 
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 Istotne zmiany w zakresie organizacji systemu polskiej oświaty wprowadziła ustawa 

z 15 lipca 1961 r., która ustanowiła ośmioletnią szkołę podstawową. Wydłużenie nauki o rok 

na tym poziomie edukacyjnym miało na celu przede wszystkim ugruntowanie zdobytej wiedzy 

i lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w klasach wyżej zorganizowanych. Szkoła 

średnia obejmowała trzy typy placówek oświatowych: licea ogólnokształcące, technika 

zawodowe i licea zawodowe (np. przemysłowe, kolejowe, ekonomiczne). Czteroletnie licea 

ogólnokształcące przygotowywały młodzież przede wszystkim do podjęcia nauki na studiach 

wyższych, natomiast technika i licea zawodowe z jednej strony wyposażały uczniów 

w specjalistyczną wiedzę techniczną, ułatwiając im odnalezienie się na rynku pracy, z drugiej 

zaś dawały młodzieży pełnię wykształcenia ogólnego, tworząc tym samym warunki 

do zdawania egzaminu dojrzałości i podejmowania decyzji o dalszej edukacji.  

 Przedmiotem, który był szczególnie eksponowany w repertuarze szkolnych zajęć 

w omawianym okresie był język polski. Edukacja polonistyczna była niezbędnym elementem 

kształcenia i wychowania obywatelskiego młodego człowieka. Wskazywano, że umiejętne 

i logiczne posługiwanie się ojczystym językiem pozwala na całościowy rozwój człowieka 

w strukturze społecznej. Język otwierał ponadto dostęp do fachowej literatury, budował 

wrażliwość na wartości etyczne, umożliwiał osiągnięcie przeżycia estetycznego oraz pozwalał 

na lekturę i zrozumienie „właściwych” dzieł, umacniających w uczniach przywiązanie do idei 

humanizmu socjalistycznego. Lektury miały być dla młodych ludzi skarbnicą wiedzy 

o otaczającym ich świecie oraz „ucieleśnieniem” ideologii, pojawiających się często 

w zaszyfrowanej formie w tekstach literackich. Uczeń poprzez odpowiednie ćwiczenia, uważną 

lekturę oraz wskazówki ze strony nauczyciela miał wyrobić w sobie umiejętność odczytywania 

tych znaczeń i demaskowania wszelkich zafałszowań. Szczególnie istotną rolę przypisywano 

literaturze w budowaniu ponadnarodowego repertuaru uniwersalnych wartości. 

Internacjonalizm radziecki nie miał nic wspólnego z europejskością i powszechnością, 

ale ciekawe jest to, że tworząc monolityczne państwo narodowe, jakim była Polska 

Rzeczpospolita Ludowa, potrzebowano jednak kontekstu poza polskiego: 

 

W wielu dziełach polskiej i obcej literatury ukazana jest idea solidarności międzynarodowej w dążeniach 

wyzwoleńczych, np. u Mickiewicza, Słowackiego, Hugo, Puszkina, Broniewskiego, Newerlego i innych. 

Literatura ukazuje również problem walki z dyskryminacją rasową i narodową, począwszy od tekstów Kołłątaja, 

Norwida przez utwory Orzeszkowej, Konopnickiej, aż do poezji Tuwima i współczesnego dramatu. Powinno 

to przygotować uczniów do zrozumienia istotnego sensu internacjonalizmu, jako międzynarodowej solidarności 

mas pracujących, w dążeniu do budowy nowego, sprawiedliwego i wolnego świata. Wydobycie elementów 

internacjonalizmu z twórczości literackiej, ukazanie ich roli w walce z faszyzmem, jak również w budowie ustroju 
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sprawiedliwości społecznej, podkreślenie doniosłości idei wychowania nowego człowieka, umożliwią dzieła 

o dużej wartości ideowo-wychowawczej, jak Niemcy Kruczkowskiego, Medaliony Nałkowskiej czy Popiół 

i diament Andrzejewskiego. Należy wydobyć istotę „partyjności” literatury, którą reprezentuje twórczość 

Kruczkowskiego, Wasilewskiej, Broniewskiego czy Newerlego oraz ukazać próby tworzenia literatury realizmu 

socjalistycznego. Konfrontacja podstawowych założeń filozoficznych egzystencjalizmu Sartre’a z ich oceną 

z pozycji marksizmu pozwoli uczniom głębiej zrozumieć twórcze, humanistyczne wartości ideologii 

marksistowskiej, ideologii wiary w sens życia, które buduje człowiek rozumny i uspołeczniony276.                     

 

 Najistotniejszym zadaniem przypisywanym bezpłatnej szkole ponadpodstawowej była 

troska o wszechstronny rozwój młodego człowieka, który w przyszłości miał stać się 

zaangażowanym obywatelem Polski Ludowej. W szkołach działały wówczas organizacje 

uczniowskie, które wspierały proces wychowawczy, kształtowały właściwe postawy 

patriotyczno-społeczne, a także organizowały czas wolny uczniów. Wśród najważniejszych 

warto wymienić drużyny harcerskie, funkcjonujące w ramach Związku Harcerstwa Polskiego 

oraz zideologizowane szkolne koła Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i Związku 

Młodzieży Wiejskiej (ZMW). Nauka w szkole średniej miała zapewnić uczniom jednolity 

poziom wykształcenia ogólnego w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i edukacji 

humanistycznej, a także przygotowywać młodzież do wyboru właściwego kierunku studiów 

i podjęcia decyzji o przyszłym zawodzie (wszyscy nauczyciele byli zobowiązani do udzielania 

uczniom informacji w zakresie poradnictwa zawodowego). Wspierano ponadto rozwój 

edukacji kulturalnej, która miała przede wszystkim umożliwiać uczniom kontakt z różnymi 

formami kultury wysokiej (wyjścia do teatrów, kin, muzeów, spacery edukacyjne). Władza 

doskonale zdawała sobie sprawę, że w procesie kształtowania młodego pokolenia dużą rolę 

odgrywają nauczyciele. To właśnie oni, przy okazji realizacji programu dydaktyczno-

wychowawczego, mieli możliwość zaszczepiania w młodzieży wartości socjalistycznych:  

 

Zadaniem nauczyciela jest wychowywać dzieci i młodzież na ideowych, wykształconych i kulturalnych obywateli, 

patriotów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oddanych sprawie budownictwa socjalizmu i pokoju. Aby wykonać 

to zadanie, nauczyciel obowiązany jest: 

- realizować programy nauczania i wychowania, stale dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy, 

udoskonalać metody nauczania i wychowania,  

- troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży powierzonej jego opiece,  

- dbać o godność i przykładaną postawę moralną wychowawcy młodego pokolenia,  

- systematycznie podnosić swój poziom ideologiczny, naukowy i zawodowy,  

 
276 Uwagi o realizacji programu [w:] Tymczasowy program nauczania w klasach I-IV liceum ogólnokształcącego 

ustalony zarządzeniem Ministra Oświaty z dn. 13 lutego 1966 r., Warszawa 1966, s. 38.  
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- współpracować z rodzicami uczniów i środowiskiem społecznym277. 

Warto podkreślić, że w tym omawianym okresie zawód nauczyciela cieszył się dużym 

szacunkiem społeczeństwa i zajmował wysoką lokatę wśród innych zawodów zaufania 

publicznego.  

 Lata 60. XX w. przyniosły zdecydowaną zmianę w zakresie propozycji lekturowych 

z literatury powszechnej. Nastąpiło wówczas zdecydowane otwarcie na Zachód i szczególne 

wyeksponowanie w katalogu tekstów pozycji z literatur angielskiej, amerykańskiej, francuskiej 

i niemieckiej. Oczywiście nadal obecna była literatura rosyjskojęzyczna, wraz z jej 

produkcyjno-socrealistycznymi reprezentacjami, ale jej siła oddziaływania została znacznie 

ograniczona. Nawet powieść Matka autorstwa klasyka literatury radzieckiej M. Gorkiego 

znalazła się jedynie wśród lektur uzupełniających (do wyboru). W poniższym zestawieniu 

widać wyraźnie, że Literacka Nagroda Nobla stała się z czasem wyznacznikiem wartości dzieł 

literackich, które warto było polecać do czytania młodym ludziom. Socjalistyczna powieść 

tendencyjna zaczęła ustępować miejsca tekstom, które zdecydowanie wykraczały poza 

tematykę, składającą hołd proletariatowi. Skoro sztuka, jak wskazywał Marks, urzeczywistnia 

realny świat, czymś naturalnym staje się otwarcie na nowe doświadczenia, tematy 

czy problemy, które warunkuje teraźniejszość. Zwróćmy uwagę, że w poniższym zestawieniu 

pojawiają się autorzy, których dzieła dawały się opisać w paradygmacie tej krytyki, 

np. W. Szekspir, Molier, H. Balzak. Wskazani autorzy potrafili tworzyć sugestywne wizje 

rzeczywistości, które tłumaczyły się same przez się oraz byli doskonałymi obserwatorami 

otaczającego ich świata, potrafiącymi odtwarzać moment historyczny i nastroje społeczne 

w swoich tekstach. Nade wszystko jednak opowiadane przez nich historie przepełnione były 

treściami uniwersalnymi, które nigdy nie stracą na swej aktualności. Wśród polecanych 

autorów znaleźli się także literaci, którym faktycznie bliskie były idee socjalistyczne, 

np. J. London, B. Brecht czy A. Seghers.                                                                      

 

 
277 Ustawa z dn. 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli (Dz.U. 1956 nr 12 poz. 63). 

Przywołany dokument został uchylony 1 maja 1972 r. po wprowadzeniu Karty praw i obowiązków nauczyciela 

w systemie edukacji narodowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Dz.U. 1972 nr 16 poz. 114), gdzie 

czytamy: „Polska Rzeczpospolita Ludowa szczególną troską otacza stan nauczycielski, w którego rękach 

spoczywa wychowanie narodu. Nauczyciel urzeczywistnia socjalistyczne ideały programowe kierowniczej siły 

narodu – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dziedzinie kształtowania świadomości młodego pokolenia, 

jego patriotycznej i internacjonalistycznej postawy. Państwo Ludowe działające w imieniu narodu powierzyło 

nauczycielom wychowanie młodych pokoleń, które decydować będą o kształcie socjalistycznej przyszłości kraju. 

[…] Rzetelna i twórcza praca nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji narodowej powinna sprzyjać pełnemu 

urzeczywistnieniu ideałów wychowawczych socjalizmu”.        
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Tabela 10: Autorskie zestawienie propozycji lektur z literatury powszechnej w oparciu 

o projekt programu nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym z 1964 r.278 

 

Klasa 
Autor, proponowane teksty z literatury powszechnej 

1964 
Literatura 

VIII 
W. Majakowski, wybrane wiersze rosyjska 

M. Ostrowski, Jak hartowała się stal rosyjska 

Do wyboru 

Ch. Dickens, Dawid Copperfield angielska 

A. Fadiejew, Młoda Gwardia rosyjska 

E. Hemingway, opowiadanie (np. Mój stary, Rzeka dwóch serc, 

Pięćdziesiąt kawałków, Niepokonany) 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1954 r.) 

amerykańska 

J. Jefremow, Mgławica Andromedy rosyjska 

W. Katajew, Zimowy wiatr rosyjska 

G. de Maupassant, wybrane nowele francuska 

K. Paustowski, wybór opowiadań rosyjska 

J. Steinbeck, wybór powiadań 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1962 r.) 
amerykańska 

M. Szołochow, Los człowieka 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1965 r.) 
rosyjska 

L. Voynich, Szerszeń angielska 

IX 

Sofokles, Antygona  grecka  

W. Szekspir, Makbet  angielska  

Molier, Skąpiec lub Świętoszek  francuska  

Do wyboru 

M. Cervantes, Don Kichot (wyd. młodzieżowe)   hiszpańska  

J. Conrad, Tajfun i inne opowiadania  angielska  

Dante Alighieri, Boska komedia (fragm. Piekła)  włoska  

K. Fiedin, Pierwsze porywy  rosyjska  

E. Hemingway, Stary człowiek i morze amerykańska  

J. London, Martin Eden  amerykańska  

A. Saint-Exupéry, Nocny lot  francuska  

M. Twain, wybrane opowiadania  amerykańska  

X 

G. Byron, Giaur  angielska  

J. W. Goethe, wybrane wiersze niemiecka  

F. Schiller, wybrane wiersze  niemiecka  

W. Hugo, wybrane wiersze  francuska  

A. Puszkin, wybrane wiersze rosyjska 

H. Balzac, Ojciec Goriot lub Eugenia Grandet francuska 

L. Tołstoj, wybrane opowiadania rosyjska 

Do wyboru 

Antologia współczesnej noweli radzieckiej (wybór) rosyjska 

A. Czechow, wybrane opowiadania rosyjska 

K. Dickens, Klub Pickwicka  angielska  

G. Flaubert, Opowiadania  francuska  

M. Gogol, Opowiadania  rosyjska  

K. Paustowski, Opowieść północna rosyjska  

K. Simonow, Żywi i martwi  rosyjska  

Stendhal, Czerwone i czarne  francuska  

W. Szekspir, Hamlet lub Sen nocy letniej  angielska  

L. Tołstoj, Wojna i pokój  rosyjska  

 
278 Język polski. Program nauczania liceum ogólnokształcącego, klasy VIII-XI, Warszawa 1964, s. 3-25.  
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XI 

Do wyboru 

J. Bondariew, Cisza rosyjska  

B. Brecht, Matka Courage  niemiecka  

A. Camus, Dżuma  

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1957 r.) 
francuska  

J. Conrad, Lord Jim  angielska  

M. Gorki, Matka  rosyjska  

E. Hemingway, Komu bije dzwon  amerykańska  

T. Mann, wybrane opowiadania (np. Mario i czarodziej) 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1929 r.)  
niemiecka  

W. Majakowski, wybrane wiersze i poematy  rosyjska  

A. Seghers, Siódmy krzyż  niemiecka  

B. Shaw, Żołnierz i bohater 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1925 r.) 
angielska  

J. Steinbeck, Grona gniewu 

(Laureat Literackiej Narody Nobla – 1962 r.) 
amerykańska  

M. Szołochow, Cichy Don  rosyjska  

A. Tołstoj, Droga przez mękę  rosyjska  

 

 W 1973 r., celem uczczenia dwusetnej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji 

Narodowej, ukazała się ustawa Sejmu PRL w sprawie systemu edukacji. W dokumencie 

wskazywano, że działania władz socjalistycznych w zakresie reform szkolnictwa, które 

zainicjowano tuż po zakończeniu II wojny światowej, bliskie były zabiegom podejmowanym 

w XVIII w. przez wpływowych reformatorów oświaty, m.in. H. Kołłątaja czy S. Staszica. 

Najważniejszym postulatem, który przyświecał wspominanym reformom było hasło 

demokratyzacji szkolnictwa. W okresie oświecenia chodziło o upowszechnienie oświaty 

w obrębie wszystkich stanów oraz wprowadzenie nowoczesnych programów nauczania 

i podręczników, natomiast w PRL-u grupą, która miała zostać niejako włączona do systemu 

edukacji wyższych szczebli była młodzież wiejska i robotnicza. Podkreślano ponadto, że w obu 

przypadkach opowiadano się za świecką szkołą, która miała przede wszystkim zaszczepiać 

młodym ludziom idee patriotyczne oraz przywiązanie do przyrodzonej wolności i umiłowania 

nauki: 

 

Idee i założenia Komisji Edukacji Narodowej były kontynuowane i wzbogacane przez pokolenia bojowników 

o wyzwolenie narodowe i społeczne w dobie niewoli, przez postępowe siły okresu międzywojennego i tysiące 

działaczy tajnego nauczania w latach okupacji hitlerowskiej. W oparciu o te tradycje i twórcze siły narodu dopiero 

władza ludu pracującego dokonała powszechnej rewolucji oświatowej, umożliwiając najszerszym masom awans 

społeczny i intelektualny. Historyczny dorobek Polski Ludowej na polu oświaty i wychowania potwierdza, 

że socjalizm zapewnia rozwój nowoczesnej wiedzy, powszechnej oświaty i postępowego wychowania, 

te zaś czynniki tworzą trwałe źródła siły i dynamiki rozwojowej nowego ustroju279.              

 
279 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dn. 13 października 1973 r. w sprawie systemu edukacji 

narodowej, „Monitor Polski” Nr 44, poz. 260, s. 538. 
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 Sprawna odbudowa polskiego systemu oświaty po okresie wojennej stagnacji była dużą 

zasługą PRL. Upowszechnienie oświaty, uregulowanie kwestii obowiązkowej edukacji, walka 

z analfabetyzmem, zakładanie i budowa nowych szkół oraz mieszkań dla nauczycieli, 

rozbudowa systemu kształcenia przyszłych pedagogów, powiązanie oświaty z życiem 

gospodarczym kraju to tylko ważniejsze z dokonań, mających miejsce w tym okresie. Niemniej 

jednak to właśnie w PRL-u notuje się spadek poziom edukacji, co było szczególnie widoczne 

na etapie szkoły średniej. Młodzież wiejska, nieposiadająca gruntowanego przygotowania 

elementarnego, trafiała do wyższej zorganizowanych szkół, gdzie na każdym kroku wychodziły 

braki edukacyjne. Władze oświatowe zdecydowały jednak, aby rady pedagogiczne czyniły 

starania, mające na celu zatrzymanie tej młodzieży w szkołach średnich. Musiało się 

to oczywiście odbić na poziomie wymagań i programach nauczania poszczególnych 

przedmiotów, które co raz wyraźniej „odchudzano” w zakresie proponowanego materiału 

dydaktycznego. Warto podkreślić, że w latach siedemdziesiątych ok. 90% polskiej młodzieży 

podejmowało naukę na poziomie ponadpodstawowym280. Szkole średniej przypisywano 

szczególną rolę w polskim systemie oświaty, gdyż na tym etapie edukacyjnym 

przygotowywano młodzież do wyboru przyszłego zawodu oraz formowano uczniów 

do pełnienia określonej roli w państwie socjalistycznym: „Należy dążyć, aby kształcenie 

i wychowanie na poziomie średnim zapewniło uformowanie świadomości społecznej 

i moralnej jednostki, która tej jednostce pozwoli żyć i pracować w socjalistycznych formach 

organizacji społeczeństwa oraz zmieniać to społeczeństwo zgodnie z jego celami i wartościami. 

Kształcenie na poziomie średnim powinno też przygotować dorastające pokolenia 

do twórczego rozwijania kultury”281. Polskie szkolnictwo po 1973 r. miało rozwijać 

następujące założenia ówczesnej polityki oświatowej: 

1. Rozbudowa sieci przedszkoli w ośrodkach miejskich i na wsi. 

2. Standaryzacja poziomu nauczania i efektów kształcenia w poszczególnych 

typach szkół.  

3. Umożliwienie wszystkim uczniom kontynuacji nauki w szkołach 

ponadpodstawowych.  

 
280 W ustawie wskazano, że w latach 1946-71 mury szkół podstawowych opuściło 11 mln uczniów, liceów 

ogólnokształcących 1,5 mln, szkół zawodowych zasadniczych 3 mln, techników i liceów zawodowych ponad 

600 tys. młodych ludzi.  
281 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dn. 13 października 1973 r. w sprawie systemu edukacji 

narodowej, „Monitor Polski” Nr 44, poz. 260, s. 540.  
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4. Modyfikacja i uwspółcześnienie programów nauczania (rezygnacja z treści, które 

uległy dezaktualizacji lub były powielane na innych przedmiotach, włączanie 

do podstaw programowych wyników najnowszych sukcesów naukowych).  

5. Stałe zbliżanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynkowych.  

6. Zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych.  

7. Rozwijanie idei dwuletnich szkół specjalistycznych, przygotowujących 

absolwentów szkół średnich do podjęcia studiów wyższych.  

8. Powiązanie nauki teoretycznej z praktyką i doświadczeniem (zakładanie 

w placówkach edukacyjnych pracowni naukowych, laboratoriów, nawiązywanie 

współpracy z ośrodkami naukowymi). 

9. Stałe podnoszenie wymagań względem poziomu wykształcenia kadry 

nauczycielskiej282.   

Troska o rozwój powszechnej oświaty była kluczowym zadaniem, które stało przed 

całym socjalistycznym społeczeństwem. Rolą szkoły, oprócz kształcenia i wychowania 

patriotycznego młodych obywateli, było także rozbudzanie zainteresowań młodzieży 

w aspekcie potrzeb ogólnonarodowych i gospodarczych. Warto podkreślić, że kształcenie 

nie było wyłącznie domeną placówek edukacyjnych, ponieważ za rozwój intelektualno-

społeczny młodzieży odpowiadały także rodzina, zakłady pracy, instytucje kulturalne 

i sportowe, prasa, radio i telewizja, a także Ludowe Wojsko Polskie.              

W latach 70. XX w. nastąpiła wyraźna zmiana w zakresie wytycznych, odnoszących się 

do szkolnej analizy i interpretacji dzieła literackiego. Po pierwsze ograniczono listę pozycji 

lekturowych, z którymi uczeń powinien zapoznać się w trakcie edukacji na poziomie szkoły 

średniej. Po drugie ujednolicono podział na lektury podstawowe, dedykowane wszystkim 

uczniom oraz lektury uzupełniające, wybierane przez nauczyciela i zgodne z zaplanowanym 

przez niego rocznym planem pracy283. Po trzecie zaczęto postulować, aby w tekstach literackich 

poszukiwać przede wszystkim uniwersalnych i aktualnych wartości oraz treści ideowych, 

które mogłyby uświadomić młodym ludziom, czym jest ciągłość tradycji i wspólnota myśli. 

Dzieło literackie miało funkcjonować na zajęciach jako żywy zapis ludzkiego doświadczenia, 

a nie wyłącznie odległe świadectwo historii i napięć społecznych. Zalecano, aby w przypadku 

obszerniejszych tekstów bazować na odpowiednio dobranych fragmentach, dostosowanych 

do wieku, możliwości intelektualnych i zainteresowań uczniów. W podstawach programowych 

 
282 Tamże, s. 540-541.  
283 Zob. Język polski. Program nauczania liceum ogólnokształcącego,  klasy I-IV, Warszawa 1971.    
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z tego okresu podkreślano, że wartościowa lekcja języka polskiego to taka, która angażuje 

wszystkich uczniów do zabierania głosu w dyskusji. Przypomnę, że w latach 50. XX 

w. dominującą techniką, która organizowała lekcje języka polskiego była metoda wykładowa, 

wyraźnie angażująca prowadzącego i jednocześnie ograniczająca do minimum aktywność 

uczniów, którzy mieli przede wszystkim biernie odbierać treści ideologiczne ujawnione 

w trakcie analizy dzieła. Warto podkreślić, że oparcie procesu dydaktycznego przede 

wszystkim na metodzie podającej jest w szkolnych realiach zgubne w skutkach, gdyż prowadzi 

do zniechęcenia uczniów i wyraźnego spadku efektywności nauczania. Wielu młodych 

nauczycieli, rozpoczynając pracę w szkole, uważa że im więcej powie na temat określonego 

zagadnienia tym lepiej, bo uczniowie dostrzegą w nich specjalistów w swoich dziedzinach. 

Nauczyciel, prowadzący w szkole wyłącznie wykłady, będzie przekonany, że przecież realizuje 

wszystkie zagadnienia ujęte w rozkładzie materiału i celach poszczególnych lekcji, ale dość 

szybko okaże się, że jego założenia są iluzoryczne, ponieważ uczniowie niewiele zapamiętają 

z natłoku informacji i faktów. Naczelnymi zasadami, które powinny przyświecać 

nauczycielowi są ograniczenie treści i dostosowywanie ich do specyfiki klasy, angażowanie 

uczniów do aktywności do zajęciach, indywidualizowanie procesu nauczania i stałe upewnianie 

się, czy wszystkim udało się zrozumieć omawiany materiał. 

Rozmowę na temat lektury należało zacząć od dyskusji na temat osobistych 

doświadczeń uczniów w związku z przeczytanym dziełem. Kolejnym krokiem miała być 

rozmowa na temat autora, specyfiki jego warsztatu literackiego oraz realiów epoki, w której 

tworzył. Następnie należało wyeksponować na zajęciach najważniejsze elementy ideowe tekstu 

i omówić z uczniami jego tematykę. Wśród lektur podstawowych i uzupełniających pojawiały 

się reprezentatywne działa z literatury powszechnej, które miały być omawiane w powiązaniu 

z polską tradycją literacką. Na przykład przy okazji omawiania twórczości Jana 

Kochanowskiego postulowano sięgnięcie po fragmenty Iliady Homera celem pokazania 

antycznych reminiscencji w polskiej, szesnastowiecznej tradycji literackiej. Dramat 

szekspirowski miał pojawiać się przy okazji omawiania tekstów Adama Mickiewicza 

czy Juliusza Słowackiego, którym bliskie były metafizyczne i frenetyczne odcienie jego 

twórczości. W klasie maturalnej natomiast wskazywano na konieczność zapoznania uczniów 

z najważniejszymi tendencjami rozwojowymi najnowszej literatury, dlatego polecano 

omówienie wybranych tekstów m.in. E. Hemingwaya, A. Camusa czy M. Szołochowa. 

Literatura powszechna, podobnie jak w okresie dwudziestolecia międzywojennego, miała 
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pełnić rolę koniecznego kontekstu, dzięki któremu możliwe będzie ukazanie specyfiki rodzimej 

literatury oraz zajmowanego przez nią miejsca wśród innych literatur narodowych284. 

 Repertuar tekstów z literatury powszechnej, ujęty w podstawach programowych 

do nauki języka polskiego dedykowanych liceum ogólnokształcącemu z lat 1974 i 1983, 

wyraźnie wskazuje na zwrot w kierunku tradycji zachodniej. W 1974 r. na liście lektur 

obowiązkowych z literatury powszechnej, omawianych w poszczególnych klasach, znalazły się 

następujące teksty: Iliada Homera – literatura grecka; Pieśń o Rolandzie; Skąpiec 

lub Świętoszek Moliera; Ojciec Goriot H. Balzaka – literatura francuska; Makbet lub Romeo 

i Julia W. Szekspira; Giaur G. Byrona – literatura angielska; Król elfów J. W. Goethego; 

Rękawiczka F. Schillera – literatura niemiecka; wybrane wiersze (np. Pismo na Sybir) 

A. Puszkina; wybrane opowiadania (np. Człowiek w futerale) A. Czechowa; Matka 

M. Gorkiego – literatura rosyjska. Wśród autorów, którzy znaleźli się na liście lektur 

uzupełniających, pojawili się: M. Cervantes (Don Kichot) – hiszp., J. Conrad (Tajfun, Lord 

Jim) – ang., Horacy (wybrane liryki) – rzym., J. London (wybrane nowele) – ameryk., 

Sofokles (Antygona) – gr., W. Aksionow (Koledzy) – ros., Ch. Dickens (Klub Pickwicka) – 

ang., Stendhal (Czerwone i czarne) – franc., W. Szekspir (Hamlet) – ang., L. Tołstoj (Wojna 

i pokój) – ros., E. Hemingway (Stary człowiek i morze) – ameryk., K. Paustowski (Opowieść 

północna) – ros., F. Dostojewski (Potulna) – ros., T. Mann (wybrane opowiadania) – niem., 

B. Shaw (Pigmalion) – irl., M. Szołochow (Cichy Don, Los człowieka) – ros., A. Tołstoj 

(Droga przez mękę) – ros., B. Brecht (Matka Courage i jej dzieci…) – niem., A. Camus 

(Dżuma) – franc., W. Faulkner (wybrane opowiadania, np. Kiedy umieram, Wielki las) – 

ameryk., E. Hemingway (Komu bije dzwon) – ameryk., A. Saint-Exupéry (wybrane 

opowiadania, np. Poczta na południe, Kurier wojenny) – franc., A. Seghers (Siódmy krzyż) – 

niem., K. Simonow (Dnie i noce) – ros.         

 Listę lektur obowiązkowych w 1983 r. tworzyły następujące pozycje: Iliada Homera, 

Antygona Sofoklesa – literatura grecka; wybrane księgi biblijne; Pieśń o Rolandzie; Świętoszek 

lub Skąpiec Moliera; wybrane wiersze Ch. Baudelaire’a, S. Mallarmego, A. Rimbauda, 

P. Verlaine’a, G. Apollinaire’a; Dżuma A. Camusa – literatura francuska; Romeo i Julia 

lub Makbet W. Szekspira; wybrane wiersze T. S. Eliota – literatura angielska; wybrane 

wiersze A. Błoka, S. Jesienina, W. Majakowskiego, B. Pasternaka, M. Cwietajewej – 

literatura rosyjska; wybrane wiersze W. Whitmana – literatura amerykańska; wybrane wiersze 

R. M. Rilkego – literatura austriacka. Ciekawie wygląda w tym przypadku zestaw tekstów 

 
284 Tamże. 
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uzupełniających, wśród których można zaobserwować rozszerzenie propozycji lekturowej 

o literatury odległe geograficznie i kulturowo względem polskiej tradycji, np. Kobietę z wydm 

A. Kobo – jap.; Podróż do źródeł czasu A. Carpentiera – kub.; Sto lat samotności 

G. Marqueza – kol.; Ostatni brzeg N. Shute’a – austral.; Ogród o rozwidlających się 

ścieżkach, Temat zdrajcy i bohatera J. L. Borgesa – arg.; Południowa autostrada J. Cortazara 

– arg. Warto wskazać też innych autorów fakultatywnych, których teksty należą do kanonu 

światowej literatury powszechnej (podaję tylko nazwiska autorów i tytuły dzieł/fragmentów, 

które nie znalazły się w podstawie z 1974 r.): Obrona Sokratesa Platona – gr.; Poetyka 

Arystotelesa – gr.; Rozmyślania Marka Aureliusza – rzym.; Dzieje Tristana i Izoldy – franc.; 

Kwiatki Świętego Franciszka – łac.; Boska komedia Dantego Alighieri – wł.; wybrane 

fragmenty utworów M. Montaigne’a, F. Rabelais’ego – franc. oraz G. Boccaccia, 

N. Machiavellego – wł.; Colas Breugnon R. Rollanda – franc.; Cyd P. Corneille’a – franc.; 

Rozprawa o metodzie Kartezjusza – franc.; Myśli B. Pascala – franc.; Kubuś Fatalista 

D. Diderota – franc.; List o tolerancji J. Locke’a – ang.; Umowa społeczna J. J. Rousseau – 

franc.; Kandyd Woltera; wybrane opowiadania M. Gogola; Nędznicy W. Hugo; Spowiedź 

dziecięcia wieku A. de Musseta; Czym jest filozofia pozytywna? A. Comte’a – franc.; Ojcowie 

i dzieci I. Turgieniewa – ros.; Pani Bovary G. Flauberta – franc.; Dzika kaczka, Nora 

H. Ibsena – nor.; Ślepcy M. Maeterlincka – belg.; Wehikuł czasu lub Wojna światów 

H. Wellsa – ang.; Germinal E. Zoli – franc.; Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa – ros.; 

Przygody dobrego wojaka Szwejka J. Hašeka – czes.; Proces F. Kafki – niem.; Łaźnia 

lub Pluskwa W. Majakowskiego – ros.; Dola człowiecza A. Malrauxa – franc.; 

W poszukiwaniu straconego czasu M. Prousta – franc.; Na zachodzie bez zmian 

E. M. Remarque’a – franc.; Pociąg pod specjalnym nadzorem B. Hrabala – czes.; Pożegnanie 

z Matiorą W. Rasputina – ros.; Zgon W. Tendriakowa – ros.; Rozmyślania nad Christą T. 

Ch. Wolf – niem.; 451 stopni Farenheita R. Brandbury – ameryk.; Człowiek z nożami, 

Przechodniu powiedz Spa… H. Bölla- niem.; Śmierć pięknych saren O. Pavela – czes.285       

 Wraz z zakończeniem działań wojennych i po przejęciu sterów władzy przez rząd 

komunistyczny rozpoczęto proces reformy systemu edukacyjnego i modyfikacji programów 

nauczania w duchu idei socjalistycznych oraz radzickiej myśli dydaktycznej. Decyzja 

o upowszechnieniu oświaty i wzmocnieniu roli szkół średnich w budowaniu nowego ładu 

społecznego wpłynęła na obniżenie poziomu edukacyjnego w publicznych placówkach 

 
285 Instrukcja programowa dla liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego, język polski, 

Warszawa 1983, s. 81-91.  
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w stosunku do dorobku szkolnictwa okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wpływ 

na to miały też powojenne niedobory kadrowe. Ideologia i realizacja doraźnych celów 

politycznych miała wpływ na kształt systemu oświaty, którego naczelną zasadą stało się 

dążenie do ujednolicania ustroju i programów naukowych. Wyrażano krytyczny stosunek 

do dokonań przedwojennych, wskazując że ten system spowodował wzrost analfabetyzmu 

w społeczeństwie oraz wykluczenie dzieci, pochodzących z biedniejszych rodzin. Ofensywa 

ideologiczna dotknęła szczególnie przedmioty humanistyczne, gdyż uznano, że projekt nowego 

obywatela, budowniczego socjalizmu, musi być rozwijany w środowisku szkolnym 

i wzmacniany odpowiednią lekturą oraz wychowaniem w duchu idei marksistowsko-

leninowskich. Analizując listy lektur z lat 1950-1970 można dojść do wniosku, że po literaturę 

powszechną sięgano chętnie, jeśli realizowała program realizmu socjalistycznego 

i eksponowała treści ideologiczne, które można było wykorzystać w procesie wychowawczym. 

Pojawiające się w spisach lektur pojedyncze nazwiska autorów nagrodzonych Literacką 

Nagrodą Nobla miały, moim zdaniem, budować iluzję normalności i zachowywania łączności 

ze współczesnym światem. Dopiero w latach 70. XX w. zaczęto traktować literaturę 

powszechną jako kontekst, który umożliwiał wyeksponowanie specyfiki rodzinnej kultury 

oraz ukazanie, że polski polisystem literacki jest częścią polisystemu europejskiego 

i światowego, co oznacza, że polska literatura jest jednocześnie literaturą powszechną.      
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Rozdział czwarty 

Literatura powszechna w szkole w czasach globalizacji 

 

 Yuval Noah Harari w książce 21 lekcji na XXI wiek, rozważając tendencje rozwojowe 

współczesnej myśli pedagogicznej, doszedł do wniosku, że: „(…) szkoły powinny przestawić 

się na uczenie „czterech K” – krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji i kreatywności. 

Ujmując to szerzej, szkoły powinny kłaść mniejszy nacisk na umiejętności techniczne, a silniej 

akcentować uniwersalne umiejętności życiowe”286. W poniższym rozdziale chciałbym 

rozpatrzyć tę myśl w kontekście dwóch ostatnich podstaw programowych kształcenia ogólnego 

w zakresie języka polskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię roli literatury 

powszechnej.  

 W wyniku tzw. reformy Handkego z 1999 r. wprowadzono, wzorowany 

na doświadczeniach systemu przedwojennego, trójstopniowy model oświaty, obejmujący 

sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzy- lub czteroletnią szkołę 

ponadgimnazjalną. Wspomniana reforma wyparła funkcjonujący od 1968 r. model, oparty 

na ośmioletniej szkole podstawowej i cztero- lub pięcioletniej szkole średniej.  

 Podstawa programowa z 2009 r., stanowiąca kluczowe ogniwo niniejszego rozdziału, 

stanowiła dopełnienie zabiegów zainicjowanych w 1999 r. Jej celem miały być przede 

wszystkim poprawa efektywności kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych 

oraz uporządkowanie standardów egzaminacyjnych, ponieważ funkcjonujące od końca lat 90. 

informatory powodowały, że to one, a nie podstawa, stawały się nośnikami treści edukacyjnych 

i określonych praktyk dydaktycznych. Zbigniew Marciniak, profesor nauk matematycznych 

oraz wiceminister edukacji (2007-2010) i wiceminister nauki (2010-2012), w artykule 

O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego pisał: 

 

Początek XXI wieku przyniósł zjawisko bezprecedensowego wzrostu aspiracji edukacyjnych młodych Polaków. 

Jeszcze kilka lat temu tylko około 50% uczniów z każdego rocznika podejmowało naukę w szkołach 

umożliwiających zdawanie matury. Dziś (2009), po ukończeniu gimnazjum, takie szkoły wybiera 80% uczniów. 

Spośród nich 80% z powodzeniem zdaje maturę i w znakomitej większości przekracza próg uczelni. W rezultacie 

co drugi Polak w wieku 19-24 lata studiuje, zaś liczba studentów w Polsce, w ciągu zaledwie kilku lat, wzrosła 

aż pięciokrotnie287. 

 
286 Y. N. Harari, 21 lekcji na XXI wiek, tł. M. Romanek, Kraków 2018, s. 335.  
287 Z. Marciniak, O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego [w:] Podstawa programowa 

z komentarzami, t. 2., Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 7.  
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 Odpowiedzią na taki stan rzeczy miała być nowoczesna podstawa programowa napisana 

w oparciu o język wymagań oraz wzmocnienie relacji pomiędzy edukacją gimnazjalną (solidna 

baza dydaktyczna) a ponadgimnazjalną (kontynuacja kształcenia ogólnego oraz realizacja 

przedmiotów z zakresie rozszerzonym, odpowiadająca indywidualnym zainteresowaniom 

uczniów). W konsekwencji te dwa etapy edukacyjne miały być traktowane jako spójna całość, 

co wyraźnie przypomina starania podejmowane przez metodyków okresu dwudziestolecia 

międzywojennego.       

 Szczególną rolę w kształtowaniu pożądanych postaw społeczno-obywatelskich 

oraz dydaktycznych wśród uczniów przypisano, wzorem wcześniejszych podstaw 

programowych, edukacji polonistycznej. Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego 

(klasy I-III) uczniowie powinni osiągnąć płynność w zakresie poprawnego posługiwania się 

językiem polskim, sprawnego pisania oraz czytania. Edukacja wczesnoszkolna miała ponadto 

służyć zaszczepieniu wśród uczniów zainteresowania czytelnictwem oraz korzystania 

z zasobów bibliotecznych. W podstawie programowej możemy przeczytać, że: „Dobór 

utworów ma uwzględniać następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, 

opowiadania, wiersze, komiksy – przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami 

czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi”288. Zwróćmy 

uwagę, że uczeń potraktowany tu został jako podmiot procesu dydaktycznego, gdyż 

szczególnie podkreślono istotę indywidualizacji, za którą odpowiedzialny był nauczyciel, 

najlepiej znający swoją klasę i biorący dużą odpowiedzialność za skuteczność zabiegów 

edukacyjnych w konkretnym środowisku289.  

Drugi etap edukacyjny (klasy IV-VI) to okres, w którym uczeń dookreślał swój system 

wartości, poznawał narodową tradycję oraz inne kultury, budował własną tożsamość oraz 

w refleksyjny sposób opisywał otaczającą go rzeczywistość. Polonista, uczący w klasach IV-

VI, miał przede wszystkim: „(…) tak organizować proces dydaktyczno-wychowawczy, by stał 

się on dla uczniów przygodą prowadzącą do samopoznania, zachętą do nieustannego 

poznawania świata i porządkowania jego obrazu”290. Tym zabiegom służyć miał repertuar 

tekstów literackich, pochodzących z literatury polskiej i powszechnej, w którym dominowały 

utwory przygodowe, fantasy oraz te, które opowiadały o młodych ludziach i ich życiowych 

 
288 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, I etap edukacyjny: klasy I-III (edukacja 

wczesnoszkolna), s. 224 (Dz.U. 2004 nr 4 poz. 17 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 

2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół).  
289 Zob. L. Jaroń, Indywidualizacja uczenia – to nie tylko marzenie [w:] „Dyrektor Szkoły” 2010, nr 12, s. 6-9.  
290 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny: klasy IV-VI, s. 260.  
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problemach. Nauczyciel każdego roku zobligowany był do omówienia czterech dłuższych 

pozycji i kilku pomniejszych, które wybierał, uwzględniając potrzeby, motywacje 

i zainteresowania klasy. Wszystko to wydaje się bardzo spójne i przemyślane, ale jeśli 

wykonamy prosty zabieg i przypiszemy poszczególnym tytułom daty ich wydań okaże się, 

że zaproponowana lista jest dość anachroniczna, biorąc pod uwagę świadomość współczesnego 

ucznia – literatura powszechna: F. H. Burnett, Tajemniczy ogród (1911); C. Collodi, Pinokio 

(1883); R. Dahl, Charlie i fabryka czekolady (1964); C. S. Lewis, Lew, Czarownica i stara 

szafa (1950); A. Lindgren, Bracia Lwie Serce (1973); F. Molnár, Chłopcy z Placu Broni 

(1907); L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza (1908); R. Goscinny, J. J. Sempé, 

Mikołajek (1960); M. Twain, Przygody Tomka Sawyera (1876); J. R. Tolkien, Hobbit, czyli 

tam i z powrotem (1937); J. Verne, W 80 dni dookoła świata (1872); M. Witcher, Dziewczynka 

z szóstego księżyca (2002); literatura polska: J. Brzechwa, Akademia Pana Kleksa (1946); 

A. Domańska, Historia żółtej ciżemki (1913); I. Jurgielewiczowa, Ten obcy (1961); S. Lem, 

Bajki robotów (1964); K. Makuszyński, Szatan z siódmej klasy (1937); A. Minkowski, Dolina 

Światła (1985); E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa (1964); J. Olech, Dynastia Miziołków 

(1994); J. Onichimowska, Duch starej kamienicy (1986); H. Sienkiewicz, W pustyni 

i w puszczy (1911); A. Szklarski, Tomek w krainie kangurów (1957); D. Terakowska, Władca 

Lewawu (1989)291.  

Z powyższego zestawienia wynika, że „średni wiek” lektur zaproponowanych 

w podstawie programowej dedykowanych drugiemu etapowi edukacyjnemu z 2009 r. 

w zakresie utworów polskich to pięćdziesiąt jeden lat (r. 1958), natomiast w przypadku 

literatury powszechnej to aż osiemdziesiąt jeden lat (r. 1928). Warto zatem podkreślić, że dobór 

tekstów pod względem gatunkowym i tematycznym w istocie odpowiadał wrażliwości uczniów 

szkoły podstawowej, ale warstwa językowa, czy obraz kreowanej w nich rzeczywistości 

były niewspółmierne do świata, z którym na co dzień stykał się młody człowiek.      

Trzeci etap edukacyjny (gimnazjum) stanowił przełomowy moment w edukacji 

uczniów, gdyż w okresie wczesnej adolescencji nasilały się problemy wychowawcze, mające 

swoje podłoże w psychologii rozwojowej człowieka. W podstawie programowej wskazano, 

że edukacja gimnazjalna to etap: „(…gdy kończy się czas bezwzględnego akceptowania świata, 

w tym autorytetu rodziców i szkoły, ufnego uczenia się zasad rządzących rzeczywistością, 

a zaczyna się okres krytycyzmu oraz intensywnego budowania własnej tożsamości, a także 

 
291 Ciemnoczerwonym kolorem zaznaczyłem daty wydań utworów, pochodzących z XIX w., czerwonym z XX w., 

natomiast fioletowym z XXI w.  
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szukania oparcia w grupie rówieśniczej. Młody człowiek jest wrażliwy na punkcie 

niezależności, równocześnie nie potrafi jeszcze w pełni z niej korzystać, a nawet podświadomie 

się jej boi”292. Szczególnie ważna w tym okresie okazywała się rola nauczyciela, który 

dla młodego człowieka miał być mentorem oraz towarzyszem, pomagającym mu zmierzyć się 

z wyzwaniami, które niesie okres dojrzewania i kreowania własnej podmiotowości. Uczeń, 

kończąc trzeci etap edukacyjny, miał być przygotowany do świadomego i refleksyjnego 

odbioru zróżnicowanych tekstów kultury oraz uwrażliwiony na tradycję i płynące z niej 

uniwersalne wartości293. Ciekawym zabiegiem metodycznym była próba zintegrowania 

kształcenia literackiego, kulturowego i językowego, gdyż ucznia, jak pisał Sławomir Jacek 

Żurek, postrzegano jako świadomego uczestnika procesów komunikacyjnych. Każdego roku 

uczeń był zobligowany poznać w całości co najmniej pięć dzieł literackich. Nauczyciel, 

opracowując plan pracy dydaktycznej, nie mógł pominąć tzw. lektur z gwiazdką, stanowiących 

reprezentatywne dzieła polskiej literatury. Wśród tekstów, które zostały w szczególny sposób 

wyeksponowane w gimnazjalnym spisie lektur były następujące pozycje: wybrane fraszki 

i treny (V, VII, VIII) Jana Kochanowskiego, wybrane bajki Ignacego Krasickiego, Zemsta 

Aleksandra Fredy, II część Dziadów Adama Mickiewicza oraz wybrana powieść historyczna 

Henryka Sienkiewicza (Quo vadis/Krzyżacy/Potop). Katalog tekstów, tworzących tzw. „serce 

polskiej literatury”, na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej był poszerzany o Bogurodzicę, 

wybrane pieśni, treny (inne niż omawiane na trzecim etapie edukacyjnym) i psalm Jana 

Kochanowskiego, III część Dziadów i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Lalkę Bolesława 

Prusa, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, wybrane opowiadanie Bruna Schulza (najczęściej 

tytułowe Sklepy cynamonowe) oraz Ferdydurke Witolda Gombrowicza (możliwość 

omówienia fragmentów). W ten sposób wykrystalizował się kanon kluczowych, z punktu 

widzenia twórców podstawy programowej, tekstów literackich, którego opanowanie stało się 

z czasem celem samym w sobie.  

Myślę, że najlepiej będzie zobrazować tę kwestię, podając konkretny przykład 

z praktyki nauczycielskiej i egzaminacyjnej. Powyżej wskazane teksty, pojawiające się 

na trzecim i czwartym etapie edukacyjnym, stanowiły i nadal stanowią bazę lekturową 

w zakresie pisemnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym294. W drugiej części 

 
292 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, s. 509.  
293 Tamże. 
294 Przywołana formuła egzaminu maturalnego została wprowadzona rozporządzeniem z dn. 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 
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arkusza maturalnego zdający jest proszony o napisanie tekstu argumentacyjnego, liczącego 

minimum dwieście pięćdziesiąt słów, odnoszącego się do załączonego fragmentu tekstu 

literackiego. Maturzysta musi zatem sformułować stanowisko wobec określonego w zadaniu 

problemu, pokazać, że pracuje w bliskości z załączonym fragmentem, posiada pewien zasób 

wiedzy historycznoliterackiej oraz potrafi napisać spójny i uporządkowany tekst. Rozprawkę 

problemową wybiera corocznie ponad dziewięćdziesiąt procent zdających. Pozostali decydują 

się na interpretację utworu poetyckiego, ale trzeba tu podkreślić, że najczęściej wybór 

ten motywowany jest niezrozumieniem problemu podanego w zadaniu związanym z rozprawką 

problemową, niezrozumieniem fragmentu prozy lub dramatu, a czasem także nieznajomością 

całej lektury, do treści której należy się odnieść w rozprawce. Zwróćmy uwagę, że jeśli uczeń 

zdecyduje się na pisanie rozprawki problemowej to automatycznie pod poleceniem 

zawierającym problem pojawi się fragment prozy lub dramatu, gdyż liryka może zaistnieć 

wyłącznie w zadaniu, polegającym na napisaniu interpretacji utworu poetyckiego. Analiza 

archiwalnych arkuszy maturalnych wskazuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna 

w ostatnich latach szczególnie eksponowała właśnie lektury z gwiazdką dedykowane szkole 

średniej – 2021 r.: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? (Lalka 

Bolesława Prusa); 2020 r.: Jak wprowadzanie elementów fantastycznych do utworu wypływa 

na przesłanie tego utworu? (Wesele Stanisława Wyspiańskiego); 2019 r.: Czym dla człowieka 

może być wolność? (III część Dziadów Adama Mickiewicza); 2018 r.: Tęsknota – siła 

niszcząca czy budująca ludzkie życie? (Lalka Bolesława Prusa)295. Maturzysta, w przypadku 

tzw. lektur z gwiazdką, jest zobligowany do rozważenia podanego problemu w oparciu 

o załączony fragment tekstu, całość utworu oraz wybrany tekst kultury296. Pojęcie tekstu 

kultury jest bardzo szerokie, gdyż może być to właściwie każdy wytwór artystycznej 

działalności człowieka, np. powieść, film, piosenka, przedstawienie teatralne, blog internetowy, 

itd. Uczeń otrzymuje zatem bardzo jasny przekaz, że celem edukacji polonistycznej na danym 

poziomie edukacyjnym jest przede wszystkim rzetelne przygotowanie się do egzaminu 

końcowego, gdyż jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacjach do szkół lub na studia 

wyższe. W Polsce system testowania zaczyna się bardzo wcześnie, gdyż już na poziomie szkoły 

 
i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2015 poz. 959). Po raz ostatni będą zdawać egzamin dojrzałości w tej formule 

absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2023 r.  
295 Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-

starej-formule/arkusze/ (dostęp: 8 lipca 2022 r.).  
296 W przypadku tekstów nieogwiazdkowanych (np. Kordiana Juliusza Słowackiego) maturzysta bazuje wyłącznie 

na załączonym fragmencie utworu, ale jest proszony dodatkowo o rozważenie podanego problemu w oparciu 

o minimum dwa dodatkowe teksty kultury.  

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/arkusze/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/arkusze/
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podstawowej. Uzyskanie zadowalającego wyniku maturalnego z języka polskiego na poziomie 

podstawowym może zapewnić znajomość twórczości najczęściej pojawiających się 

na egzaminie pisemnym autorów, czyli Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa i Stanisława 

Wyspiańskiego oraz kilku uniwersalnych tekstów kultury, które będą stanowiły dopełnienie 

uzasadnienia stanowiska w rozprawce problemowej. Już dziś pojawiają się w środowisku 

nauczycielskim przewidywania, że na egzaminie maturalnym w 2022 r. pojawi się Pan Tadeusz 

lub III część Dziadów Adama Mickiewicza. Opisana powyżej sytuacja prowadzi do tego, 

że mimo funkcjonowania w spisie tekstów z literatury powszechnej uczniowie nie do końca są 

zainteresowani ich lekturą, gdyż nie pojawiają się one na egzaminie, co więcej z polskiego 

repertuaru liczą się przede wszystkim teksty ogwiazdkowane, więc znajomość kilku pozycji 

z tzw. „serca polskiej literatury” w zupełności wystarcza, aby osiągnąć próg zdawalności 

(aktualnie to 30% punktów). Próba przekonania uczniów, że warto poznać twórczość Szekspira, 

Moliera, Dostojewskiego czy Camusa, gdyż są to klasycy światowej literatury, staje 

pod znakiem zapytania, gdyż pragmatycznie myślący uczeń, dla którego liczy się przede 

wszystkim przekroczenie progu punktowego z obowiązkowego przedmiotu jakim jest język 

polski, uważa że ta lektura może być pozbawiona sensu, gdyż w arkuszu maturalnym żaden 

z tych autorów nie wystąpi. Warto ponadto podkreślić, że w przypadku tzw. „serca polskiej 

literatury” i innych lektur nie jest to najczęściej czytanie samego tekstu literackiego, ale wybór 

opracowania. Pojawia się tu problem zapośredniczonej lektury, ponieważ ostatecznie uczeń 

czyta, ale nie to co powinien. Literaturę zaczyna z czasem traktować jako banał, ponieważ 

w szkolnych omówieniach autorzy piszą właściwie o podobnych problemach. Kanon lektur 

staje się zbiorem nieosiągalnym, nieodstępnym i odległym od życia współczesnego czytelnika. 

Gromadząc materiały do napisania tego rozdziału, zdecydowałem się na przeprowadzenie 

wśród uczniów ankiety, dotyczącej czytelnictwa oraz oceny szkolnej listy lektur297. Jedno 

z pytań brzmiało: Czy coś przeszkadza Ci w szkolnych propozycjach lekturowych 

dedykowanych szkole średniej? Po przeczytaniu odpowiedzi wyprowadziłem pięć 

najpoważniejszych zarzutów: 

1. Liczne teksty literackie napisane są niezrozumiałym językiem, często archaicznym. 

Zanim uczniowie rozprawią się z warstwą językową i przypisami, następuje 

zniechęcenie lekturą i wówczas z pomocą przychodzą im streszczenia i opracowania. 

Stanowią one swego rodzaju tłumaczenie wewnątrzjęzykowe, które w praktyce szkolnej 

 
297 Poniższe sformułowania zostały zaczerpnięte z wypowiedzi uczniów klas I-IV Technikum Architektoniczno-

Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.   
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jest zaniedbywane. Uczniowie powinni sami je wykonać, a nauczyciel powinien 

im podczas tej aktywności stale towarzyszyć. Warto również podkreślić, że wielu 

nauczycieli, przygotowując testy z lektur oraz konspekty lekcyjne, również korzysta 

z opracowań. Czasem bardziej opłaca się uczniom wnikliwie przeczytać opracowanie, 

niż sięgnąć po tekst dzieła literackiego, ponieważ w ten sposób otrzymują lepsze oceny 

sumujące.   

2. Realia przedstawiane w lekturach są bardzo odległe dla współczesnego młodego 

czytelnika, który bez wsparcia ze strony nauczyciela lub opracowania, nie jest w stanie 

zrozumieć, np. motywacji bohaterów.   

3. Nauczyciele zbyt drobiazgowo omawiają lektury, np. skupiają się na szczegółach 

fabularnych, które nie mają większego znaczenia, natomiast na problematykę 

i aksjologię brakuje im czasu.   

4. Czytanie lektur staje się nudną koniecznością, jeśli traktuje się je głównie jako 

egzemplifikacje, które są niezbędne przy pisaniu rozprawki maturalnej. Wówczas 

kanon lektur przypomina swego rodzaju checklistę, na której odhaczane są kolejne 

omówione pozycje. 

5. Przywiązanie do historycznoliterackiego porządku powoduje, że uczniowie w pierwszej 

klasie poznają teksty, które są dla nich niejasne i nieatrakcyjne (np. liryka 

średniowieczna). Brakuje miejsca na literaturę współczesną, która mogłaby skłonić 

uczniów do indywidualnej lektury i pozwoliłaby wzmocnić nawyki czytelnicze.            

Warto zauważyć, że na czwartym etapie edukacyjnym powstają właściwie dwa kanony 

literatury. Pierwszy, tworzony przez reprezentatywne utwory z literatury polskiej i światowej, 

ujęte w porządku chronologicznym, z wyraźnym podziałem na zakresy podstawowy 

i rozszerzony oraz wskazaniem odnośnie całościowego lub fragmentarycznego 

ich poznawania. Drugi natomiast, kluczowy z perspektywy egzaminu maturalnego na poziomie 

podstawowym, zawierający wybrane utwory z tzw. „serca polskiej literatury”298. I tu pojawia 

się ważny wniosek, ponieważ dla uczniów, którym zależy na uzyskaniu świadectwa 

maturalnego oraz nauczycieli, którzy są rozliczani za wyniki egzaminu, ponieważ mają one 

realny wpływ na pozycję szkoły w rankingach edukacyjnych, ten drugi, nieformalny kanon 

lekturowy, staje się priorytetowy. Można byłoby jeszcze bardziej zawęzić kanon 

egzaminacyjny, jeśli założymy, że obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie 

 
298 Tym sformułowaniem posługuje się Sławomir Jacek Żurek w publikacjach odnoszących się do podstawy 

programowej z 2009 r.  
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podstawowym jest pisany przez uczniów z różnych typów szkół średnich oraz fakt, 

że abiturienci wybierają przede wszystkim pisanie rozprawki problemowej. Wówczas znika 

twórczość Jana Kochanowskiego i Ignacego Krasickiego, ponieważ pisane przez nich utwory 

liryczne mogłyby ewentualnie pojawić się jako bazowe teksty kultury w interpretacji utworu 

poetyckiego, a tę aktywność wybiera rokrocznie tylko kilka procent zdających. Podobnie 

ta sprawa wygląda w przypadku Bogurodzicy. Zemsta Aleksandra Fredry oraz wybrana 

powieść historyczna Henryka Sienkiewicza to teksty z trzeciego etapu edukacyjnego, więc jest 

mało prawdopodobne, aby pojawiły się na maturze, gdyż Centralna Komisja Egzaminacyjna, 

przygotowując arkusze, bazuje na utworach z czwartego etapu edukacyjnego, co wyraźnie 

pokazuje analiza archiwalnych tematów rozprawek. W przypadku Sienkiewicza jest jeszcze 

jedna ciekawa kwestia, gdyż w podstawie wskazano, że uczeń był zobligowany poznać 

w gimnazjum Quo vadis lub Krzyżaków lub Potop. Czy zatem można byłoby wymagać 

od ucznia, który omówił w szkole Quo vadis, aby na maturze odniósł się do całości Potopu, 

gdyż to właśnie ta druga lektura znalazła się jako bazowy tekst kultury do rozważania problemu 

na egzaminie maturalnym? Sklepy cynamonowe Bruna Schulza oraz Ferdydurke Witolda 

Gombrowicza to utwory awangardowe, sprawiające wiele problemów interpretacyjnych 

uczniom. Jest mało prawdopodobne, aby zdecydowano się wykorzystać te teksty na egzaminie, 

gdyż poziom zdawalności byłby niezadowalający. Zatem tekstami, które można byłoby uznać 

za tworzywo półoficjalnego tzw. maturalnego kanonu egzaminacyjnego do 2023 r. są: II i III 

część Dziadów oraz Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Lalka Bolesława Prusa i Wesele 

Stanisława Wyspiańskiego.             

Anna Janus-Sitarz w artykule zatytułowanym Klasyka literacka w szkole wskazuje, 

że najpoważniejszym zagrożeniem dla szkolnego kanonu lektur jest jego skostnienie, które 

objawia się tym, że dzieło literackie staje się swego rodzaju wzniosłym i niedostępnym 

artefaktem, a samo odczytanie tekstu nie prowokuje dyskusji o sprawach ważnych dla młodego 

człowieka. Powtarzanie, że jakiś tekst jest kluczowy z punktu widzenia narodowej tradycji 

czy refleksji estetyczno-filozoficznej nie wystarczy, aby zachęcić uczniów do świadomej 

i niewymuszonej lektury. Polonista powinien zatem, jak sugeruje Anna Janus-Sitarz, 

nieustannie wydobywać z tekstów elementy ożywcze, które spowodują, że lekcje języka 

polskiego staną się przestrzenią wymiany myśli, a nie bezrefleksyjnymi spotkaniami, podczas 

których nauczyciel zapozna uczniów z kanonicznymi odczytaniami określonych tekstów 
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i podyktuje stosowną notatkę299. W podobnym tonie na temat szkolnej klasyki wypowiada się 

Grażyna Tomaszewska, która w artykule Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja 

a szkoła podkreśla, że celem lektury powinno być wywołanie dyskusji o kwestiach 

uniwersalnych, aksjologicznych oraz bliskich młodzieży300. Lęk przed uzyskaniem 

niedostatecznej oceny z języka polskiego za nieprzeczytanie danego tekstu lub straszenie 

uczniów egzaminem, na którym sprawdzana jest wiedza lekturowa, nie są odpowiednimi 

motywatorami, jeśli zależy nam na tym, aby młodzi ludzie czerpali radość z czytania i zaczęli 

traktować wykaz lektur nie jako przykrą konieczność, ale atrakcyjną propozycję, która mimo 

upływu lat nie traci na aktualności. Parafrazując słowa Hansa Georga Gadamera można 

powiedzieć, że każdy uczeń jest interpretatorem dzieła literackiego301, a zadaniem nauczyciela 

jest w taki sposób zaplanować i monitorować proces dydaktyczny, aby każda z interpretacji 

miała szansę zaistnieć, ponieważ dzięki twórczemu charakterowi polifonicznej lektury tekst 

ma szansę stać się żywym komunikatem, zachęcającym do dialogu302. Niezwykle ważną 

kwestią jest również to, aby proponowane do lektury teksty były dostosowane do wieku 

i percepcji uczniów. Na przykład uczniowska niechęć do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, 

którą obserwuję jako nauczyciel szkoły średniej, bierze się w dużej mierze stąd, że młodzieży 

ten utwór po prostu źle się kojarzy, gdyż na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, kiedy 

poznawali ten utwór we fragmentach, bez odpowiedniego przygotowania 

historycznoliterackiego, po prostu nie rozumieli jego znaczenia i przesłania, a sam opis 

grzybobrania, czy analiza spowiedzi Jacka Soplicy były dla nich mało angażującym 

doświadczeniem. Anna Janus-Sitarz w tekście Warto wciąż uczyć się, jak uczyć literatury. 

Warto uczyć się od innych wyraźnie wskazuje, że narzucanie przez nauczycieli określonych 

interpretacji i rozwiązań, bez odpowiedniej troski o emocje czytelnicze, powoduje że wartość 

wychowawcza lektury i wzmocnienie procesu samopoznania uczniów zostają niestety 

stłumione303. Godne podkreślenia jest także stanowisko Ewy Jaskółowej, która ujmuje klasową 

dyskusję na temat przeczytanej lektury jako uczniowsko-nauczycielskie doświadczenie 

 
299 A. Janus-Sitarz, Klasyka literacka w szkole. Poszukiwanie drogi do czytelnika lub drugie życie lektury 

[w:] Lektury w ręku nauczyciela: perspektywa polska i zagraniczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019, s. 84-85.    
300 Zob. G. B. Tomaszewska, Praktyki czytania. Ponowoczesna interpretacja a szkoła.  
301 H. G Gadamer w artykule Lektura jest przekładem pisze, że każde odczytanie jest tłumaczeniem. 

Zob. H. G. Gadamer, Lektura jest przekładem, tł. M. Łukasiewicz [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, 

pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009, s. 321-325.   
302 Zob. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Pochwała panoramy i szczegółu [w:] tejże Metodyka konkretu, Poznań 2002, 

s. 265-272.    
303 A. Janus-Sitarz, Warto wciąż uczyć się, jak uczyć literatury. Warto uczyć się od innych [w:] Lektury w ręku 

nauczyciela: perspektywa polska i zagraniczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019, s. 10.   
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intelektualne, w którym szczególną rolę odgrywa indywidualna postawa estetyczna304. Twórcy 

podstawy programowej z 2009 r., dookreślając treści i umiejętności, składające się 

na wymagania dedykowane poszczególnym etapom edukacyjnym, szczególną troską otoczyli 

ucznia, który jest odbiorcą zróżnicowanych kodów kulturowych oraz współtwórcą 

rzeczywistości komunikacyjnej. Istotną innowacją w tym zakresie było zintegrowanie 

kształcenia literacko-kulturowego i językowego oraz ukształtowanie listy lektur w taki sposób, 

aby nauczyciel w porozumieniu z uczniami mógł dokonywać wyboru określonych tekstów 

kultury. Jednym z kluczowych zadań, stojących przed edukacją polonistyczną na poziomie 

szkoły ponadpodstawowej, powinno być stałe pobudzane umysłowości i kreatywności uczniów 

oraz nauka krytycznej oceny otaczającej nas rzeczywistości. W praktyce dydaktycznej jest 

to trudne do realizacji założenie, gdyż nauczyciel stale odczuwa presję związaną 

z koniecznością przygotowania zespołu klasowego do obowiązkowego egzaminu maturalnego, 

przygotowanego w oparciu o określone standardy. Na nieskrępowaną dyskusję, będącą 

przestrzenią wymiany myśli, w szkolnej rzeczywistości często po prostu brakuje czasu. Moim 

zdaniem szkoła powinna uczyć dialogu idei, odchodzić od strukturalistycznego oglądu dzieła 

literackiego, stawiać na warsztaty czytania literatury, a także wzmacniać doświadczenie 

estetyczne. Może warto byłoby zatem w przyszłości pomyśleć o systemowym ukształtowaniu 

dwóch oddzielnych kanonów lekturowych dedykowanych szkole średniej. Formalny kanon, 

obejmowałby wybrane tytuły arcydzieł literatury polskiej i światowej wraz z kontekstami, które 

maturzysta powinien poznać do egzaminu maturalnego. Drugi natomiast, nieformalny kanon, 

stale modyfikowany o nowe i wartościowe pozycje wydawnicze, służyłby uczniom jako szkoła 

warsztatu oraz wzmacniał praktyki czytelnicze, ponieważ zawierałby typy książek bliskich 

młodzieży. W dodatku mobilizowałby nauczycieli polonistów, do tego aby wychodzili ze strefy 

komfortu i otwierali się na nowe doświadczenia lekturowe. Opracowując nieformalny szkolny 

kanon lektur, warto byłoby skorzystać z doświadczeń twórców Alternatywnej Listy Lektur, 

którzy wskazują, że w przygotowanym przez nich zestawieniu: (…) znalazły się tytuły autorów 

polskich i zagranicznych, bestsellerowe serie i komiksy, książki edukacyjne, zarówno dla tych, 

którzy nie przepadają za lekturą, jak i dla bardziej zaawansowanych czytelników. Wybraliśmy 

je we współpracy z nauczycielami, recenzentami, promotorami czytelnictwa oraz dziećmi 

 
304 E. Jaskółowa, Niespieszna lektura poezji, [w:] Lektury w ręku nauczyciela: perspektywa polska i zagraniczna, 

red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019, s. 51-52.  
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i młodzieżą”305. Poszczególne polisystemy literackie reprezentują w tym zestawieniu 

następujące pozycje (poziom licealny): australijski – Markus Zusak, Złodziejka książek; 

argentyński – Flavia Company, Haru / Julio Cortazar, Opowiadania; kolumbijski – Gabriel 

Garcia Márquez, Miłość w czasach zarazy; amerykański – Deb Caletti, Biegnij moje serce, 

biegnij! / John Green, Gwiazd naszych wina / Jonathan Safran Foer, Strasznie głośno, 

niesamowicie blisko / Neal Shusterman, Podzielni / Ray Bradbury, 451 stopni Fahrenheita / 

Jeff Zentner, Król węży / Henry James, Portret damy / Philip K. Dick, Czy androidy marzą 

o elektrycznych owcach? / Francis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby / John Steinbeck, Na 

wschód od Edenu / Joseph Heller, Paragraf 22 / Kurt Vonnegut, Witajcie w małpiarni / 

Tennessee Williams, Szklana menażeria / Ken Kesey, Lot nad kukułczym gniazdem / Cormac 

McCarthy, Droga; kanadyjski – Mariko Tamaki, Jilian Tamaki, komiks Pewnego lata; 

francuski – Marjane Satrapi, komiks Persepolis; angielski/brytyjski – Dodie Smith, 

Zdobywam zamek / Emily Jane Brontë, Wichrowe Wzgórza / Jane Austen, Duma 

i uprzedzenie / Wiliam Golding, Władca much / Diana Wynne-Johns, Ruchomy zamek Hauru 

/ Zadie Smith, Białe zęby / Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat; austriacki – Ursula 

Poznanski, Erebos / Franz Kafka, Przemiana / Stefan Zweig, Niecierpliwość serca; czeski – 

Bohumil Hrabal, Postrzyżyny / Ota Pavel, Śmierć pięknych saren. Jak spotkałem się z rybami 

/ Jaroslav Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka; hiszpański – Carlos Ruiz Zafon, Cień 

wiatru; jidysz – Isaac Bashevis Singer, Sztukmistrz z Lublina; włoski – Umberto Eco, Imię 

róży; rosyjski – Fiodor Dostojewski, Łagodna; japoński – Haruki Murakami, Przygoda 

z owcą; izraelski – Etgar Keret, Osiem i pół procent niczego; irlandzki – Sally Rooney, 

Normalni ludzie306. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w powyższym zestawieniu 

pojawiają się teksty, pochodzące ze zróżnicowanych, a z perspektywy polskiej wręcz 

egzotycznych, kręgów kulturowych. Jeśli zależy nam na tym, aby lekcje języka polskiego stały 

się płaszczyzną dialogu idei to wydaje się, że taki schemat doboru tekstów jawi się jako 

konieczność, gdyż współczesny uczeń, żyjący w przestrzeni multimediów i skomplikowanych 

relacji polityczno-gospodarczych, nie jest już tylko obywatelem Europy, ale mieszkańcem 

globalnej wioski.  

 
305 Strona internetowa projektu Alternatywna Lista Lektur dla dzieci i młodzieży powstałego we współpracy 

Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży, portalu BUKBUK oraz fundacji EDICO: 

https://bukbuk.pl/2021/01/alternatywna-lista-lektur/ (dostęp: 8 lipca 2022 r.).  
306 Strona internetowa projektu Alternatywna Lista Lektur dla dzieci i młodzieży: liceum powstałego we 

współpracy Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży, portalu BUKBUK oraz fundacji EDICO: 

https://bukbuk.pl/2021/01/alternatywna-lista-lektur-liceum/ (dostęp: 8 lipca 2022 r.).  

https://bukbuk.pl/2021/01/alternatywna-lista-lektur/
https://bukbuk.pl/2021/01/alternatywna-lista-lektur-liceum/
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Yuval Noah Harari, w inspirującej książce 21 lekcji na XXI wiek, w rozdziale 

poświęconym edukacji, wskazuje że w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, gdzie 

źródłem wiedzy najczęściej staje się smartfon, szkoła nie powinna koncentrować się 

przekazywaniu uczniom gotowych i wypreparowanych informacji. Harari podkreśla, 

że: „Zamiast coraz większej ilości informacji ludziom potrzebna jest zdolność ich rozumienia, 

odróżniania tego, co ważne, od tego, co nie, przede wszystkim zaś zdolność łączenia wielu 

bitów informacji w szerszy obraz świata”307. Wynika z tego, że współczesna szkoła powinna 

koncentrować się na przygotowaniu uczniów do krytycznego myślenia i wnioskowania, 

odróżniania informacji od dezinformacji oraz umiejętności funkcjonowania w zmieniającym 

się świecie, w którym nieustannie następuje rewizja wielkich narracji, które przez wieki 

budowały wśród społeczeństwa przekonanie o istnieniu stałych i nienaruszalnych wartości. 

Harari pisze, że: 

 

Od niepamiętnych czasów życie dzieliło się na dwie części: po okresie nauki następował okres pracy. Przez 

pierwszą część życia człowiek gromadził informacje, rozwijał talenty, tworzył swój światopogląd i budował 

stabilną tożsamość. Nawet jeśli w wieku piętnastu lat większość dnia spędzał, pracując na rodzinnym polu 

ryżowym, i tak najważniejszym elementem tego, co robił, było uczenie się: jak uprawiać ryż, jak prowadzić 

negocjacje z zachłannymi kupcami z wielkiego miasta oraz jak rozstrzygać konflikty z innymi wieśniakami 

o ziemię i wodę. W drugiej części życia człowiek wykorzystywał nagromadzone umiejętności do odnajdywania 

swojej drogi w świecie, zarabiania na własne utrzymanie i wnoszenia wkładu w społeczeństwo. […] W połowie 

XXI wieku coraz szybsze zmiany w połączeniu ze zwiększającą się długością życia spowodują, że ten tradycyjny 

model stanie się przestrzały. Życie rozpadnie się na kawałki i między jego różnymi okresami będzie coraz mniej 

ciągłości. Pytanie: „Kim jestem?” stanie się bardziej naglące i skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej308.     

       

 Harari sugeruje, że nowoczesna szkoła powinna kłaść większy nacisk na aktywne 

włączanie ucznia w proces dydaktyczny, aby jego rola nie ograniczała się tylko do biernego 

przyjmowania informacji przekazywanych za pomocą wykładu. To uczeń, a nie nauczyciel, 

ma stać się autorem własnego sukcesu edukacyjnego. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli 

nauczyciele nie będą potrafili umiejętnie dookreślać celów i kryteriów edukacyjnych, mających 

przecież swoje źródło w podstawie programowej oraz jeśli nie pozwolą uczniom 

na niezależność i otwartość umysłową. Jeśli przyjrzymy się taksonomii celów autorstwa 

Benjamina Blooma z 1956 r. zauważymy, że pamiętanie, rozumienie i zastosowanie tworzą 

zbiór umiejętności poznawczych niższego rzędu, czyli ogniskujących wokół encyklopedyzmu 

 
307 Y. N. Harari, 21 lekcji na XXI wiek, tł. M. Romanek, Kraków 2018, s. 334.  
308 Tamże, s. 337.  
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i odtwórczości. Kreatywność uczniów, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji 

czy stawiania i rozważania hipotez rozwijają zadania, które koncentrują się na analizowaniu, 

ocenianiu i tworzeniu309. Niestety, ale w polskiej szkole, skupionej głównie na konieczności 

przygotowania uczniów do egzaminów końcowych po zakończeniu kolejnych etapów 

edukacyjnych, pozostawanie na niższych poziomach taksonomii Blooma staje się przykrą 

regułą. W konsekwencji szkoła ma trudność z rozwijaniem, jak to określił Harari, 

„uniwersalnych umiejętności życiowych” oraz postulatu konieczności uczenia się przez całe 

życie, gdyż większość czasu przeznaczana jest na kształcenie wystandaryzowanych 

kompetencji egzaminacyjnych. Niemniej w podstawie programowej kształcenia 

polonistycznego z 2009 r., wyraźnie dookreślono, że oprócz wiedzy przedmiotowej, uczeń 

zostanie wyposażony w narzędzia, pozwalające mu odnaleźć się w multietnicznej 

rzeczywistości. Istotną rolę w kształtowaniu wrażliwości i otwartości uczniów przypisuje się 

kontaktowi młodego człowieka z tekstami kultury, które są z jednej strony artystycznie 

zorganizowanymi aktami mowy, z drugiej natomiast rezerwuarami uniwersalnych wartości. 

Dzieła kultury wspierają ponadto proces samopoznania i dojrzewania emocjonalnego uczniów. 

Trzeba jednak pamiętać, aby kryteria doboru poszczególnych tekstów wolne były od nacisków 

politycznych czy arbitralnie narzuconych ram ideologicznych, gdyż może to prowadzić 

do niepożądanych napięć społecznych i powodować, że edukacja polonistyczna, jak miało 

to miejsce w okresie komunizmu, stanie się orężem określonego programu partyjnego. 

Sławomir Jacek Żurek, komentując koncepcję prezentowanej podstawy programowej, 

podkreśla że funkcjonujący w dokumencie zbiór tekstów nie ma charakteru kanonicznego 

i można go do pewnego stopnia modyfikować i dostosowywać do potrzeb konkretnego zespołu 

klasowego310. Możliwość dokonywania wyborów, a nie przymus, jest w dydaktyce kluczowa, 

gdyż dzięki temu buduje się relację opartą na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie pomiędzy 

twórcami podstawy programowej a nauczycielami i uczniami różnych typów szkół średnich. 

Sławomir Jacek Żurek, wskazywał ponadto, że: 

 

Przeładowany program, pełen wysokich treści i odwołujący się do nadmiernej liczby tekstów kultury, choć być 

może sprawia intelektualną satysfakcję jego twórcom, jest niemożliwy do realizacji, a przez to jest podwójnie 

szkodliwy. Po pierwsze, uniemożliwia on nauczycielowi właściwe rozplanowanie materiału i prawidłowe 

poprowadzenie procesu dydaktycznego. Po drugie, rodzi frustrację spowodowaną niemożnością jego 

 
309 M. Danieluk, TIK w pigułce. Narzędziownik nauczyciela, Poznań 2019, s. 15.  
310 Podstawa programowa z komentarzami, t. 2., Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 57.  
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zrealizowania i nieustanny wyścig z czasem, skutkujący powierzchownym potraktowaniem przewidywanych 

treści nauczania311.      

 

 Rozbudowany program nauczania oraz stałe mnożenie tytułów tekstów literackich, 

które miałyby tworzyć kanon lektur dedykowany poszczególnym etapom nauczania, 

sprzyjałyby kalejdoskopowości procesu dydaktycznego oraz pogłębiałyby negatywne nastroje 

czytelnicze. Rolą szkoły i nauczyciela jest tworzenie pewnych ram i ustalanie porządku 

w przyswajaniu przez uczniów wiedzy. Poszczególne tytuły spełniają określone kryteria, służą 

założonemu celowi, bądź ten cel wyznaczają. Literatura nie może być traktowana wyłącznie 

jako zbiór przykładów do przywołania, ale swego rodzaju mapę ludzkich poszukiwań312. Zofia 

Zasacka, w artykule poświęconym wyborom czytelniczym nastolatków, wskazuje że w 2010 r. 

po literaturę wysokoartystyczną sięgał co piąty młody czytelnik, natomiast w 2017 r. 

już co dziesiąty313. Jest to niepokojący trend, który trzeba brać pod uwagę przy konstruowaniu 

szkolnej propozycji lekturowej. Autorzy podstawy programowej z 2009 r. uznali, że doborem 

tekstów powinny rządzić trzy kryteria: pragmatyczne – wybrane przez nauczyciela utwory 

powinny być uważnie przeczytane przez uczniów i solidnie omówione podczas zajęć 

(w przypadku obszernych tekstów proponowano poznawanie celniejszych fragmentów); 

estetyczne – oprócz arcydzieł literatury uczniowie muszą mieć także możliwość zetknięcia się 

z interesującymi z ich perspektywy tekstami kultury; poznawcze – dzieła mają wprowadzać 

uczniów w świat kultury i aksjologii oraz zachęcać do ożywionej dyskusji podczas lekcji314. 

Uczeń, realizując zakres podstawowy, w trzyletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia, mógł 

poznać całościowo lub fragmentarycznie następujące teksty, pochodzące z literatury 

powszechnej: wybrane mity greckie i wskazane fragmenty ksiąg biblijnych; Antygonę 

lub Króla Edypa Sofoklesa (dopuszczono spektakl teatralny); Dzieje Tristana i Izoldy; Makbeta 

 
311 Tamże.  
312 Istotą humanistyki, jak podkreśla M. C. Nussbaum, jest rozwijanie krytycznego myślenia i prowokowanie 

młodzieży do stawiania światu zróżnicowanych pytań: „(…) nauka nie polega jedynie na biernym przyswajaniu 

faktów oraz tradycji kulturowych, ale raczej stymulowaniu aktywności umysłu i zwiększaniu jego kompetencji 

oraz rozwijaniu rozumnego krytycyzmu wobec złożonego świata, który nas otacza. Ten model edukacji zastąpił 

starsze podejście, zgodnie z którym dzieci całymi dniami siedziały w ławkach, przyswajając, a następnie 

bezmyślnie odtwarzając podany im materiał. Idea aktywnego nauczania – która zwykle kładzie duży nacisk 

na myślenie krytyczne i umiejętność argumentacji, a jej historia sięga czasów Sokratesa – wywarła istotny wpływ 

na amerykańską edukację na poziomie podstawowym oraz, w pewnym stopniu, na poziomie średnim. Ten wpływ 

jeszcze nie zanikł, mimo rosnącej presji wywieranej przez szkoły, bo „produkowały” uczniów zdolnych dobrze 

rozwiązać wystandaryzowany test”. Zob. M. C. Nussbaum, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje 

humanistów, tł. Ł. Pawłowski, Warszawa 2016, s. 34-35.     
313 Z. Zasacka, Lektury w wieku adolescencji – wybory i oczekiwania czytelnicze nastolatków [w:] Lektury w ręku 

nauczyciela: perspektywa polska i zagraniczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019, s. 30.  
314 Podstawa programowa z komentarzami, t. 2., Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 58. 
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lub Hamleta Williama Szekspira; Don Kichota Miguela Cervantesa; wybrany utwór Fiodora 

Dostojewskiego (np. Zbrodnię i karę); wybraną powieść światową z XX lub XXI w. Dzieła 

literatury powszechnej nie zostały jednak uznane za lektury obowiązkowe, co jednoznacznie 

sytuowało je jako fakultatywne, niepremiowane i w efekcie wręcz zbędne w perspektywie 

wymagań egzaminu maturalnego, którego prymat kładzie się cieniem na całym procesie 

edukacyjnym, a analiza tego problemu stanowi osobną kwestię metodyczną. W podstawie 

pojawia się zapis, że absolwent liceum lub technikum powinien poznać: „nie mniej niż 

13 pozycji książkowych (…), przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych 

gwiazdką315”, zatem można byłoby wyobrazić sobie sytuację, że oprócz utworów z literatury 

starożytnej, pozostałe mogłyby zostać wykluczone z autorskich programów nauczania. Jeśli 

dołożymy do tego jeszcze kontekst egzaminu maturalnego, bazującego na repertuarze lektur 

ogwiazdkowanych, może rodzić się mylne przekonanie, że właściwie z literatury powszechnej 

można byłoby zrezygnować bez szkody dla ucznia, gdyż omawianie tych pozycji to strata 

cennego czasu. Uważam, że dobrym pomysłem byłoby poszerzenie tzw. „serca literatury” 

o wybrane dzieła, tworzące kanon zachodniej literatury. Kwestia istnienia kanonu to problem 

nie tylko literacki, ale również społeczny i polityczny, co eksponowałem w moich 

dotychczasowych analizach. Proponowałbym, podążając śladem listy zaproponowanej przez 

Harolda Blooma316 oraz własnymi doświadczeniami dydaktycznymi, aby obowiązkowy zbiór 

 
315 Tamże, s. 49.  

Warto podkreślić, że podstawowym kryterium, które warunkowało decyzję o wpisaniu danego dzieła literackiego 

była zasada arcydzielności. Sławomir Jacek Żurek, komentując koncepcję podstawy programowej do języka 

polskiego z 2009 r., wskazywał że wyróżnione gwiazdką utwory to: „niekwestionowane arcydzieła polskiej 

klasyki literackiej, niejako jej serce. Były zaznaczone gwiazdką przy tytule lub autorze, oznaczającą, że nauczyciel 

nie może ich w procesie nauczania pominąć”. [S. J. Żurek, Polonistyczny autoportret dydaktyczny: studia-

rozprawy-szkice, Lublin 2020, s. 126].  
316 Zob. H. Bloom, Zachodni kanon. Książki i szkoła epok, tł. B. Baran, M. Szczubiałka, Warszawa 2019.  

Harold Bloom był amerykańskim humanistą, który akcentował konieczność powrotu do tzw. kanonu 

zobiektywizowanego, którym miałyby rządzić estetyka oraz oryginalność dzieł tworzonych przez literackich 

geniuszy. Bloom był obrońcą kanonu, w którym powinny znaleźć się utwory arcydzielne, będące nośnikami 

uniwersalnych wartości i wykraczające poza epokę, w której powstały. Propozycja Blooma jest idealistyczna, 

ponieważ pisarz urasta w jego koncepcji do rangi autonomicznego bóstwa, którego dzieło nie powstało w wyniku 

jakiegokolwiek zapośredniczenia i nie jest podporządkowane żadnej idei. Zdaniem Harolda Blooma takim 

genialnym autorem był William Szekspir, którego badacz umieścił w centrum zachodniego kanonu literackiego: 

„Szekspir jest tym dla światowej literatury, czym Hamlet dla wyobraźni kreującej postać literacką: duchem, który 

przenika wszędzie, którego nie można ograniczyć. (…) Uniwersalizm jest autentycznym aspektem tylko garstki 

zachodnich pisarzy, takich jak Szekspir, Dante, Cervantes, może Tołstoj. Goethe i Milton wygaśli wskutek zmian 

kulturowych; Whitman, tak popularny z wierzchu, jest u swego jądra hermetyczny; Molier i Ibsen nadal wspólnie 

dzielą scenę, lecz zawsze z Szekspirem. Dickinson jest zdumiewająco trudna z powodu jej poznawczej 

oryginalności, a Neruda jest mniej populistą w duchu Brechta i Szekspira, niż sam mógł sobie zamierzyć. (…) 

dla Szekspira potrzebujemy terminu bardziej Borgesowskiego niż uniwersalność. Nikt, a zarazem każdy, 

nic i wszystko, Szekspir jest zachodnim kanonem” [H. Bloom, dz. cyt., s. 65, 90].             
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polskich utworów został uzupełniony o omawiane w całości lub we fragmentach: wybrane 

teksty biblijne (starożytny Bliski Wschód); Antygonę Sofoklesa (tradycja starogrecka); Pieśni 

Horacego (tradycja rzymska); Boską komedię Dantego Alighieri (lit. włoska); Makbeta 

Williama Szekspira (lit. angielska); Świętoszka Moliera (lit. francuska); Fausta cz. I Johanna 

Wolfganga Goethego (lit. niemiecka); Ojca Goriot Honoriusza de Balzaca (lit. francuska); 

Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego (lit. rosyjska); Jądro ciemności Josepha Conrada 

(lit. brytyjska); Proces Franza Kafki (lit. austriacka); Dżumę Alberta Camusa (lit. francuska). 

Funkcjonowanie literatury powszechnej w szkolnym kanonie lekturowym jest kluczowe, 

jeśli chcemy obiektywnie przyjrzeć się polskiej tradycji literackiej, która jest silnie powiązania 

z zachodnioeuropejską myślą cywilizacyjną317. O sile danego polisystemu świadczy fakt, 

że potrafi on podjąć dialog z tradycją i innymi polisystemami, zachowując jednocześnie swoją 

oryginalność i charakter318. Próba usunięcia reprezentatywnych tytułów z literatury 

powszechnej i wypełnianie szkolnego kanonu głównie dziełami narodowymi tylko pozornie 

będzie świadczyło o sile takiej propozycji. Wspomniane działania mogłyby w praktyce 

doprowadzić do tego, że polscy uczniowie, będą czytać o sobie i wyłącznie dla siebie, 

co przesądzi o powstaniu zgubnej w skutkach autoreferencyjności i wzmocni izolacjonizm.                                                   

 

 
317 Na uchybienia w zakresie pomijania twórczości poetyckiej i dramatycznej w podstawie programowej z 2009 r. 

zwracał uwagę na łamach „Polonistyki” m.in. prof. K. Bakuła z Uniwersytetu Wrocławskiego: „Wykroczenia 

przeciwko poezji i dramatowi jedynie wyliczę, pozostawiając je bez komentarza. 1. Poezja europejska kończy się 

w podstawie programowej z 2009 r. na poezji romantycznej!!! Na poziomie podstawowym w liceum nie ma ani 

jednego zapisu dotyczącego poezji europejskiej od starożytności do XXI w. – przez całe trzy lata edukacji!!! 

2. W liceum nie istnieje w ogóle europejska i światowa poezja XX w. ani na poziomie podstawowym, ani 

na poziomie rozszerzonym. 3. W liceum na poziomie podstawowym nie istnieje w ogóle europejski i światowy 

dramat od II połowy XVII do XXI w.! Na poziomie rozszerzonym nie istnieje europejski i  światowy dramat 

od drugiej połowy XIX w. do XXI w. Na tym poziomie wpisano jedynie Fausta Goethego. 4. Prawie nie istnieje 

dwudziestowieczny dramat polski. Wymaganiem nowej podstawy jest wybrany dramat dwudziestowieczny 

z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza) (s. 51). 

Wybrany dramat – jeden na cały XX w. 5. Co z dramatem zarówno polskim, jak i europejskim z XXI w.? 

[K. Bakuła, Podstawa programowa języka polskiego z roku 2009 albo pitaval lubelski [w:] „Polonistyka” 2010, 

nr 2, s. 23]. W innym artykule, tym razem opublikowanym na łamach „Pamiętnika Literackiego”, prof. K. Bakuła 

wskazywał nazwiska poetów, którzy, jego zdaniem, powinni znaleźć się na liście polecanych autorów: 

„Na rozważenie zasługują np. tacy poeci, jak R. M. Rilke, A. Achmatowa, W. Majakowski, M. Cwietajewa, 

Th. S. Eliot, K. Kawafis, Saint-John Perse, E. E. Cummings, A. Ginsberg, Ph. Larkin, F. O’Hara, S. Heaney. 

Wybierając, warto kierować się obiektywnymi kryteriami, np. Nagrodą Nobla” [K. Bakuła, Literatura i kultura 

w podstawie programowej języka polskiego z 2009 roku [w:] „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3, s. 233].  
318 Zob. I. Even-Zohar, Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, tł. M. Heydel [w:] Współczesne 

teorie przekładu. Antologia, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009. 
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Tabela 11: Autorskie zestawienie propozycji lektur w oparciu o podstawy programowe 

języka polskiego z 2009 i 2017 r.319 

Stara podstawa Nowa podstawa 

S
zk

o
ła

 p
o
d

st
a

w
o

w
a

 

F. H. Burnett, 

Tajemniczy ogród 
angielska, 1911 r. 

S
zk

o
ła

 p
o
d

st
a

w
o

w
a
 

 

Klasy IV-VI (obowiązkowe) 

C. Collodi, Pinokio włoska, 1883 r. 
R. Goscinny, J. J. Sempé, 

Mikołajek (wybór) 
francuska, XX/XXI w. 

R. Dahl, Czarlie 

i fabryka czekolady 
angielska, 1964 r. 

C. S. Lewis, Lew, czarownica 

i stara szafa 
angielska, 1950 r. 

C. S. Lewis, 

Lew, czarownica 

i stara szafa 

angielska, 1950 r. 
F. Molnár, Chłopcy z Placu 

Broni 
węgierska, 1907 r. 

A. Lindgren, Bracia 

Lewie Serce 
szwedzka, 1973 r. 

J. R. Tolkien, Hobbit, czyli 

tam i z powrotem 
angielska, 1937 r. 

F. Molnár, Chłopcy 

z Placu Broni 
węgierska, 1907 r. 

wybrane mity greckie (np. mit o powstaniu świata, mity 

o Prometeuszu, Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, 

o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce) 

L. M. Montgomery, 

Ania z Zielonego 

Wzgórza 

kanadyjska, 1908 r. 
wybrane baśnie europejskie: Ch. Perrault, Kopciuszek; 

A. Puszkin, Bajka o rybaku i rybce 

R. Goscinny, 

J. J. Sempé, 

Mikołajek (wybór) 

francuska, XX/XXI w. Klasy IV-VI (uzupełniające) 

M. Twain, Przygody 

Tomka Sawyera 
amerykańska, 1876 r. 

F. H. Burnett, Tajemniczy 

ogród lub inna powieść 
angielska, 1911 r. 

J. R. Tolkien, 

Hobbit, czyli tam 

i z powrotem 

angielska, 1937 r. 
L. Carroll, Alicja w krainie 

czarów 
angielska, 1865 r. 

J. Verne, W 80 dni 

dookoła świata 
francuska, 1872 r. 

A. Dumas, Trzej 

muszkieterowie 
francuska, 1844 r. 

M. Witcher, 

Dziewczynka 

z szóstego księżyca 

włoska, 2002 r. O. Fritsche, Skarb Troi niemiecka, XXI w. 

wybór mitów greckich, baśni i legend J. R. Kipling, Księga dżungli angielska, 1894 r. 

G
im

n
a

zj
u

m
 

W. Szekspir, Romeo 

i Julia 
angielska, 1595 r. S. Lagerlöf, Cudowna podróż szwedzka, 1906 r. 

Molier, Świętoszek 

lub Skąpiec 
francuska, XVII w. K. May, Winnetou niemiecka, II poł. XIX w. 

A. de Saint-

Exupéry, Mały 

Książę 

francuska, XX w. 
L. M. Montgomery, Ania z 

Zielonego Wzgórza 
kanadyjska, 1908 r. 

 
319 Podstawa programowa z komentarzami, t. 2., Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum; Język 

polski. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem z 2017 r., Szkoła podstawowa i Szkoła 

ponadpodstawowa: liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I i II stopnia. 
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wybrany utwór fantasy 

(np. U. K. Le Guin, J. R. Tolkien) 

 

M. Twain, Przygody Tomka 

Sawyera 
amerykańska, 1876 r. 

wybrany utwór detektywistyczny 

(np. A. C. Doyle, A. Christe) 
Klasy VII-VIII (obowiązkowe) 

wybrane opowiadanie  

z literatury światowej XX w. 

Ch. Dickens, Opowieść 

wigilijna 
angielska, XIX w. 

wybrana powieść z literatury światowej 
A. de Saint-Exupéry, 

Mały Książę 
francuska, XX w. 

Homer, fragm. 

Iliada i Odyseja 
grecka, VIII w. p.n.e. Klasy VII-VII (uzupełniające) 

Pieśń o Rolandzie francuska, II poł. XI w. 
A. Christe, wyb. powieść 

kryminalna 
angielska, XX w. 

Biblia (fragm. Księgi 

Rodzaju, wyb. 

przypowieść, hymn 

św. Pawła o miłości) 

hebrajska/grecka, 

XI-III w. p.n.e. – I w. 

n.e. 

E. Hemingway, Stary człowiek 

i morze 
amerykańska, 1952 r. 

wybrane mity grecka 

N. H. Kleinbaum, 

Stowarzyszenie Umarłych 

Poetów 

amerykańska, XX w. 

S
zk

o
ła

 p
o
n

a
d

g
im

n
a

zj
a

ln
a

 

Zakres podstawowy: E. Schmitt, Oskar i pani Róża francuska, XX w. 

Sofokles, Antygona 

lub Król Edyp 
grecka, V w. p.n.e. 

S
zk

o
ła

 p
o
n

a
d

p
o
d

st
a

w
o

w
a

 

Lektura obowiązkowa 

(zakres podstawowy): 

Lektura obowiązkowa  

(zakres rozszerzony): 

W. Szekspir, Makbet 

lub Hamlet 
angielska, XVII w. 

Biblia (fragm. Księgi Rodzaju, 

Księgi Hioba, Księgi Koheleta, 

Pieśni nad Pieśniami, Księgi 

Psalmów, Apokalipsy wg. 

św. Jana) 

 

hebrajska/grecka, 

XI-III w. p.n.e. – I w. n.e. 

Arystoteles, 

fragm. Poetyki i Retoryki 

grecka, IV w. p.n.e. 

F. Dostojewski, 

Łagodna lub 

Zbrodnia i kara 

rosyjska, II poł. XIX w. 
J. Parandowski, Mitologia 

(część grecka) 

Platon, fragm. Państwa 

grecka, IV w. p.n.e. 

J. Conrad, Jądro 

ciemności 
angielska, 1902 r. 

Homer, fragm. Iliady i Odysei 

grecka, VIII w. p.n.e. 

Arystofanes, Chmury 

grecka, V w. p.n.e. 

wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. 

(np. F. Kafka, Proces; A. Camus, Dżuma; 

G. Orwell, Rok 1984; I. B. Singer, Sztukmistrz 

z Lublina; G. G. Marquez, Sto lat samotności; 

U. Eco, Imię róży) 

Sofokles, Antygona 

grecka, V w. p.n.e. 

J. Parandowski, Mitologia 

(część rzymska) 

wybór mitów grecka 
Horacy, wyb. liryki 

rzymska, I w. p.n.e. 

Wergiliusz, fragm. Eneidy 

rzymska, 29-19 r. p.n.e. 
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Dzieje Tristana 

i Izoldy 
francuska, XII w. 

fragm. Kwiatków 

św. Franciszka 

włoska, XIV w. 

św. Augustyn, 

fragm. Wyznań 

łacińska, ok. 400 r. 

M. Cervantes, Don 

Kichot 
hiszpańska, XVII w. 

fragm. Pieśń o Rolandzie 

francuska, II poł. XI w. 

św. Tomasz z Akwinu, 

fragm. Summy teologicznej 

łacińska, XV w. 

wybrane teksty 

biblijne (np. psalmy, 

fragm. Pieśni nad 

Pieśniami, Księgi 

Hioba, Apokalipsy 

św. Jana) 

hebrajska/grecka, 

XI-III w. p.n.e. – I w. 

n.e. 

fragm. Boskiej komedii 

Dantego Alighieri 

włoska, XIV w. 

F. Villon, fragm. Wielkiego 

testamentu 

francuska, 1461 r. 

Zakres rozszerzony: 

W. Szekspir, Makbet; Romeo 

i Julia 

angielska, 1606/1595 

F. Rabelais, fragm. Gargantui 

i Pantagruela 

francuska, 1532-64 r. 

wyb. wiersz z romantycznej poezji europejskiej 
Molier, Skąpiec 

francuska, 1668 r. 

M. de Montaigne, 

fragm. Prób 

francuska, 1580-88 r. 

realistyczna lub naturalistyczna powieść 

europejska (H. Balzak, Ojciec Goriot; E. Zola, 

Nana; G. Flaubert, Pani Bovary) 

A. Camus, Dżuma 

francuska, 1947 r. 

W. Szekspir, Hamlet 

angielska, 1601 r. 

M. Bułhakow, 

Mistrz i Małgorzata 
rosyjska, pocz. XX w. 

G. Orwell, Rok 1984 

angielska, 1949 r. 

romantyczna liryka europejska 

w wyborze 

powieść lub zbiory opowiadań autorów 

z literatury powszechnej XX w. (np. F. Kafka, 

T. Mann, V. Nabokov, A. Camus, I. B. Singer, 

J. Steinbeck, K. Vonnegut, G. G. Marquez, 

G Grass, U. Eco, M. Kundera) 

Lektura uzupełniająca 

(zakres podstawowy): 

realistyczna lub 

naturalistyczna powieść 

europejska (np. H. de Balzac, 

Ojciec Goriot / Ch. Dickens, 

Klub Pickwicka / M. Gogol, 

Martwe dusze / G. Flaubert, 

Pani Bovary 

D. Alighieri, Boska 

komedia 
włoska, pocz. XIV w. 

Sofokles, Król Edyp 

grecka, V w. p.n.e. 

F. Kafka, fragm. Procesu 

austriacka, 1925 r. 

J. W. Goethe, Faust niemiecka, 1806-1832 

Dzieje Tristana i Izoldy 

(fragm.) 

francuska, XII w. 

M. Bułhakow, Mistrz 

i Małgorzata 

rosyjska, pocz. XX w. 

fragm. Starego i Nowego Testamentu 

jako konteksty interpretacyjne 

G. Boccaccio, Sokół 

włoska, XIV w. 

J. L. Borges, 

wyb. opowiadanie 

argentyńska, XX w. 

   

M. de Cervantes y Saavedra, 

Przemyślny szlachcic Don 

Kichote z Manczy (fragm.) 

hiszpańska, 1605-15 r. 

Lektura uzupełniająca 

(zakres rozszerzony): 

   

J. W. Goethe, Cierpienia 

młodego Wertera (fragm.); 

Faust (fragm.) 

niemiecka, XVIII/XIX w. 

E. z Rotterdamu, 

fragm. Pochwały głupoty 

holenderska (łacińska), 1511 r. 

   
G. Byron, Giaur (fragm.) 

angielska, pocz. XIX w. 

T. Morus, fragm. Utopii 

angielska (łacińska), 1516 r. 
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J. Conrad, Lord Jim 

angielska, 1900 r. 

P. Calderon de la Barca, 

Życie snem 

hiszpańska, 1636 r. 

   

S. Beckett, Czekając 

na Godota 

irlandzka (francuska), 1953 r. 

Wolter, fragm. Kandyda 

francuska, 1759 r. 

   

F. Dürrenmatt, Wizyta 

starszej pani 

szwajcarska (niem.), 1956 r. 

J. J. Rousseau, 

fragm. Nowej Heloizy 

francuska, 1761 r. 

   
E. Ionesco, Lekcja 

francuska, XX w. 

wyb. epickie utwory 

romantyczne, np. V. Hugo, 

Nędznicy, opowiadanie 

E. A Poego 

   

 

A. Huxley, 

Nowy wspaniały świat 

angielska, 1932 r. 

   
B. Hrabal, wyb. opowiadania 

czeska, XX w. 

   
U. Eco, Imię róży 

włoska, XX w. 

   

wyb. wiersze poetów obcych; 

wyb. powieść obca z XX 

lub XXI w.; wyb. dramat obcy 

z XX lub XXI w. 

 

 Podstawa programowa z 2009 r. w zakresie edukacji polonistycznej w sposób 

szczególny podkreślała konieczność kształcenia umiejętności czytania i odbioru tekstu oraz 

tworzenia spójnej i poprawnej wypowiedzi argumentacyjnej. Struktura szkolnictwa, polegająca 

na funkcjonowaniu sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum silnie 

powiązanego z trzyletnią lub czteroletnią edukacją na poziomie szkoły średniej oraz podstawa 

programowa oparta o język wymagań, na przestrzeni kolejnych lat zaczęły przynosić 

oczekiwane efekty. Sławomir Jacek Żurek, wskazuje że w latach 2002-2015 obserwowaliśmy 

wyraźny wzrost poziomu nauczania, co pokazywały badania PISA oraz IBE320. W 2015 r. 

nastąpił jednak moment przełomowy, który całkowicie zmienił obraz polskiej szkoły, 

gdyż zdecydowano się na likwidację gimnazjów (ten proces dopełnił się w 2019 r.), 

wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej oraz wydłużenie o rok edukacji w szkole 

ponadpodstawowej. Ówczesna premier Beata Szydło w swoim exposé z 18 listopada 2015 r., 

omawiając kwestię polskiej oświaty, mówiła: 

 

Życie to nie testy. Odnalezienie się w życiu wymaga realnej wiedzy, a także właściwej postawy. Właśnie wiedzę 

i postawę powinna kształtować szkoła. Elementem tej postawy powinno być silne poczucie tożsamości narodowej 

 
320 S. J. Żurek, Polonistyczny autoportret dydaktyczny: studia-rozprawy-szkice, Lublin 2020, s. 159.  
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i patriotyzm. Wysokie wymagania merytoryczne, wysokie wymagania wychowawcze i mocne kształtowanie 

świadomości, to jest droga do sukcesu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i narodowym. Trzeba wrócić 

do pełnego nauczania historii i do klasycznego kanonu lektur321.                

 

 Decyzja o reformie ustroju oświaty, podjęta przez partię rządzącą, spowodowała 

konieczność opracowania nowej podstawy programowej, którą ogłoszono już w 2017 r. 

Powstały dokument programowy w zakresie edukacji polonistycznej nie stanowił kontynuacji 

refleksji dydaktycznej, która przyświecała autorom podstawy z 2009 r. Nową podstawę 

programową w szczególny sposób wyróżniały: oddzielenie kształcenia literackiego 

od językowego, odejście od edukacji kulturowej i multimedialnej w kierunku historii i teorii 

literatury, powrót do strukturalistycznej terminologii, wspierającej opis dzieła literackiego 

oraz zdecydowane poszerzenie listy lektur obowiązkowych o utwory należące 

do piśmiennictwa polskiego. W preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego 

z 2017 r. możemy przeczytać, że: „Kształcenie i wychowanie w liceum ogólnokształcącym 

i technikum sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. 

Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, 

przywiązania do historii i tradycji narodowych (…)”. Sławomir Jacek Żurek podkreśla, 

że określenia „naród” i „narodowy” to słowa klucze, tworzące ideologiczne zaplecze 

omawianego dokumentu322. Warto zauważyć, że w podstawie programowej z 2009 r. tekst 

kultury miał zachęcać uczniów do podejmowania świadomej refleksji nad istotą komunikacji, 

pobudzać ich kreatywność oraz skłaniać do samodzielnej i nieukierunkowanej interpretacji, 

a w konsekwencji rozbudzać zainteresowania czytelnicze. Tekst literacki w nowej podstawie 

programowej stał się natomiast przede wszystkim nośnikiem treści patriotycznych i wartości, 

które mają być bliskie polskiemu społeczeństwu. Warto dodać, że jakakolwiek 

instrumentalizacja młodzieży w tym wieku jest destrukcyjna, obojętnie czy będzie 

to ostentacyjne budowanie dumy narodowej, czy tolerancja dla osób niebinarnych. W rezultacie 

takie zabiegi prowadzą do odsuwania się młodych ludzi od szkoły. Instytucja, mająca być 

kuźnią charakterów i postaw, ulegając jakiejkolwiek presji zewnętrznej, kompromituje swoją 

misję. Tak znacząca zmiana paradygmatu powoduje to, że dla uczniów kanon szkolnych lektur, 

przestaje być atrakcyjną propozycją intelektualną, natomiast orientowanie się w nim zaczyna 

być postrzegane jako konieczność na drodze do uzyskania promocji do klasy programowo 

 
321 Fragment stenogramu exposé premier Beaty Szydło wygłoszonego w Sejmie RP 18 listopada 2015 r. Całość 

dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/stenogram-expos-premier-beaty-szydlo (dostęp: 8 lipca 

2022 r.).  
322 S. J. Żurek, Polonistyczny autoportret dydaktyczny: studia-rozprawy-szkice, Lublin 2020, s. 161.  

https://www.gov.pl/web/premier/stenogram-expos-premier-beaty-szydlo
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wyżej oraz otrzymania świadectwa maturalnego. Historycznoliteracki porządek 

oraz przesycenie listy lektur tekstami niedostosowanymi do percepcji współczesnych uczniów 

powodują, że lekcje języka polskiego stają się schematyczne i w dużej mierze polegają 

na czytaniu fragmentów, objaśnianiu niezrozumiałych treści, sięganiu przez nauczyciela po źle 

rozumianą heurezę, czyli zadawaniu pytań i naprowadzaniu w taki sposób, aby dotrzeć 

do powszechnie obowiązującej i stereotypowej wykładni danego tekstu oraz podyktowaniu 

notatki, będącej śladem lekcji lub wykonaniu dedykowanych tematowi zadań. Wielu 

nauczycieli ma ponadto problem z funkcjonalnym formułowaniem celów i kryteriów 

do poszczególnych lekcji, gdyż wydaje im się, że powiedzenie wszystkiego, co wiedzą na temat 

danego zagadnienia będzie ich wielkim sukcesem dydaktycznym i w ten sposób mają szansę 

zbudować swój autorytet w danej klasie. Wartość dydaktyczna lekcji, podczas której nauczyciel 

realizuje wykład, jednocześnie w żaden sposób nie angażując uczniów, jest nieefektywna. Jerzy 

Kaniewski, w artykule Przeciw interpretacji? Szkolna lektura a wiedza literaturoznawcza, 

wskazuje że postulat uwolnienia literatury od schematyzmu oraz służebnej roli wobec historii 

czy wychowania pojawiał się już w latach siedemdziesiątych w pracach takich metodyków 

jak S. Burkot, Z. Uryga czy B. Faron, a traktowanie utworu przede wszystkim jako bazy 

informacyjnej jest z perspektywy współczesnej metodyki uznawane za relikt przeszłości. 

Badacz podkreśla ponadto, że funkcjonujący w programach dogmatyzm sytuuje ucznia w roli 

przyjmującego z góry określone praktyki odbioru, a tym samym zniechęca go do zajmowania 

osobistego stanowiska wobec czytanego tekstu323. Posługiwanie się podczas lekcji gotowymi 

interpretacjami jest z punktu widzenia realizacji podstawy programowej czymś niezwykle 

wygodnym, ale jak wskazuje Krzysztof Biedrzycki, rolą edukacji polonistycznej ma być przede 

wszystkim wzmacnianie wśród uczniów postawy krytycznego i samodzielnego myślenia, 

a nie zachęcanie do poszukiwania i przyjmowania gotowych interpretacji tekstów324. Uczeń, 

który w trakcie edukacji nie nauczy się samodzielnego formułowania wniosków na podstawie 

przeczytanego lub usłyszanego tekstu, może mieć w przyszłości problem z interpretowaniem 

faktów i zdecydowanie łatwiej będzie mu narzucić aktualną i obowiązującą narrację.       

 W podstawie programowej języka polskiego z 2017 r. dedykowanej liceum 

ogólnokształcącemu i technikum w znaczący sposób poszerzono listę lektur obowiązkowych, 

akcentując jednocześnie konieczność poznawania ich w porządku historycznym. 

 
323 J. Kaniewski, Przeciw interpretacji? Szkolna lektura a wiedza literaturoznawcza [w:] Język – lektura – 

interpretacja w dydaktyce szkolnej, red. naukowa E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018, s. 28-29.  
324 K. Biedrzycki, Parafraza czy interpretacja? [w:] Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej, 

red. naukowa E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018, s. 38.  
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Dla piętnastolatków, którzy dwa ostatnie lata nauki w szkole podstawowej poświęcali przede 

wszystkim na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, jest to wymagające wyzwanie, gdyż 

na drugim etapie edukacyjnym poznawali dzieła literackie głównie w oparciu o motywy oraz 

koncentrowali się na edukacji w zakresie gramatyki opisowej. Wprowadzenie ośmioletniej 

szkoły podstawowej spowodowało, że wyraźnie skrócił się okres propedeutyczny, 

poprzedzający edukację na poziomie szkoły średniej, a w konsekwencji do liceów i techników 

zaczęli trafiać uczniowie mentalnie i intelektualnie nieprzygotowani do stawianych 

im wymagań. Twórcy podstawy programowej wskazują, że na trzecim etapie edukacyjnym 

nauczyciele powinni koncentrować się przede wszystkim na przygotowaniu młodzieży 

do krytycznego i dojrzałego odbioru tekstów kultury, a nie na konwencjonalnej nauce historii 

literatury, prowadzącej do nadmiernego encyklopedyzmu. W dokumencie czytamy, że: 

„Chronologia ma stanowić punkt odniesienia, umożliwić rozwijanie świadomości 

historycznoliterackiej uczniów, co powinno dokonywać się poprzez porównywanie zjawisk 

w czasie. Należy przyjąć perspektywę współczesną jako punkt wyjścia do wprowadzania 

do tradycji”325. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przesycona obowiązkowymi dziełami 

literackimi lista szkolnych lektur, uporządkowanych chronologicznie oraz zapowiedź, 

że w nowej formule egzaminu maturalnego dominować będzie perspektywa 

historycznoliteracka, powodują że nauczycielom i uczniom w procesie edukacyjnym brakuje 

czasu na pogłębioną pracę z tekstem kultury, gdyż ich wysiłki koncentrują się głównie 

na sprawnym i powierzchownym opanowaniu rozbudowanego kanonu oraz kontekstów. 

Omawiana podstawa programowa przesycona jest uogólnionymi założeniami, które niezwykle 

trudno jest zrealizować w praktyce dydaktycznej. Weźmy na przykład następujący zapis: 

„Zadaniem szkoły ponadpodstawowej jest zatem kształtowanie kompetencji kulturowej: 

wiedzy i umiejętności oraz samodzielności w dostrzeganiu i interpretowaniu złożonych 

treści”326. Niestety, ale nowa podstawa, ze względu na swój kształt, nie daje przestrzeni 

na to, aby młodzi ludzie mogli swobodnie rozwijać sprawności czytelnicze i interpretacyjne. 

Uczniowie są przymuszani do czytania poszczególnych pozycji z listy lektur, nie mają 

możliwości wyboru lub zaproponowania własnych tytułów, co rodzi frustrację, a pojawiająca 

się nieustannie perspektywa egzaminu maturalnego powoduje, że ich ewentualne osobiste 

odczytania utworów, niewspółgrające z szablonowymi interpretacjami, przestają być 

zauważane, co powoduje zniechęcenie i wewnętrzny sprzeciw wobec instrumentalnie 

 
325 Język polski. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem z 2017 r., Szkoła ponadpodstawowa: 

liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I i II stopnia, s. 30-31.  
326 Tamże, s. 31.  
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traktowanej listy lektur. Zupełnie inaczej do edukacji czytelniczej podchodzą na przykład 

twórcy fińskiej podstawy programowej, dla których tekst, rozumiany jako każda wypowiedź 

informacyjna, ma przede wszystkim rozwijać uczniowską wyobraźnię, zachęcać do stawiania 

pytań, inicjować własną twórczość, otwierać na wielokulturowość, ale przede wszystkim 

przygotować do udziału jednostki w życiu społecznym. Krzysztof Biedrzycki, w artykule 

Lektura w fińskiej podstawie programowej, wskazuje że oprócz tak zwanych key works, czyli 

tytułów wybranych arcydzieł z literatury narodowej i światowej, nie istnieje formalny kanon 

lektur obowiązkowych. Wykazy utworów, które są poznawane przez uczniów w trakcie 

edukacji, uwzględniają specyfikę poszczególnych regionów kraju, a jednym z kryteriów doboru 

staje się zróżnicowanie etnolingwistyczne327. Odejście od formalnego kanonu lekturowego daje 

nauczycielom i uczniom poczucie wolności i czas na to, aby wzmacniać praktyki czytelniczo-

interpretacyjne. Krzysztof Biedrzycki wskazuje, że na poziomie szkoły średniej fińscy 

uczniowie uczestniczą w kursach obowiązkowych, w czasie których uczą się pogłębionej 

analizy i interpretacji tekstów kultury (m.in. dzieł literackich, filmowych, malarskich, 

muzycznych, treści internetowych),  poznają istotę języka jako narzędzia komunikacji 

i swoistego kodu kulturowego, są wyposażani w narzędzia do badania utworów oraz poznają 

zróżnicowane metodologie i metody analityczne, poznają kluczowe arcydzieła literatury 

narodowej i światowej wraz z kontekstami, są uwrażliwiani na wielokulturowość 

i różnorodność, ale przede wszystkim są wyposażani w czas na samodzielną i krytyczną 

lekturę328. Emocjonalny kontakt z atrakcyjnymi tekstami kultury oraz świadomość, 

że indywidualna refleksja, dotycząca przeczytanego tekstu jest ważna i ma szansę zaistnieć 

w toku zajęć jako jedno z możliwych odczytań, motywuje uczniów do samodzielnego sięgania 

po lektury. Uczeń zyskuje świadomość, że czytanie zróżnicowanych tekstów pomaga 

mu odkrywać samego siebie oraz przygotowuje do umiejętnego dekodowania intencji 

odautorskich i różnorodnych narracji. Uczeń oczekuje zainteresowania sobą, a zatem tym, 

co ma do powiedzenia na dany temat. Lektura ma być tylko pretekstem, jeśli rzeczywiście 

młodzi ludzie mają się wyrazić, trzeba im stworzyć ku temu odpowiednie warunki. W Finlandii 

wielogłosowość i odczytywanie głębokich znaczeń tekstu, uwzględniające indywidualną 

perspektywę oglądu, traktuje się jako wielką wartość, natomiast w polskim modelu 

współczesnej edukacji polonistycznej dominuje schematyzm, związany z koniecznością 

omówienia rozbudowanej listy lektur, które w dużej mierze nudzą uczniów i negatywnie 

 
327 K. Biedrzycki, Lektura w fińskiej podstawie programowej [w:] Lektury w ręku nauczyciela: perspektywa polska 

i zagraniczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019, s. 157-160.  
328 Tamże.  
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wpływają na ich postawę czytelniczą. W centrum fińskiej podstawy programowej znajduje się 

podmiotowo traktowany uczeń i świat współczesnej kultury, w którym młody człowiek 

aktywnie uczestniczy, natomiast w najnowszej polskiej podstawie programowej, w zakresie 

edukacji polonistycznej, kluczowy okazuje się nadmiernie rozbudowany kanon lektur 

obowiązkowych, którego omówienie odbiera uczniom czas na doskonalenie umiejętności 

samodzielnego czytania i interpretowania tekstów. Znaczące jest również to, że pomimo 

pojawiania się na liście lektur tekstów z literatury powszechnej, w komentarzach do podstawy 

z 2017 r. świadomie unika się szerszej perspektywy europejskiej i światowej. Wystarczy 

przytoczyć następujący zapis, mówiący o celowości doboru tekstów literackich: „Lista lektur 

obejmuje pozycje obowiązkowe do przeczytania przez wszystkich uczniów (kanon lektur) oraz 

lektury do wyboru przez nauczyciela. Łączy zatem z jednej strony wykaz książek tworzący ład 

aksjologiczny i stanowiący podstawę tworzenia kodu kulturowego przynależnego wspólnocie 

narodowej [podkreślenie – Ł.T.], z drugiej – z potrzebami i zainteresowaniami uczniów oraz 

ich poszukiwaniami twórczymi”329. Lęk przed zewnętrznym oddziaływaniem, traktowanym 

jako zagrożenie dla polskości, który obserwujemy w przestrzeni społeczno-politycznej, pojawia 

się również w dokumentach oświatowych i jednocześnie wyznacza kierunki polityki 

edukacyjnej. Anna Janus Sitarz w artykule Funkcja formacyjna edukacji polonistycznej 

w czasach niepokoju podkreśla, że określenie „obcy” zaczyna być współcześnie jednoznacznie 

negatywnie odbierane, a w samej podstawie programowej odżywa repertuar pojęć bliskich 

wrażliwości narodowo-katolickiej, takich jak tradycja, patriotyzm czy ofiarność330. Zwróćmy 

ponadto uwagę, że przy tworzeniu listy lektur obowiązkowych zupełnie nie brano pod uwagę 

wrażliwości i zainteresowań czytelniczych uczniów, gdyż w dokumencie programowym 

wskazano następujące kryteria doboru utworów literackich: „a) reprezentatywność 

doświadczeń egzystencjalnych, przekazywanie wartości, nośność tematyki utworów, 

b) reprezentatywność rodzajową i gatunkową (np. komedia, tragedia, epos, hymn), 

c) reprezentatywność historycznoliteracką i kulturową, d) czytelność problemu, jasność 

i klarowność wywodu”331. Centralnie ukształtowany i nadmiernie rozbudowany kanon 

literacki, zwrot ku strukturalistycznym metodom badawczym, konieczność czytania pod stałą 

 
329 Język polski. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem z 2017 r., Szkoła ponadpodstawowa: 

liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I i II stopnia, s. 38.   
330 A. Janus-Sitarz, Funkcja formacyjna edukacji polonistycznej w czasach niepokoju [w:] Kompetencje 

nauczyciela polonisty we współczesnej szkole: między schematyzmem a kreatywnością, red. K. Maciejak, 

M. Trysińska, Warszawa 2019, s. 121.     
331 Język polski. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem z 2017 r., Szkoła ponadpodstawowa: 

liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I i II stopnia, s. 38.   
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presją czasu, kontakt z dziełem literackim kojarzony wyłącznie z naciskiem i dyktatem, 

instrumentalne traktowanie utworów, niezauważanie potrzeb i oczekiwań uczniów powodują, 

że współczesna edukacja polonistyczna jest nieskuteczna w motywowaniu młodych ludzi 

do sięgania po teksty kultury. Ten stan rzeczy powoduje, że popularne na Zachodzie, rozwijane 

i przynoszące wymierne efekty dydaktyczne i wychowawcze praktyki czytelnicze, takie 

jak close reading, team teaching czy reading aloud332, zachęcające uczniów do zaangażowanej 

i dojrzałej lektury oraz interpretacji, nie mają przestrzeni na zaistnienie w szkolnej dydaktyce 

polonistycznej, a jeśli się pojawiają to wyłącznie okazjonalnie.  

 Zwrot ku potrzebom i oczekiwaniom uczniów, o którym możemy przeczytać 

w podstawie programowej, jest w istocie tylko martwym zapisem, ponieważ ministerstwo 

nie wsłuchuje się w głos młodych ludzi. Wspominana już przeze mnie ankieta, którą 

przeprowadziłem wśród uczniów, których mam przyjemność uczyć, wyraźnie wskazuje 

że propozycja lektur dedykowana szkole średniej jest z ich perspektywy anachroniczna 

i nieatrakcyjna. Wśród tekstów, które uczniowie wskazywali jako atrakcyjne i godne polecenia 

były między innymi następujące tytuły (w nawiasie podaję hasłowe uzasadnienie): P. Coelho, 

Alchemik, lit. brazylijska (książka skłania do przemyśleń, motywuje do podejmowania 

wyzwań, które stawia przed nami życie); M. Shelby, Gołąb i wąż, lit. amerykańska (fantastyka, 

atrakcyjnie ujęty motyw miłości i czarownicy); S. Plath, Szklany klosz, lit. amerykańska 

(przejmująca opowieść o psychozie głównej bohaterki); S. King, powieści grozy, lit. 

amerykańska (umiejętność budowania napięcia); M. Zusak, Złodziejka książek, lit. australijska 

(opowiada o doświadczeniu II wojny światowej w sposób zrozumiały dla młodego człowieka); 

J. K. Rowling, Harry Potter, lit. angielska (wpływ na dzieciństwo, bogactwo uniwersalnych 

wartości); E. Val, Drogi Evanie Hansenie, lit. amerykańska (fascynująca opowieść 

o mężczyźnie, którego zaburzenie psychiczne utrudnia mu kontakt z ludźmi). Uczniowie 

chętnie czytają utwory fantasy, thrillery psychologiczne, literaturę obyczajową dla młodzieży, 

prozę psychologiczną i przygodową oraz literaturę faktu i komiks, a wśród kryteriów doboru 

poszczególnych pozycji na uwagę zasługują: angażująca fabuła, interesująca tematyka, 

ulubiony gatunek literacki, zachęcający opis znajdujący się na okładce, opinie innych 

czytelników, nazwisko autora czy nagrody literackie (Hugo Award, Nebula Award, Literacka 

Nagroda Nobla). Warto ponadto podkreślić, że coraz częściej to e-book lub smartfon, 

a nie papierowa książka, stają się dla uczniów narzędziami, zapewniającymi kontakt ze słowem 

 
332 Zob. W. Bobiński, Być blisko tekstu i słuchać siebie. O niektórych sposobach kształcenia literackiego w Europie 

i USA oraz K. Błaszczyk, Zmagania z kanonem lektur szkolnych okiem ósmoklasisty i jego nauczyciela 

[w:] Lektury w ręku nauczyciela: perspektywa polska i zagraniczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019.  
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pisanym, dlatego dziwi mnie fakt, że w nowej podstawie programowej nie ma miejsca 

na kulturę multimedialną i uczenie umiejętności korzystania z mediów cyfrowych. 

Zdecydowanie zgadzam się z opinią Sławomira Jacka Żurka, który uznał, że centralnie 

modelowana polityka edukacyjna oraz kuriozalny zwrot ku archaicznemu kanonowi szkolnych 

lektur, mających rozwijać postawy patriotyczne, powodują że zatracona zostaje podmiotowość 

dwóch najważniejszych składowych procesu edukacyjnego – ucznia i nauczyciela333. 

Podkreśliłbym ponadto, że przy wyborze lektury dla współczesnych uczniów kluczowe okazją 

się wartości rozrywkowo-hedonistyczne i edukacyjno-poznawcze, a nie etyczno-moralne 

czy artystyczno-estetyczne, na które szczególny nacisk kładzie najnowsza podstawa 

programowa334.  

Po przeanalizowaniu spisów lektur z ostatnich trzydziestu lat, okazuje się że istnieje 

dość stały repertuar autorów i tekstów z literatury powszechnej dedykowany uczniom 

ogólnokształcącej szkoły średniej. Warto podkreślić, że niektóre dzieła zajmują centralną 

pozycję w kanonach lekturowych po 1989 r., inne natomiast pojawiają się rzadziej 

lub incydentalnie. Na przestrzeni lat wyraźnym przekształceniom ulegał katalog tekstów 

polecanych jako lektura bazowa i uzupełniająca oraz przeznaczona do realizacji w zakresie 

podstawowym i rozszerzonym. Ważne jest również to, że niektórzy autorzy i ich dzieła 

w pewnych okresach znikali z list lektur. W szczegółach ten stan rzeczy przedstawia się 

następująco:    

❖ STAROŻYTNOŚĆ: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (szczególnie 

fragm. Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad pieśniami, Księgi 

Psalmów, Apokalipsy według św. Jana, wyb. przypowieści ewangeliczne, Hymn 

o miłości św. Pawła z 1 Kor 13, 1-13): lit. hebrajsko-grecka, ST – XI-III w. p.n.e., 

NT – I w. n.e., tradycja biblijna występuje we wszystkich badanych katalogach lektur; 

J. Parandowski, Mitologia: lit. grecko-rzymska, tradycja mitologiczna obecna 

we wszystkich zestawieniach [2018: PP, OB. – część grecka, PR, OB. – część rzymska; 

2012: PP – część grecka, 2007-1990: wybór mitów greckich i rzymskich]; Homer, 

Iliada: lit. grecka, ok. VIII w. p.n.e. [2018: PP, OB.; 1999*: do wyboru; 1997: OB.; 

1992: OB.; 1990: OB.]; Homer, Odyseja: lit. grecka, ok. VIII w. p.n.e. [2018: OB.; 

1999*: do wyboru; 1990: UZ]; Sofokles, Antygona: lit. grecka, ok. 442 r. p.n.e. 

[2018: PP, OB.; 2012: PP, do wyboru, możliwy spektakl; 1999*: OB.; 1997: OB.; 

 
333 S. J. Żurek, Polonistyczny autoportret dydaktyczny: studia-rozprawy-szkice, Lublin 2020, s. 159-161.  
334 Z. Zasacka, Lektury w wieku adolescencji – wybory i oczekiwania czytelnicze nastolatków [w:] Lektury w ręku 

nauczyciela: perspektywa polska i zagraniczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2019, s. 32-35.   
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1992: OB.; 1990: OB.]; Sofokles, Król Edyp: lit. grecka, ok. 430 r. p.n.e. [2018: PP UZ; 

2012: PP, do wyboru, możliwy spektakl; 2007: PP]; wyb. dramat starogrecki 

[2002: PP]; Antologia palatyńska w oprac. Z. Kubiaka [1990: UZ]; wyb. liryki 

greckiej i rzymskiej – Tyrtajos, Safona, Anakreont, Horacy, Owidiusz, Wergiliusz 

[1990 UZ]; wyb. utwory Horacego: lit. rzymska, I w. p.n.e. [2018: PP, OB.; 2012: PR; 

2007: PP; 2002: PP; 1999*: OB.; 1997: OB.; 1992: OB.]; Arystoteles, fragm. Poetyki 

i Retoryki: lit. grecka [2018: PR, OB.; 1997: OB.]; Platon, fragm. Państwa: lit. grecka 

[2018: PR, OB.]; Platon, Obrona Sokratesa: lit. grecka [2007: PR]; Arystofanes, 

Chmury: lit. grecka, V w. p.n.e. [2018: PR OB.]; Wergiliusz, fragm. Eneidy 

[2018: PR OB.]. 

❖ ŚREDNIOWIECZE: fragm. Dziejów Tristana i Izoldy: lit. francuska, XII w. 

[2018: PP, UZ; 2012: PP; 1992: OB.; 1990: UZ]; fragm. Kwiatków św. Franciszka 

z Asyżu: lit. włoska, XIV w. [2018: PP, OB.; 1992: OB.; 1990: OB.]; fragm. Pieśni 

o Rolandzie: lit. francuska, II poł. XI w. [2018: PP OB.; 1999*: OB.; 1997: OB.; 

1992: OB.; 1990: OB.]; fragm. Kroniki polskiej Galla Anonima: lit. łacińska, XII w. 

[2018: PP, OB.; 1992: OB.; 1990: UZ]; Dante Alighieri, fragm. Boskiej komedii: 

lit. włoska, pocz. XIV w. [2018: PP, OB.; 2012: PR; 2007: PR; 2002: PR; 1990: UZ]; 

św. Augustyn, fragm. Wyznań: lit. łacińska, 400 r. [2018: PR, OB.; 2007: PR]; 

św. Tomasz z Akwinu, fragm. Summy teologicznej: lit. łacińska, XV w. 

[2018: PR, OB.]; F. Villon, fragm. Wielkiego testamentu: lit. francuska, 1461 r. 

[2018: PR, OB.; 1992: OB.; 1990: UZ]. 

❖ RENESANS: G. Boccaccio, Sokół: lit. włoska, XIV w. [2018: PP, UZ; 1992: OB. 

(Dekameron); 1990: UZ (Dekameron)]; W. Szekspir, Romeo i Julia: lit. angielska, 

1597 r. [2018: PP, OB.; 2002: PP, wyb.; 1999*: OB., wyb.; 1999**: OB.; 

1997: OB., wyb.; 1992: OB., wyb.; 1990: OB., wyb.]; W. Szekspir, Makbet: 

lit. angielska, 1606 r. [2018: PP, OB.; 2012: PP (lub Hamlet); 2007: PP; 2002: PP, wyb.; 

1999*: OB., wyb.; 1997: OB., wyb.; 1992: OB., wyb.; 1990: OB., wyb.]; W. Szekspir, 

Hamlet: lit. angielska, 1601 r. [2018: PR, OB.; 1990: UZ]; F. Petrarka, Listy do Laury: 

lit. włoska, XIV w. [1990: UZ]; F. Rabelais, fragm. Gargantui i Pantagruela: 

lit. francuska, XVI w. [2018: PR, OB.; 1990: UZ]; Erazm z Rotterdamu, 

fragm. Pochwały głupoty: lit. łacińska/holenderska, 1511 r. [2018: PR, UZ]; Tomasz 

Morus, fragm. Utopii: lit. łacińska/angielska, 1516 r. [2018: PR, UZ]; Calderon, Życie 

snem: lit. hiszpańska, 1636 r. [2018: PR, UZ]; M. Montaigne, fragm. Prób: 

lit. francuska, koń. XVI w. [2018: PR OB.]. 
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❖ BAROK: M. de Cervantes, Don Kichote: lit. hiszpańska, 1605-15 r. [2018: PP, UZ; 

2012: PP; 1990: UZ]; P. Corneille, Cyd: lit. francuska, 1636 r. [1990: OB.]; T. Tasso, 

Jerozolima wyzwolona: lit. włoska, 1575 r. [1992: OB.; 1990: UZ]; Molier, Skąpiec: 

lit. francuska, 1668 r. [2018: PP, OB.; 2002: PP, wyb.; 1999*: OB., wyb.; 1997: OB., 

wyb.; 1992: OB., wyb.; 1990: UZ, wyb.]; Molier, Świętoszek: lit. francuska, 1664-69 r. 

[2007: PP; 2002: PP, wyb.; 1999*: OB., wyb.; 1997: OB., wyb.; 1992: OB., wyb.; 

1990: UZ, wyb.]; wyb. angielskiej poezji metafizycznej w przekł. S. Barańczaka 

[1990: UZ]. 

❖ OŚWIECENIE: D. Defoe, Robinson Crusoe: lit. angielska, 1719 r. [2007: PP]; Wolter, 

fragm. Kandyda: lit. francuska, 1759 r. [2018: PR, UZ; 1992: OB.; 1990: OB.]; 

D. Diderot, Kubuś fatalista i jego pan: lit. francuska, II poł. XVIII w. [1990: UZ]; 

J. J. Rousseau, Nowa Heloiza: lit. francuska, 1761 r. [2018: PR, UZ; 1992: OB.; 

1990: UZ].    

❖ ROMANTYZM: J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera: lit. niemiecka, 1774 r. 

[2018: PP, UZ; 2007: PP; 2002: PP; 1992: OB., dod. Król olch; 1990: OB., dod. Król 

olch]; J. W. Goethe, fragm. Fausta: lit. niemiecka, 1806-32 r. [2018: PP, UZ; 2012: PR; 

2002: PR; 1999*: OB.; 1997: OB.; 1992: OB.; 1990: UZ]; A. Puszkin, wyb. utworów: 

lit. rosyjska, I poł. XIX w. [1997: OB.; 1990: UZ, fragm. Eugeniusza Oniegina]; 

G. G. Byron, Giaur: lit. angielska, 1813 r. [2018: PP, UZ; 1992: OB.; 1990: UZ]; 

F. Schiller, Zbójcy, Rękawiczka: lit. niemiecka, II poł. XIX w. [1990: UZ]; 

wyb. romantyczny utwór epicki – W. Hugo (fr.), E. A. Poe (amer.) [2018: PR, UZ]; 

wyb. romantyczne utwory poetyckie [2018: PR, OB.; 2012: PR]; W. Hugo, Nędznicy: 

lit. francuska, 1862 r. [1990: UZ]; W. Scott, Wawerley: lit. angielska/szkocka, 1814 r. 

[1990: UZ]; Stendhal, Czerwone i czarne: lit. francuska, 1830 r. [1990: UZ].  

❖ POZYTYWIZM/REALIZM: F. Dostojewski, Zbrodnia i kara: lit. rosyjska, 1866 r. 

[2018: PP, OB.; 2012: PP, wyb. Łagodna; 2007: PP; 1992: OB.; 1990: UZ]; 

Ch. Dickens, Opowieść wigilijna: lit. angielska, 1843 r. [1999**: OB.]; Ch. Dickens, 

Dawid Copperfield: lit. angielska, 1849-50 r. [1990: UZ]; H. Balzac, Ojciec Goriot: 

lit. francuska, 1834-35 r. [1992: OB.; 1990: UZ]; G. Flaubert, Pani Bovary: 

lit. francuska, 1857 r. [1990: UZ]; G. de Maupassant, wyb. opowiadań: lit. francuska, 

kon. XIX w. [1999**: OB., wyb.; 1990: UZ]; L. Tołstoj, Anna Karenina lub Wojna 

i pokój: lit. rosyjska, II poł. XIX w. [1990: UZ]; M. Gogol, wyb. nowele: 

lit. rosyjska/ukraińska [1990: OB.]; I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci: lit. rosyjska 

[1990: UZ]; E. Zola, Germinal: lit. francuska [1990: UZ]; realistyczna lub 
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naturalistyczna wyb. powieść XIX w. [2018: PR, OB.; 2012: PR; 2002: PP; 

1999*: OB.; 1997: OB.].  

❖ MODERNIZM: J. Conrad, Lord Jim: lit. angielska, 1900 r. [2018: PP, UZ; 2007: PP; 

2002: PP, wyb.; 1999*: OB., wyb.; 1997: OB., wyb.; 1992: OB.; 1990: OB.]; 

J. Conrad, Jądro ciemności: lit. angielska, 1902 r. [2012: PP; 2002: PP, wyb.; 

1999*: OB., wyb.; 1997: OB., wyb.]; A. Czechow, Trzy siostry, wyb. opowiadań: 

lit. rosyjska, pocz. XX w. [1992: OB.; 1990: UZ]; H. Ibsen, Dzika kaczka: lit. norweska, 

1884 r. [1990: UZ]; M. Maeterlinck, Ślepcy: lit. francuska/belgijska [1990: UZ]; 

B. Shaw, Pigmalion: lit. angielska, 1913 r. [1990: UZ]; wyb. wiersza Ch. Baudelaire’a 

i A. Rimbauda: lit. francuska [1992: OB.]. 

❖ DWUDZIESTOLECIE/WSPÓŁCZESNOŚĆ: F. Kafka, Proces: lit. austriacka, 

1925 r. [2018: PR, OB.; 2012: PP, *wyb.; 2007: PR; 2002: PR; 1999*: OB.; 1990: OB.]; 

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata: lit. rosyjska, 1928-40 r. [2018: PR, OB.; 2012: PR; 

2007: PR; 2002: PR; 1999*: OB.; 1992: OB.; 1990: UZ]; A. Huxley, Nowy wspaniały 

świat: lit. angielska, 1932 r. [2018: PR UZ]; B. Hrabal, wyb. opowiadanie: lit. czeska 

[2018: PR UZ]; U. Eco, Imię róży: lit. włoska, 1980 r. [2018: PR UZ; 2012: PP, *wyb.]; 

J. L. Borges, wyb. opowiadanie: lit. argentyńska, l. 40. XX w. [2018: PR, OB.]; 

C. S. Lewis, Listy starego diabła do młodego: lit. angielska, 1942 r. [2007: PP]; 

A. Camus, Dżuma: lit. francuska, 1947 r. [2018: PP, OB.; 2012: PP, *wyb.; 1992: OB.; 

1990: OB.]; A. Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza: lit. rosyjska, 1962 r. 

[1990: OB.]; G. Orwell, Rok 1984: lit. angielska, 1949 r. [2018: PP, OB.; 

2012: PP, *wyb.; 1990: UZ]; G. Orwell, Folwark zwierzęcy: lit. angielska, 1945 r. 

[2007: PP; 1992: OB.]; A. de Saint-Exupéry, Nocny lot: lit. francuska, 1931 r. 

[1999**: OB.]; A. de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi: lit. francuska, 1939 r. 

[1992: OB.; 1990: UZ]; S. Beckett, Czekając na Godota: lit. irlandzka/francuska, 

1953 r. [2018: PP, UZ; 1990: UZ]; F. Dürrenmatt, Wizyta starszej pani: 

lit. szwajcarska/niemiecka, 1956 r. [2018: PP, UZ; 1990: UZ]; E. Ionesco, Lekcja: 

lit. francuska, 1951 r. [2018: PP, UZ]; wyb. powieść z XX lub XXI w. – F. Kafka 

(austriacka), A. Camus (francuska), G. Orwell (angielska), B. Singer (jidysz), 

G. G. Marquez (kolumbijska), U. Eco (włoska) [2012: PP; 2007: PR; 2002: PP; 

1999*: OB.; 1997: OB.]; wyb. powieść lub zbiory opowiadań autorów z XX w. – 

F. Kafka (austriacka), T. Mann (niemiecka), V. Nabokov (amerykańska), A. Camus 

(francuska), B. Singer (jidysz), J. Steinbeck (amerykańska), K. Vonnegut 

(amerykańska), G. G. Marquez (kolumbijska), G. Gass (niemiecka), U. Eco (włoska), 
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M. Kundera (czeska) [2012: PR]; wyb. wierszy W. Majakowskiego: lit. rosyjska, 

pocz. XX w. [1992: OB.]; B. Brecht, Matka Courage i jej dzieci/Kariera Artura Ui: 

lit. niemiecka, 1941 r. [1990: UZ]; J. Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka: 

lit. czeska, 1921-23 [1990: UZ]; W. Majakowski, Łaźnia/Pluskwa: lit. rosyjska, 

pocz. XX w. [1990: UZ]; T. Mann, wyb. opowiadań: lit. niemiecka, pocz. XX w. 

[1990: UZ]; A. Malraux, Dola człowieka: lit. francuska, 1933 r. [1990: UZ]; 

M. Proust, W stronę Swanna: lit. francuska, pocz. XX w. [1990: UZ]; M. Szołochow, 

Cichy Don: lit. rosyjska, 1928-40 r. [1990: UZ]; C. Ajtmatow, Dzień dłuższy niż 

stulecie: lit. rosyjska/kirgiska [1990: UZ]; H. Böll, Gdzie byłeś Adamie: lit. niemiecka, 

l. 60. XX w. [1990: UZ]; W. Faulkner, Niepokonane/Wielki las: lit. amerykańska, 

l. 30. XX w. [1990: UZ]; W. Golding, Władca much: lit. angielska, 1954 r. [1990: UZ]; 

G. Grass, Kot i mysz: lit. niemiecka, poł. XX w. [1990: UZ]; E. Hemingway, Komu 

bije dzwon: lit. amerykańska, 1940 r. [1990: UZ]; M. Kundera, Żart: lit. czeska, 1967 r. 

[1990: UZ]; W. Rasputin, Pożegnanie z Matiorą: lit. rosyjska, 1976 r. [1990: UZ]; 

B. Pasternak, Doktor Żywago: lit. rosyjska, 1957 r. [1990: UZ]; W. Szałamow, 

Opowiadania kołymskie: lit. rosyjska, 1978 r. [1990: UZ]; F. Dürrenmatt, Fizycy: 

lit. szwajcarska/niemiecka [1990: Pref.]; wyb. wiersze poetów polskich i obcych 

[2018: PR, UZ; 1990: UZ – A. Błok (rosyjska), G. Apollinaire (francuska), T. S. Eliot 

(amerykańsko-angielska), W. Majakowski (rosyjska)]; wyb. wiersze A. Achmatowej, 

J. Brodskiego, O. Mandelsztama, B. Okudżawy: lit. rosyjska [1990: OB.]; 

wyb. powieść polska i obca z XX lub XXI w. [2018: PR UZ]; wyb. dramat polski 

i obcy z XX lub XXI w. [2018: PR]; wyb. klasyki światowej kinematografii 

i spektakle teatralne [2012: PR]335. 

 

Z przeprowadzonej powyżej analizy spisów lektur wynika, że od ponad trzydziestu lat 

funkcjonuje w dydaktyce polonistycznej szkoły średniej pewien stały repertuar dzieł i autorów. 

W zestawieniach ustawicznie pojawiają się następujące pozycje: wybrane księgi biblijne, 

wybór mitów autorstwa Jana Parandowskiego, Antygona lub Król Edyp Sofoklesa, liryki 

Horacego, fragmenty Boskiej komedii Dantego Alighieri, Romeo i Julia lub Makbet Williama 

 
335 Objaśnienia: PP, OB. (poziom podstawowy, lektura obowiązkowa); PP, UZ (poziom podstawowy, lektura 

uzupełniająca); PR, OB. (poziom rozszerzony, lektura obowiązkowa); PR, UZ (poziom rozszerzony, lektura 

uzupełniająca); PP (lektura zalecana dla poziomu podstawowego); PR (lektura zalecana dla poziomu 

rozszerzonego); OB. (lektura obowiązkowa, kluczowa dla kształcenia polonistycznego); UZ (lektura 

uzupełniająca); Pref. (lektura preferowana); wyb. (możliwość wyboru, najczęściej z dwóch wskazanych pozycji 

danego autora); 1999* (szkoła średnia kończąca się maturą); 1999** (szkoła średnia niekończąca się maturą); 

1990 (I wersja podstawy programowej).   
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Szekspira, Skąpiec lub Świętoszek Moliera, Cierpienia młodego Wertera lub Faust Johanna 

Wolfganga Goethego, Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, Jądro ciemności lub Lord Jim 

Josepha Conrada, Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa oraz Proces Franza Kafki. Warto 

jednocześnie podkreślić, że najnowszemu wykazowi lektur z 2018 r., dedykowanemu szkole 

ponadpodstawowej, najbliżej jest do propozycji wykreowanych w latach dziewięćdziesiątych. 

Wystarczy w tym miejscu przywołać wybrane tytuły, które po latach nieobecności 

w zestawieniach lekturowych, ponownie znalazły się w „zreformowanym” kanonie arcydzieł 

światowej literatury polecanym młodzieży: fragmenty Iliady lub Odysei Homera (PP, OB.), 

Kwiatki św. Franciszka a Asyżu (PP, OB.), Pieśń o Rolandzie (PP OB.), Sokół Giovanniego 

Boccaccia (PP, UZ), Giaur George’a Byrona (PP, OB.), Dżuma Alberta Camusa (PP, OB.), 

Rok 1984 George’a Orwella (PP, OB.), Czekając na Godota Samuela Becketta (PP, UZ), Wizyta 

starszej pani Friedricha Dürrenmatta (PP, UZ), Lekcja Eugène Ionesco (PP, UZ), Wielki 

testament Villona (PR, OB.), Gargantua i Pantagruel Rabelais (PR, OB.), Kandyd Woltera 

(PR, UZ) czy Nowa Heloiza Jana Jakuba Rousseau (PR, UZ). Warto odnotować, 

że z obowiązującej listy lektur zniknęła ceniona przez młodzież powieść Josepha Conrada 

Jądro ciemności, której lektura inicjowała dyskusję na temat istoty człowieczeństwa i szacunku 

do szeroko rozumianej Inności. Wśród lektur uzupełniających pojawia się co prawda twórczość 

Conrada, ale za reprezentatywną powieść tego autora uznano Lorda Jima. Znamienny jest 

również fakt, że wśród proponowanych w podstawie programowej dla szkoły 

ponadpodstawowej utworów, nie pojawiają się pozycje autorów nagrodzonych Literacką 

Nagrodą Nobla na przestrzeni ostatnich co najmniej trzydziestu lat. Jedynymi autorami 

pojawiającymi się w spisie lektur, będącymi laureatami tej prestiżowej nagrody są Albert 

Camus (za rok 1957) i Samuel Beckett (za rok 1969). 

Warto dodać, że 13 sierpnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, 

wprowadzające m.in. zamiany w zakresie list lektur dedykowanych poszczególnym etapom 

edukacyjnym. Z wykazu lektur dla klas IV-VIII szkoły podstawowej zostały usunięte utwory 

Karola Maya, Winnetou oraz Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. 

Na listę lektur uzupełniających wprowadzono natomiast następujące dzieła: Carlo Collodi, 

Pinokio; John Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu; Emilia Kiereś, Rzeka; Zofia 

Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus; Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe; Alan Aleksander 

Milne, Kubuś Puchatek; Longin Jan Okoń, Tecumseh; Ferdynand Antoni Ossendowski, 

Słoń Birara; Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny; Louis de Wohl, Posłaniec 

króla; Lloyd Cassel Douglas, Wielki Rybak; Zofia Kossak-Szczucka, wyb. opowiadanie 

z tomu Bursztyny; André Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II; Bolesław 
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Prus, Placówka, Zemsta; Henryk Sienkiewicz, Sąd Ozyrysa; Nicolas Sparks, Jesienna 

miłość336. Z kanonu lektur obowiązkowych dla liceum ogólnokształcącego i technikum zostały 

usunięte wybrane wiersze Marcina Świetlickiego (zakres podstawowy) oraz Mitologia, cz. II 

(Rzym) Jana Parandowskiego, Wielki Testament Françoisa Villona i Żywoty świętych Piotra 

Skargi (zakres rozszerzony). Lista lektur uzupełniających przeznaczona dla trzeciego etapu 

edukacyjnego została natomiast poszerzona o następujące teksty: Jerzy Wojtczak-

Szyszkowski, Kronika Książąt Polskich; Juliusz Słowacki, Listy do Matki; Henryk 

Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki; Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni; wyb. wierszy 

Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego; Witold Pilecki, Raport Witolda; Wiesław 

Kielar, Anus mundi; Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919; 

Jarosław Iwaszkiewicz, wyb. opowiadanie; John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. 

Drużyna pierścienia [zakres podstawowy]; Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina; 

Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie, Ludzie, zwierzęta, bogowie; Krystyna 

Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem; Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 

Tryptyk rzymski, Pamięć i tożsamość, Fides et ratio (dzieła we fragm.); Karol Wojtyła, Przed 

sklepem jubilera; Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne; Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych 

ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim [zakres rozszerzony]337. Zaproponowane przez 

 
336 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia dla szkoły policealnej 

(Dz.U. 2021 poz. 1533).    
337 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły 

II stopnia (Dz.U. 2021 poz. 1537). Warto odnotować, że 8 lutego 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa 

Edukacji i Nauki został opublikowany dokument, zawierający zbiór wymagań egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2022/23 i 2023/24, będący odpowiedzią na specyfikę zdalnego 

kształcenia, spowodowaną pandemią SARS-CoV-2 (oficjalne rozporządzenie wydano dn. 10 czerwca 2022 r. 

Dz.U. 2022 poz. 1246). W zaproponowanych przez Ministerstwo zmianach pojawiły się istotne modyfikacje 

w zakresie repertuaru lektur obowiązkowych. Z poziomu podstawowego usunięto następujące pozycje: Homer, 

Odyseja (fragm.) – utwór trafił na listę lektur poziomu rozszerzonego; J. Kochanowski, wyb. psalmy; 

W. Szekspir, Romeo i Julia; Z. Krasiński, Nie-Boska Komedia – utwór ujęto w tekstach obowiązkowych 

na poziomie rozszerzonym;  B. Prus, Z legend dawnego Egiptu; W. S. Reymont, Chłopi, t. I – Jesień; 

S. Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…; W. Gombrowicz, Ferdydurke (fragm.); J. Mackiewicz, Droga 

donikąd (fragm.); A. Libera, Madame; R. Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragm.); wyb. wiersze 

J. Czechowicza, T. Gajcego, M. Białoszewskiego – autorzy ujęci na poziomie rozszerzonym; wyb. wiersze 

H. Poświatowskiej i J. Polkowskiego; powojenna piosenka literacka: W. Młynarski; wybrane teksty Kabaretu 

Starszych Panów; utwory w wyk. E. Demarczyk. Z poziomu rozszerzonego zdecydowano się usunąć: Chmury 

Arystofanesa; Eneidę Wergiliusza; Gargantuę i Pantagruela F. Rabelais’go, wyb. utwory poetyckie 

z romantycznej literatury europejskiej (w tym teksty angielskich poetów jezior); wyb. opowiadanie J. L. Borgesa; 

Antygonę w Nowym Yorku J. Głowackiego; wyb. eseje J. Stempowskiego oraz znajomość wyb. tekstów 

z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych. Strona internetowa 
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Ministerstwo zmiany w zakresie list lektur dotyczą głównie tzw. utworów uzupełniających, 

czyli takich, które polonista dobrowolnie wybiera, opracowując plan pracy na dany rok szkolny, 

nie mniej możemy tu zaobserwować pewne tendencje, które zaczynają coraz wyraźniej 

oddziaływać na współczesną edukację humanistyczną. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 

zaproponowanych tekstów literackich jest niewiele nowości wydawniczych oraz pozycji 

z literatury powszechnej, natomiast zdecydowanie wzmocniono repertuar utworów, 

utrwalających konserwatywne postawy narodowo-patriotyczne i religijne338. Obserwując 

tempo wprowadzanych zmian oraz analizując sygnały, płynące z Ministerstwa Edukacji 

i Nauki, sądzę że jest to początek przemian, mających doprowadzić do reorganizacji kanonu 

 
Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-egzaminacyjne-

obowiazujace-na-egzaminie-maturalnym-w-roku-2023-i-2024 (dostęp: 8 lipca 2022 r.).                
338 Warto odnotować, że w 2021 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydał publikację zatytułowaną 

Znowelizowana lista lektur w podstawie programowej języka polskiego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. 

Przywołana broszura zawiera zaktualizowane zestawienie lektur obowiązkowych i uzupełniających polecanych 

poziomowi podstawowemu i rozszerzonemu, listę rekomendowanych dzieł teatralnych i filmowych, zbiór pozycji, 

mających wspierać samokształcenie uczniów oraz komentarze dydaktyczne, które zawierają uzasadnienie 

zaproponowanych zmian w kanonie lektur. W publikacji można przeczytać, że do listy utworów uzupełniających 

na poziomie podstawowym dodano, m.in. Władcę pierścieni. Drużynę pierścienia J.R.R. Tolkiena, gdyż jest 

to dzieło: „z silnie zarysowanym systemem wartości zgodnym z wpisanym do podstawy programowej” 

czy Zapiski więzienne Stefana Wyszyńskiego, ponieważ jest to znakomity: „dokument czasów zniewolenia Polski 

przez system komunistyczny” czy utwór Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919 Zofii Kossak-Szczuckiej, 

dlatego że ta powieść: „odsłania kulisy wydarzeń rozgrywających się na Wołyniu w czasach rewolucji lutowej 

oraz październikowej, podczas niemieckiej okupacji Ukrainy, opisuje polsko-ukraiński konflikt zbrojny”. 

W przypadku poziomu rozszerzonego zdecydowano się na usunięcie z listy utworów mitologii rzymskiej według 

J. Parandowskiego, wskazując że: „na poziomie podstawowym obowiązuje znajomość całej mitologii greckiej” 

czy Żywotów świętych Piotra Skargi: „ze względu na język (staropolszczyzna), ponadto teksty hagiograficzne są 

reprezentowane w lekturach w zakresie podstawowym; (Legenda o św. Aleksym, Kwiatki św. Franciszka). 

Natomiast umiejętności retoryczne Piotra Skargi prezentowane są w Kazaniach sejmowych, wskazanych 

w postawie programowej jako lektura obowiązkowa w zakresie podstawowym”. Wśród lektur uzupełniających 

rekomendowanych poziomowi rozszerzonemu znalazła się m.in. książka Pawła Zuchniewicza Ojciec wolnych 

ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim potraktowana: „jako dokument czasów zniewolenia Polski przez system 

komunistyczny. (…) Przybliżenie postaci Prymasa Wyszyńskiego w biografii Pawła Zuchniewicza pozwoli lepiej 

zrozumieć osobę kardynała nie tylko jako przywódcy duchowego, męża stanu, autorytetu moralnego, ale także 

tego, dzięki komu pamięć historyczna jako część tożsamości narodu mogła być zachowana”. Ciekawym 

zagadnieniem, które wymagałoby oddzielnego studium, jest ponadto usuwanie z repertuaru tekstów kultury 

określonych dzieł teatralnych i filmowych polecanych uczniom. Taki los spotkał spektakl Apocalypsis cum figuris 

Jerzego Grotowskiego, gdyż przedstawienie: „podejmuje grę  z tradycją chrześcijańską i Ewangeliami, którą 

można uznać za prowokacyjnie bluźnierczą, a na pewno zbyt trudną w odbiorze na poziomie szkolnym” oraz 

komediodramat Zezowate szczęście Andrzeja Munka, ponieważ jest to: „utwór, który promuje postawę 

oportunisty przystosowującego się do otaczającej go rzeczywistości – cynicznego człowieka dopasowującego 

swoje działania i poglądy do zmieniających się realiów. Film nie pełni funkcji wychowawczej, nie inspiruje 

do podejmowania aktywności, do wierności ideom i wartościom”. Publikacje dotyczące modyfikacji list lektur 

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: 

https://www.ore.edu.pl/2021/09/znowelizowana-lista-lektur-w-podstawie-programowej-jezyka-polskiego-z-

komentarzem/ (dostęp: 8 lipca 2022 r.). Przywołane cytaty pochodzą z opracowania przeznaczonego dla szkoły 

ponadpodstawowej, s. 11-13.  

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-egzaminacyjne-obowiazujace-na-egzaminie-maturalnym-w-roku-2023-i-2024
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-egzaminacyjne-obowiazujace-na-egzaminie-maturalnym-w-roku-2023-i-2024
https://www.ore.edu.pl/2021/09/znowelizowana-lista-lektur-w-podstawie-programowej-jezyka-polskiego-z-komentarzem/
https://www.ore.edu.pl/2021/09/znowelizowana-lista-lektur-w-podstawie-programowej-jezyka-polskiego-z-komentarzem/
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szkolnych lektur, w taki sposób, aby w pełni rezonował ze zideologizowaną polityką 

edukacyjną państwa polskiego.                   

Otaczająca nas rzeczywistość ulega nieustannym przemianom, natomiast kanon 

szkolnych lektur staje się skostniałym tworem, ponieważ zestaw tekstów polecanych uczniom 

do czytania w podstawie programowej z 2018 r. bliski jest propozycjom ukształtowanym 

w latach 90. XX w. Wprowadzane w ostatnich latach pospieszne zmiany spowodowały, 

że dokument programowy z 2018 r. stał się hybrydą podstawy z 2009 r. i paradoksalnie podstaw 

z czasów PRL. Nie poddano refleksji potrzeb współczesnych uczniów w zakresie edukacji 

polonistycznej, ale zwrócono się ku archaicznym zapisom, które organizowały dawne, często 

radzieckie, sposoby myślenia o dydaktyce. Znakiem rozpoznawczym podstawy z 2018 r. stał 

się przymus w zakresie realizacji określonych treści, co szczególnie można zauważyć, 

analizując zestaw zaproponowanych do czytania tekstów literackich. Jeśli lektury zaczynają 

funkcjonować jako obligatoryjne elementy wzniosłego szkolnego kanonu, wyraźnie 

powiązanego z nową formułą egzaminu maturalnego339, wówczas stają się mało atrakcyjną 

propozycją czytelniczą dla uczniów. W dodatku perspektywa egzaminacyjna osłabia 

możliwość indywidualnej i nieskrępowanej interpretacji tekstu dokonywanej przez ucznia, jak 

i nauczyciela. Obserwowany w dydaktyce polonistycznej zwrot ku kanonicznym ujęciom 

powoduje, że praktyki interpretacyjne, zachęcające do oglądu dzieła literackiego w oparciu 

o różne punkty widzenia, stają się w istocie iluzoryczne. Krzysztof Biedrzycki pisze w tym 

kontekście o tzw. „herezji parafrazy”, czyli poszukiwaniu przez nauczycieli i uczniów podczas 

omawiania lektur najbardziej jednoznacznych formuł wyjaśniających340. Jeżeli nauczycielom 

polonistom zależy na wzmocnieniu indywidualizacji i odejściu od schematyzmu, powinni 

 
339 Egzamin maturalny z języka polskiego w nowej formule 2023. 

Egzamin pisemny (poziom podstawowy): ARKUSZ I „język polski w użyciu”: szukanie podobieństw i różnic 

w obrębie dwóch tekstów nieliterackich i konieczność napisania notatki syntetyzującej (nie mniej w podstawie 

odchodzimy od tekstów kultury i zwracamy się ku tekstom literackim); ARKUSZ II „test wiedzy z historii 

literatury” (sprawdzanie wiedzy encyklopedycznej); ARKUSZ III „wypracowanie”: o formie decyduje uczeń, 

natomiast musi odwołać się do lektur obowiązkowych w swoim tekście; rezygnacja z interpretacji wiersza, ale 

na egzaminie uczniowie będą mogli korzystać z antologii poezji.  

Egzamin ustny (poziom podstawowy): konieczność wygłoszenia dwóch wypowiedzi monologowych, przy czym 

pierwsza pula pytań jawnych będzie związana z kanonem lektur obowiązkowych, druga natomiast, obejmowałaby 

pytania niejawne, odnoszące się do doświadczeń życiowych.      

Egzamin pisemny (poziom rozszerzony): część pierwsza obejmowałaby test wiedzy z historii literatury, 

natomiast w drugiej części abiturient będzie pisał wypracowanie, wybierając spośród dwóch tematów (rezygnacja 

z analizy porównawczej).   

Zestawienie opracowano w oparciu o informatory maturalne, znajdujące się na stronie CKE w Warszawie.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu 

maturalnego (Dz.U. 2021 poz. 482).  
340 Zob. K. Biedrzycki, Parafraza czy interpretacja? [w:] Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej, 

red. naukowa E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018. 
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postawić na pracę w parach i małych grupach przy omawianiu lektur, a następnie zachęcać 

młodzież do wystąpień publicznych na forum klasy341. Uczniom łatwiej jest mówić otwarcie 

o własnych przeżyciach związanych z doświadczeniem dzieła literackiego (komunikatu) 

po wcześniejszym przedyskutowaniu danego problemu z rówieśnikami w mniejszej grupie. 

Relacja pomiędzy zespołem klasowym a nauczycielem powinna opierać się na zasadzie 

partnerstwa i zaufania. Uczniowie bardzo szybko są w stanie zauważyć, czy polonista mówi 

o swoich doświadczeniach, związanych z lekturą, czy raczej odtwarza schematyczny konspekt 

i bezrefleksyjnie przyjmuje czyjeś odczytanie. Kontakt z dziełem literackim ma być 

interesującym doświadczeniem intelektualnym dla uczniów i nauczyciela. Lektura nie może 

wiązać się z przymusem, bo wówczas kolejne działania dydaktyczne są mało efektywne. Warto 

jednak podkreślić, że samo przeżycie estetyczne nie musi mieć charakteru afirmatywnego, gdyż 

sprzeciw wobec dzieła, otwierający pole do ożywionej dyskusji, jest zdecydowanie lepszy niż 

uczniowska obojętność wobec tekstu wsparta lenistwem. Uważam że znaczącym czynnikiem, 

powodującym awersję uczniów wobec szkolnego kanonu, nie są sami autorzy 

czy zaproponowane teksty literackie, ale właśnie schematy interpretacyjne, czyli to jak mówi 

się o konkretnych tekstach w praktyce dydaktycznej na poszczególnych etapach edukacyjnych. 

Świadomość pewnych postaw utrwalonych w tradycji literackiej (np. mesjanizmu, 

winkelriedyzmu, martyrologii) nie może zastępować kategorii bliskich współczesnej młodzieży 

(np. otwartości, tolerancji, ekologii). Edukacja polonistyczna i kontakt z dziełami literackimi 

mają doniosły wpływ na kształtowanie i wychowanie młodego obywatela – Polaka, 

Europejczyka, mieszkańca globalnej wioski. Absolwent współczesnej szkoły średniej, 

doświadczający nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, powinien być kreatywnym 

i silnym człowiekiem, biorącym odpowiedzialność za swoje działania, rodzinę i wspólnotę. 

Kategoria wspólnoty wydaje się szczególnie istotna, gdyż zaspokaja ona potrzebę 

przynależności. Przykładowo uczeń, czytając literaturę fantasy, nie odnosi się przecież 

do żadnego kraju, ale właśnie do poczucia wspólnoty i braterstwa myśli. Z moich badań 

wynika, że uczniowie chętniej identyfikują się z bohaterami literackimi, będącymi 

ich towarzyszami a nie wzorcami osobowymi, skąd bliżej im do Doktora Rieux, Rodiona 

Raskolnikowa, Harrego Pottera, Bilba Bagginsa, niż do Konrada z III cz. Dziadów Adama 

Mickiewicza czy Tomasza Judyma z Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego.                       

 
341 Zob. M. Kwiatkowska-Ratajczak, O wychowaniu literackim, czyli działania według Białoszewskiego [w:] tejże 

Metodyka konkretu, Poznań 2002, s. 239-240.    
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Lektura dzieł z literatury powszechnej pozwala przełamywać stereotypy o innych 

narodach, które są utrwalone w polskiej kulturze. Jeśli zależy nam na obiektywnej recepcji 

polskiej tożsamości, kontekst literatury europejskiej i światowej wydaje się konieczny. 

Ciekawym pomysłem byłaby regionalizacja w zakresie doboru tekstów, np. uwzględniająca 

mniejszości etniczne, mieszkające na danym obszarze Polski. Tworzeniem takich list lektur, 

wzorem doświadczeń fińskich, powinni zajmować się dydaktycy-praktycy oraz profesjonalne 

instytucje naukowe, a nie ośrodki władzy. Kanon lektur nie powinien funkcjonować jako 

zhierarchizowany i zakrzepły twór, wyznaczający pewien schemat narracji o literaturze. 

Uważam, że odejście od kształcenia kulturowego w podstawie programowej z 2018 r. było 

znaczącym błędem, ponieważ dla uczniów świat tekstów kultury to naturalne środowisko, 

z którym stykają się na co dzień. Doszliśmy do pewnego paradoksu, gdyż liczne badania 

wskazują, że uczniowie czują niechęć do literatury wysokoartystycznej, a jednak lista lektur 

w podstawie z 2018 r. została poszerzona właśnie o takie pozycje! Widzimy tu wyraźnie, 

że kanon szkolnych lektur tylko w niewielkim stopniu pokrywa się z kanonem literackim, gdyż 

ten pierwszy uwikłany jest w szereg zależności, wynikających z aktualnie realizowanych 

kierunków polityki oświatowej państwa. Nauczyciele, opracowując roczny plan pracy, kierują 

się w dużej mierze własnymi upodobaniami czytelniczymi, a nie głosem uczniów. Można 

zaobserwować wręcz dystansowanie się polonistów od literatury fantasy czy horroru. Próba 

opracowania atrakcyjnej z punktu widzenia współczesnego czytelnika listy lektur to trudne 

i odpowiedzialne zadanie, gdyż poszukiwaniu złotego środka mogą towarzyszyć pewne 

problemy i niebezpieczeństwa. Kluczową kwestią, która wymagałaby rozważenia, zanim 

przystąpi się do kreowania listy lektur jest pytanie o celowość edukacji polonistycznej. 

Podstawowe pytanie brzmi zatem następująco: Kogo właściwie ma kształcić współczesna 

szkoła? Czytelnika, obywatela, przyszłego wyborcę czy może konsumenta? Decyzja o tym, 

jaki profil młodego człowieka umieścimy w centrum refleksji nad szkolnym kanonem lektur, 

niesie za sobą liczne konsekwencje. Jeśli uznamy, że szkoła ma kształcić czytelnika wówczas 

lista tekstów kultury powinna być zróżnicowana (np. obecność dzieł z różnych literatur 

światowych), ale niezbyt rozbudowana, gdyż nauczyciel ma przede wszystkim przygotować 

młodego człowieka do krytycznej lektury i samodzielnego wyciągania wniosków 

z przeczytanego utworu, a na to potrzeba stosunkowo dużo czasu. Jeśli rolą szkoły ma być 

formowanie polskiego obywatela, wówczas eksponowanie w spisie lektur tekstów, będących 

nośnikami rodzimej triady narodowej, wydaje się koniecznością. Jeśli jednak przyjmiemy, 

że powinniśmy słuchać tylko głosu uczniów i zwrócić się ku ich upodobaniom czytelniczym, 

może się okazać, że napędzamy wyłącznie rynek klientów kryminałów czy utworów fantasy. 
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Według mnie rolą szkoły powinno być przede wszystkim wzmacnianie postaw czytelniczych 

wśród uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz zachęcanie ich do budowania 

osobistej narracji o przeczytanym utworze. Przy omawianiu lektur proponowałbym zwrot 

ku hermeneutyce literackiej (zaangażowania, kilkukrotna lektura i samodzielne objaśnianie 

tekstu) i interdyscyplinarności (tropienie związków pomiędzy tekstami), kosztem ujęć 

historycznoliterackich, które sprzyjają głównie mnożeniu informacji. Ponadto trzeba zadbać, 

aby propozycja lekturowa nie stała się wyłącznie bazą egzaminacyjną, którą uczeń będzie 

zmuszony poznać, aby mieć szansę na zdanie określonego egzaminu. Czytanie lektur, które 

wiąże się wyłącznie z przymusem i koniecznością, przy pomijaniu przeżycia estetycznego, 

powoduje że teksty są poznawane instrumentalnie i powierzchownie, a w konsekwencji stają 

się dla uczniów nieatrakcyjną propozycją. Postulowałbym, aby ilość tekstów literackich, która 

pojawia się w podstawie programowej z 2018 r. uległa zdecydowanemu ograniczeniu, gdyż 

uczniowie, którzy są przytłoczeni nauką innych przedmiotów, coraz częściej sięgają 

po streszczenia lektur, ponieważ brakuje im czasu na czytanie dużej ilości tekstów 

w stosunkowo krótkim czasie. Proponowałbym, aby zostało zachowane tzw. serce literatury, 

które pojawiło się w podstawie programowej z 2009 r., ale powinno zostać poszerzone o utwory 

z literatury powszechnej, które wzmacniałyby kontekst interpretacyjny i uświadamiały 

młodzieży, że triady aksjologiczne i świat wartości to kategorie ponadnarodowe. 

Postulowałbym opracowanie spisu lektur do egzaminu maturalnego wraz z listą wiedzy, 

zagadnień, terminów literackich, będącymi konkretnymi narzędziami, które można poddawać 

weryfikacji oraz nieformalnej listy lektur, która pozwalałaby na wzmocnienie postaw 

czytelniczych. Uważam, że szkolne czytelnictwo powinno rozwijać się w dwóch kierunkach. 

Celem pierwszego byłoby zapoznanie z klasycznymi dziełami literatury polskiej i światowej 

w kontekście egzaminu. Natomiast celem drugiego byłoby przede wszystkim wzmocnienie 

praktyki indywidualnej lektury i umiejętności wyrażania własnych przeżyć, związanych 

z kontaktem z dziełem kultury. Nieformalny kanon byłby co roku aktualizowany i uzupełniany 

o atrakcyjne nowości wydawnicze i nieschematyczne lektury, po które chętnie sięgaliby 

uczniowie, ponieważ celem lektury i rozmowy o niej ma być przede wszystkim wsparcie 

młodego człowieka w zrozumieniu skomplikowania współczesnego świata, a nie tylko polskiej 

rzeczywistości widzianej przez pryzmat jakichkolwiek ideologicznych okularów. W ten sposób 

mamy szansę przywrócić szkole świadomego i krytycznie myślącego czytelnika.        

Oprócz właściwego doboru tekstów z literatury polskiej oraz powszechnej, bardzo 

ważną kwestią jest również to, aby w podręcznikach do języka polskiego 

lub przygotowywanych przez nauczyciela kartach pracy pojawiały się interesujące 
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i odpowiednio dobrane fragmenty dłuższych utworów, które prowokowałyby dyskusję 

zorganizowaną wokół jakiegoś kluczowego zagadnienia oraz zachęcałyby uczniów do lektury 

całości. Nie mniej ważne jest również sięganie podczas omawiania dzieła z literatury 

powszechnej po dostosowane do percepcji współczesnego czytelnika tłumaczenia, gdyż 

w przypadku niektórych przekładów sam nauczyciel ma czasem problem z interpretacją istoty 

konkretnych fraz. Tłumaczenie ma także wyraźny wpływ na zrozumienie sensu czytanego 

utworu. Przykładowo, jeśli będziemy omawiać twórczość Williama Szekspira to zdecydowanie 

korzystniej jest wybrać tłumaczenia autorstwa Stanisława Barańczaka, niż Józefa 

Paszkowskiego czy Jana Kasprowicza. Oczywiście, jeśli będziemy dysponować dodatkowymi 

godzinami, można zorganizować warsztaty, podczas których uczniowie otrzymają fragment 

utworu w oryginale oraz kilka wersji tłumaczeń dokonanych przez różnych autorów w różnych 

okresach i spróbują dokonać ich oceny w oparciu o opracowane przez nauczyciela mierzalne 

kryteria.  

Warto podkreślić, że uczeń to nie historyk literatury, ale współuczestnik procesów 

komunikacyjnych. Odejście od modelu językowo-komunikacyjno-tekstowego w podstawie 

z 2018 r. spowodowało, że w istocie powróciliśmy do dawnego modelu strukturalistycznej 

gramatyki opisowej, oddzielonej od kształcenia literackiego. Według zapisów podstawy 

programowej nauczyciel powinien organizować ćwiczenia z retoryki i stylistyki, ale nie ma 

na to czasu, ponieważ większość aktywności koncentruje się na poznawaniu rozbudowanej 

listy lektur. Teksty kultury powinny rozwijać krytyczne myślenie. Teoria i narzędzia 

analityczne również są potrzebne, ale według mnie nie mogą być nadrzędne. Lektury, aby miały 

szansę zaistnieć w świadomości uczniów i pozostawić w niej trwałe ślady pamięciowe, 

powinny być omawiane w atrakcyjnej dla nich formie, stąd postulowałbym sięganie po metody 

aktywizujące w czasie lekcji oraz postawienie na debatę, pracę w grupach, samodzielną 

interpretację czy wykorzystanie zróżnicowanych form artystycznej działalności człowieka, 

np. muzyki, filmu, malarstwa. Zaplanowanie przebiegu lekcji, opracowanie celów, kryteriów, 

pomocy dydaktycznych oraz pełnienie roli moderatora powinno należeć do nauczyciela. 

Na wyższych etapach edukacyjnych można włączyć do planowania działań edukacyjnych 

również samych uczniów. Obserwowany we współczesnej szkole ciągły pośpiech 

przy realizacji treści kształcenia, ujętych w podstawie programowej, pogłębia wyłącznie 

kalejdoskopowość procesu nauczania. Uważam, że lepiej jest dogłębnie omówić jakiś tekst 

(np. dramatyczny), uwzględniając różne punkty widzenia i wyposażając uczniów w narzędzia 

badawcze, niż powierzchownie dotknąć kilku utworów podobnego rodzaju. Myślę, że pomocne 

dla polonisty okazałyby się także programy wspierające czytelnictwo domowe, gdyż atmosfera 
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rodzinnego domu pomaga rozwijać nawyk czytania u dzieci i dorastającej młodzieży. Jeśli 

w domu nie ma książek i jeśli rodzice nie czytają, nie rozmawiają o książkach, to istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że młody człowiek nie będzie rozumiał sensu czytania w ogóle, 

nie mówiąc już o literaturze wysokoartystycznej. Rozmowa na temat lektur z literatury polskiej 

i powszechnej nie powinna ograniczać się tylko do lekcji języka polskiego. Bliski jest mi model, 

który opisywałem w rozdziale poświęconym dwudziestoleciu międzywojennemu, w którym 

postulowano multidyscyplinarność, czyli rozpatrywanie danego zagadnienia/tekstu w obrębie 

różnych przedmiotów – języka polskiego, języka obcego, historii. Wzmocniłoby to praktyki 

współpracy nauczycieli, którzy tworzyliby autorskie plany pracy dla poszczególnych 

roczników.  

Nauczyciel ma pełnić rolę towarzysza ucznia, a nie sprawozdawcy, który opowiada 

o lekturach, ponieważ uczniowie niechętnie po nie sięgają lub ich wiedza płynie z gotowych 

opracowań. Polonista musi być jednak wolny, a nie skrępowany wzniosłym kanonem 

i co najważniejsze powinien otworzyć się na osobiste interpretacje swoich uczniów, nie może 

bać się błędów, gdyż są one integralnym elementem procesu edukacyjnego. Jeśli uczeń stanie 

się świadomym odbiorcą, czytelnikiem tekstu, otrzymującym od nauczyciela polonisty 

wsparcie i mentorską pomoc, wówczas nastąpi wzmocnienie procesu odbioru tekstu w postawie 

estetycznej, a tym samym uczeń ma szansę zapamiętać istotę utworu i konteksty 

interpretacyjne. Jeśli natomiast nauczyciel będzie wyłącznie opowiadał o tekstach, a uczeń 

stanie się biernym odbiorcą słów polonisty, nie mającym szans uprzedniego przeżycia tekstu, 

wówczas bierność i brak poruszenia spowodują po prostu zapomnienie, gdyż ślad w pamięci 

będzie zbyt słaby i nietrwały.   
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Zakończenie 

 

 Literatura powszechna, postrzegana wąsko jako repertuar arcydzielnych utworów 

obcojęzycznych, jest stale obecna w dokumentach programowych, regulujących standardy 

edukacji polonistycznej na poziomie ogólnokształcącej szkoły średniej. Celem rozprawy 

było ustalenie i zaprezentowanie stanu faktycznego, dotyczącego funkcjonowania literatury 

powszechnej w dydaktyce szkolnej na przestrzeni stu czterech lat.  

 Punktem wyjścia rozważań stała się refleksja na temat definicji ogólnego 

oraz szkolnego kanonu literackiego. W rozprawie kilkukrotnie podkreślano, że kanon powinien 

być przede wszystkim oparty na trwałych wartościach, które będą wzmacniały jego formacyjny 

charakter. Kanon powinien być odporny na doraźne mody, oczekiwania polityczne 

czy uwarunkowania rynkowe. Jednym z celów edukacji polonistycznej w tym aspekcie 

powinno być kształcenie oczekiwań estetycznych uczniów, przyszłych współtwórców 

kanonów.  

 W pracy dużo miejsca poświęcono literaturze polskiej, ponieważ została 

ona potraktowana jako znacząca część światowej literatury. W nauczaniu literatury 

powszechnej kluczowa jest diachronia, ponieważ uczenie, uwzględniające aspekt historyczny 

daje poczucie ciągłości, przynależności, bezpieczeństwa i dziedzictwa.  

 W rozdziale drugim dokonano wnikliwej analizy skomplikowanej sytuacji polskiej 

edukacji po odzyskaniu niepodległości oraz poddano przeglądowi najważniejsze dokumenty 

regulujące zasady szkolnego ustroju. Polityka oświatowa państwa oraz dążenia unifikacyjne 

miały wówczas istotny wpływ na kształt edukacji polonistycznej oraz dobór utworów, 

należących do szkolnego kanonu lektur. Literatura powszechna, obecna na lekcjach języka 

polskiego, języków obcych czy historii, otwierała dostęp do obcej kultury, umożliwiając 

jednocześnie eksponowanie narodowej odrębności. W tym okresie nastąpił wyraźny zwrot 

ku tradycji grecko-rzymskiej, którego efektem stało się stopniowe neutralizowanie wpływów 

zaborczych.  

Rozdział trzeci poświęcono prezentacji sytuacji oświaty po zakończeniu działań 

wojennych oraz przejęciu władzy przez rząd komunistyczny. Zwrot ku ideom socjalistycznym, 

krytyka dokonań poprzedników oraz próby naruszania kanonu artystycznego po 1950 r. 

powodowały, że literatura powszechna traciła swoje pierwotne funkcje, stając się przede 

wszystkim instrumentarium politycznym.  

W rozdziale czwartym zestawiono podstawy programowe kształcenia polonistycznego 

w zakresie edukacji literackiej z 2009 i 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu 
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obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zwrot ku kanonowi literackiemu, 

motywowany wyłącznie koniecznością zaliczenia przez uczniów egzaminu zewnętrznego, 

powoduje że kształcąca i wychowawcza siła oddziaływania utworów ulega znacznemu 

ograniczeniu, a spis wysokoartystycznych lektur zaczyna być postrzegany przez młodych ludzi 

jako przykra konieczność. 

Obecność literatury powszechnej w dydaktyce polonistycznej jest kluczowa, ponieważ 

zmusza czytelników do wyjścia ze strefy komfortu i unikania autoreferencyjności. Warto 

podkreślić, że z tej powszechności wyrosła nasza, rodzima literatura, która wnosi do ogólnego 

kanonu kulturowego swój, jakże europejski, punkt widzenia.   
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Literatura powszechna a świadomość uczniowska – wnioski z przeprowadzonej ankiety. 

 

Anonimowa miniankieta została przygotowana i przeprowadzona przez Łukasza Tupacza 

wśród uczniów Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława 

Noakowskiego w Warszawie przy użyciu aplikacji Google Forms. W roku szkolnym 2020/21.  

 

I. Struktura respondentów według płci:  

 

 

 

II. Z czym kojarzy Ci się termin literatura powszechna?  

 

❖ Zbiór światowej literatury.  

❖ Dzieła znane na całym świecie, książki wszechczasów.  

❖ Literatura popularna, znana na całym świecie.  

❖ Literatura dostępna dla obszernego grona odbiorców i obecna na całym świecie.  

❖ Literatura łatwo dostępna i napisana prostym językiem.  

❖ Zbiór ogólnodostępnych tekstów, które funkcjonują w przestrzeni kultury.  

❖ Literatura, po którą chętnie sięgamy, jest dobrze znana oraz doceniana przez licznych 

czytelników („klasyki czytelnicze”).  

❖ Nowoczesne książki.  

❖ Literatura zróżnicowana tematycznie.  

❖ Zbiór światowych lektur.  

❖ Arcydzieła epok.  

❖ Książki czytane na co dzień, niebędące szkolnymi lekturami.  

❖ Literatura, po którą aktualnie sięgają czytelnicy na całym świecie. Należą do niej 

książki, które powstawały na przestrzeni wielu wieków.  
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III. Który z utworów z literatury powszechnej uznajesz za najważniejszy dla siebie i 

dlaczego?  

 

❖ M. Shelby, Gołąb i wąż (amerykańska) – fantastyka, motyw czarownicy, miłość.  

❖ S. Plath, Szklany klosz (amerykańska) – przejmująca opowieść o psychozie głównej 

bohaterki.  

❖ S. King, literatura grozy (amerykańska) – umiejętność budowania napięcia.  

❖ K. Kesey, Lot nad kukułczym gniazdem (amerykańska) – opowieść o tęsknocie za 

wolnością.  

❖ E. Val, Drogi Evanie Hansenie (amerykańska) – główny bohater ma zaburzenie, które 

utrudnia mu kontakt z ludźmi; wpływ kłamstwa na życie człowieka.  

❖ H. Gregory, K. Maryann, Podręcznik manipulacji (amerykańska) – ukazanie technik 

manipulacyjnych wraz z przykładami; przydatna wiedza.   

❖ D. Keys, Kwiaty dla Algernona (amerykańska) – fantastyka; problem wykluczenia 

społecznego osób z poważnym upośledzeniem umysłowym.   

❖ M. Obama, Becoming (amerykańska) – opowieść o czarnoskórej kobiecie, która dzięki 

pracy zdobywa świat.  

❖ L. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza (kanadyjska) – ciekawa historia życia Ani.  

❖ *M. Zusak, Złodziejka książek (australijska) – opowiada o tragedii II wojny światowej 

w sposób zrozumiały dla młodego czytelnika; narratorem jest Śmierć – to coś nowego. 

❖ *J. K. Rowling, Harry Potter (angielska) – wpływ na dzieciństwo; pełna uniwersalnych 

wartości.  

❖ Di Toft, Wilken (brytyjska) – fantastyka; przemiany fizyczne i psychiczne bohaterów; 

tajemniczość.  

❖ J. R. R. Tolkien, Hobbit (brytyjska) – świat fantasy; Bilbo – niewyidealizowany heros; 

przygody; niezwykłe historie.  

❖ Ch. Dickens, Opowieść wigilijna (brytyjska) – wzruszająca i pouczająca opowieść.  

❖ G. Orwell, Folwark zwierzęcy (brytyjska).  

❖ A. de Saint-Exupéry, Mały książę (francuska) – uniwersalne wartości.  

❖ P. Coelho, Alchemik (brazylijska) – skłania do przemyśleń, motywuje do 

podejmowania wyzwań, stawianych przez życie.  

❖ *Pismo święte (hebrajska, grecka) – ponadczasowe przesłanie i uniwersalne prawdy, 

wartości.  
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❖ A. Lindgren, Dzieci z Bullerbyn (szwedzka) – jedna z pierwszych książek dziecięcych; 

fascynująca fabuła; słuchana jako audiobook.  

❖ M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu (czeska).  

❖ T. á Kempis, O naśladowaniu Chrystusa (niemiecka).  

❖ Kluczowe są utwory omawiane w szkole, a zwłaszcza te, które mogą się przydać na 

egzaminie maturalnym.  

❖ Najbardziej lubię książki, w których mogę znaleźć cechy bohaterów podobne do moich.  

Uwaga: tekst z gwiazdką (*) pojawiały się kilkukrotnie w odpowiedziach ankietowanych. 

 

IV. Jakie utwory z literatury powszechnej czytasz?  

 

1. Fantasy, fantastyka naukowa. 

2. Fantastyka grozy (horror). 

3. Literatura społeczno-obyczajowa dla młodzieży.  

4. Thriller psychologiczny.   

5. Romans, love story.   

6. Literatura psychologiczna.  

7. Literatura faktu, biografie, autobiografie.  

8. Literatura sensacyjno-kryminalna.  

9. Powieść przygodowa.  

10. Powieść historyczna.  

11. Komiks.  

 

V. Która z obcych literatur jest Ci najbliższa?  

 

1. Amerykańska.  

2. Angielska (brytyjska). 

3. Rosyjska – tu wskazanie na fantastykę D. Glukhovsky, S. Łukjanienko.   

4. Skandynawska – thrillery, mitologia nordycka.   

 

VI. Kryteria doboru tekstów: 

❖ Angażująca fabuła. 

❖ Interesujący temat. 



175 
 

❖ Przyciągający opis na okładce.  

❖ Nieszablonowy bohater.  

❖ Rodzaj i gatunek literacki (dominują utwory epickie).  

❖ Opinie innych czytelników oraz rekomendacje internetowe.  

❖ Ulubiony autor. 

❖ Lektura jako źródło praktycznej wiedzy i nośnik uniwersalnych wartości.  

❖ Ilość stron.  

❖ Nagrody literackie.  

❖ Przydatność do egzaminu maturalnego.     

 

VII. Ulubiony rodzaj literacki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Co przeszkadza Ci w szkolnych propozycjach lekturowych dedykowanych szkole 

średniej?  

 

❖ Archaiczny, skomplikowany język i styl utworów. 

❖ Przestrzały kanon, w którym nie ma miejsca na nowości czytelnicze.  

❖ Uczniowie nie mają wpływu na dobór tekstów kultury.  

❖ Pomijanie w kanonie fantastyki, która jest najbardziej popularna wśród młodzieży.  

❖ Nużąca i często zawiła fabuła, która zmusza uczniów do sięgania po opracowania.  

❖ Brak przestrzeni do samodzielnej interpretacji, narzucanie przez nauczycieli 

kanonicznych odczytań.   

❖ Teksty literackie nie poruszają problemów bliskich młodym ludziom.  
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❖ Wiele lektur nie przydaje się na maturze.  

❖ Nieprzystawalność obrazowania do współczesnej rzeczywistości.  

❖ Czytanie szkolnych lektur do duży wysiłek intelektualny i fizyczny, który wydaje się 

uczniom niewspółmierny do korzyści, płynących z ich przeczytania. 

❖ Nadmierne eksponowanie w tekstach wątków martyrologicznych i historycznych.  
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Aneks 

Spis lektur z literatury polskiej i powszechnej na podstawie wybranych dokumentów 

programowych z lat 1922-2018 

 

1922 – wydział humanistyczny gimnazjum państwowego, język polski342  

 

Klasa IV (I) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa: 

H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem; A. Mickiewicz, Grażyna; Homer, Iliada (wersja skrócona); 

fragm. drobnych utworów prozaicznych i poetyckich. 

Lektura uzupełniająca: 

Wybór należy do nauczyciela, który wskazuje teksty z listy. Nie można jednak przeciążać uczniów.  

❖ Literatura polska: K. Brodziński, Wiesław; W. Pol, Pieśni Janusza (wybór), Pieśń o ziemi naszej 

(wybór); L. Kondratowicz, Urodzony Jan Dęboróg; T. Lenartowicz, Zachwycenie; W. Anczyc, 

Tyrteusz; I. Kraszewski, Stara baśń; M. Konopnicka, wybór nowel; E. Orzeszkowa, wybór nowel, 

Bene nati; A. Dygasiński, W puszczy; H. Sienkiewicz, Potop; B. Prus, wybór nowel, Placówka; 

L. Kubala, Szkice historyczne (np. Oblężenie Lwowa w r. 1648, Oblężenie Zbaraża, Bitwa pod 

Beresteczkiem), K. Szajnocha, Szkice historyczne (wybór), Jadwiga i Jagiełło (fragm.); W. Łoziński, 

Życie polskie w danych wiekach (fragm.).  

❖ Literatura powszechna: Owidiusz, Przemiany (wybór), Plutarch, Żywoty sławnych mężów (wybór 

z BN); W. Scott, Waverley lub Rob-Roy. 

 

Klasa V (II) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa: 

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz; A. Fredro, Zemsta; Homer, Odyseja (wersja skrócona); fragm. drobnych 

utworów prozaicznych i poetyckich (uwzględnienie poezji ludowej).  

Lektura uzupełniająca: 

Wybór należy do nauczyciela, który wskazuje teksty z listy. Nie można jednak przeciążać uczniów.  

❖ Literatura polska: Sz. Szymonowic, Kołacze; A. Fredro, Pan Geldhab, Cudzoziemczyzna; 

A. Mickiewicz, Reduta Ordona, Farys; J. Słowacki, Jan Bielecki, Ojciec zadżumionych; W. Pol, 

Mohort (fragm.); T. Lenartowicz, Zachwycenie, Ze starych zbroic; J. Korzeniowski, Kollokacja; 

Z. Kaczkowski, Bitwa o chorążankę; J. I. Kraszewski, Dziecię Starego Miasta, Historia o Januszu 

Korczaku i pięknej Miecznikównie, Pamiętnik Mroczka; M. Konopnicka, wybór nowel, Obrazki 

(wybór); E. Orzeszkowa, wybór nowel, Dziurdziowie, Gloria victis; B. Prus, Placówka, wybór 

nowel; H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Krzyżacy, Latarnik, Z pamiętników poznańskiego 

nauczyciela; J. Bliziński, Pan Damazy; S. Żeromski, Syzyfowe prace, Echa leśne; W. Reymont, 

 
342 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program gimnazjum państwowego. Wydział 
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178 
 

Z ziemi chełmskiej; J. Pasek, Pamiętniki (wybór); K. Libelt, O miłości ojczyzny (wersja skrócona); 

K. Szajnocha, Szkice historyczne (wybór), Jadwiga i Jagiełło (fragm.); W. Łoziński, Życie polskie 

w dawnych wiekach (fragm.); B. Chlebowski, Kołacze Szymonowicza pod względem artystycznym; 

I. Chrzanowski, Za co powinniśmy kochać Pana Tadeusza.  

❖ Literatura powszechna: Wergiliusz, Eneida (pieśń I lub VI, streszczenie całości); Owidiusz, 

Przemiany (fragm.); Plutarch, Żywoty sławnych mężów (wybór z BN); Molier, Mieszczuch 

szlachcicem; Ch. Dickens, Dawid Copperfield, Powieść o dwóch miastach. 

 

Klasa VI (III) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa: 

➢ literatura polska: 

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragm.); J. Kochanowski (życiorys), wybrane fraszki, pieśni, psalmy, 

Pieśń świętojańska o sobótce (fragm.), Muza (pocz.), Odprawa posłów greckich, Treny; P. Skarga, Kazania 

sejmowe; Sz. Szymonowic, Żeńcy; A. Morsztyn, wybrane liryki; W. Potocki, Wojna chocimska (wybór), 

fraszki (wybór); I. Krasicki, wybór satyr i bajek; F. Karpiński, wybrane liryki (np. Powrót z Warszawy 

na wieś, Żale Sarmaty); J. Wybicki, Jeszcze Polska nie zginęła; J. P. Woronicz, Hymn do Boga.  

➢ literatura powszechna:  

Sofokles, Antygona lub Król Edyp; Molier, Skąpiec lub Uczone białogłowy (Sawantki).  

Lektura uzupełniająca: 

Wybór należy do nauczyciela, który wskazuje teksty z listy. Nie można jednak przeciążać uczniów.  

❖ Literatura polska: A. Trzycieski, Żywot Mikołaja Reja; Ł. Górnicki, Dworzanin polski (wybór); 

wybór prozy historycznej i politycznej z wieków XVI, XVII i XVIII – Długosz, Modrzewski, 

Orzechowski, Konarski, Naruszewicz, Staszic, Kołłątaj; wybór mów sejmowych z wieków XVI, 

XVII i XVIII; M. Szarzyński, wybrane wiersze; Sz. Szymonowic, Kołacze, Żeńcy; F. Birkowski, 

wybrane kazanie w skróceniu; W. Kochowski, Psalmodia polska (fragm.); J. Pasek, Pamiętniki 

(wybór); A. Naruszewicz, wybrane satyry, Głos umarłych; I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego 

przypadki (cz. I), Pan Podstoli (fragm.); S. Trembecki, wybór pism (wybrana bajka i fragm. Sofiówki); 

F. Zabłocki, Sarmatyzm lub Fircyk w zalotach lub Zabobonnik; J. U. Niemcewicz, Powrót posła, 

Dwaj panowie Sieciechowie (fragm.), wybrane bajki, Śpiewy historyczne (wybór); S. Staszic, wybór 

pism; H. Kołłątaj, wybór pism; A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna; J. Śniadecki, wybór pism 

(O języku polskim, jedna z mów uniwersyteckich); J. Śniadecki, artykuły z „Wiadomości 

Brukowych”; wybór pamiętników F. Karpińskiego, J. U. Niemcewicza, K. Koźmiana, A. Fredry, 

E. Felińskiej; K. Hofmanowa, Dziennik Franciszki Krasińskiej (fragm.), Obiad czwartkowy; 

H. Rzewuski, Listopad; A. Fredro, Pan Geldhab, Dożywocie, Cudzoziemszczyzna; K. Libelt, 

O miłości ojczyzny (w skróceniu); J. Słowacki, Balladyna, Ojciec zadżumionych; J. Bliziński, Pan 

Damazy; I. Kraszewski, Powrót do gniazda, Dwa światy, Morituri; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, 

Meir Ezofowicz, Silny Samson; T. Jeż, Uskoki; H. Sienkiewicz, Krzyżacy; B. Prus, wybór nowel 

(np. Sen, Omyłka); W. Łoziński, Życie polskie w danych wiekach (fragm.).  

❖ Literatura powszechna: Teokryt, Rybacy, Syrakuzanki; Wergiliusz, Eneida (pieśń II lub VI, 

streszczenie całości); T. Tasso, Goffred lub Jerozolima wyzwolona (fragm.); P. Corneille, Cyd; 
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J. Racine, Andromacha lub Atalia; W. Szekspir, Kupiec Wenecki lub Makbet lub Sen nocy letniej; 

G. Byron, Pożegnanie Czajld Harolda.   

 

Klasa VII (IV) → 5 godz. tyg.  

Lektura podstawowa: 

➢ literatura polska:  

A. Mickiewicz (życiorys), Oda do młodości, ballady (np. Romantyczność, Świteź, Świtezianka, Lilie); cz. II i IV 

Dziadów, Sonety krymskie (wybór), Konrad Wallenrod, Farys, cz. III Dziadów, Ustęp (wybór), Księgi narodu 

i pielgrzymstwa (wybór), Pan Tadeusz; A. Fredro, Śluby panieńskie; J. Słowacki (życiorys), Kordian, Hymn 

o zachodzie słońca, Anhelli, Grób Agamemnona, Lilia Weneda (wraz z listem do Z. Krasińskiego), Beniowski 

(fragm.), Testament mój, Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.  

➢ literatura powszechna:  

W. Szekspir, Makbet lub Król Lear lub Juliusz Cezar. 

Lektura uzupełniająca: 

Wybór należy do nauczyciela, który wskazuje teksty z listy. Nie można jednak przeciążać uczniów.  

 

Klasa VIII (V) → 5 godz. tyg.  

Lektura podstawowa: 

➢ literatura polska:  

Z. Krasiński (życiorys), Nie-Boska komedia, Irydion, Przedświt, Psalm dobrej woli; A. Asnyk, wybór liryków 

(uwzględnić W Tatrach i Nad głębiami); B. Prus, Lalka; prozaicy polscy – fragmenty pism: Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich, M. Mochnackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego, B. Trentowskiego, K. Libelta, 

A. Cieszkowskiego, J. Klaczki, J. Szujskiego, B. Prusa, S. Szczepanowskiego, S. Witkiewicza, 

A. Świętochowskiego, K. Morawskiego.  

➢ literatura powszechna:  

Platon, Obrona Sokratesa lub Kryton lub Gorgiasz.  

Lektura uzupełniająca: 

Wybór należy do nauczyciela, który wskazuje teksty z listy. Nie można jednak przeciążać uczniów.  

❖ Literatura polska: K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności (fragm. i streszczenie), Mowa 

na narodowości Polaków; J. Śniadecki, O pismach klasycznych i romantycznych; wybrane utwory 

Filomatów; I. Domeyko, Filareci i Filomaci; J. Lelewel, Nowosilcow w Wilnie; A. Mickiewicz, 

Żeglarz, Grażyna, cz. I Dziadów, Sonety krymskie, Rozmowa wieczorna, Rozum i wiara, wybór 

liryków religijno-filozoficznych, Do matki Polki, Reduta Ordona, Ustęp, fragm. przemówień, listów, 

artykułów, wykładów o literaturach słowiańskich; B. Zaleski, Rusałki, dumki; A. Malczewski, Maria; 

S. Goszczyński, Król Zamczyska; M. Mochnacki, rozprawa polityczna lub literacka, fragm. 

Powstania narodu Polskiego w r. 1830/31; wybrane liryki z 1830/31 i 1863 r.; A. Fredro, Odludki 

i poeta; J. Słowacki, Godzina myśli, Balladyna, W Szwajcarii, Ojciec zadżumionych, fragm.. listów, 

fragm. Króla Ducha, wybrane liryki; Z. Krasiński, Psalm miłości, Resurrecturis, wybrane listy 

(np. listy do A. Potockiego); K. Ujejski, Skargi Jeremiego (wybór); C. Norwid, wybrane liryki 

i nowele (np. Czarne kwiaty, Garstka piasku, Ad leones, Bransoletka); N. Żmichowska, Poganka; 
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E. Orzeszkowa, Nad Niemnem; A. Dygasiński, Gody życia; H. Sienkiewicz, Quo vadis; 

S. Witkiewicz, Na przełęczy; S. Wyspiański, Warszawianka, Wesele; S. Żeromski, Ludzie bezdomni; 

J. Kasprowicz, Moja pieśń wieczorna, wybrane liryki.  

❖ Literatura powszechna: Ajschylos, Prometeusz, jedna tragedia z Orestei (np. Agamemnon); 

Eurypides, wybrana tragedia, np. Ifigenia w Aulidzie; Platon, wybór pism; Horacy, wybór poezji; 

Dante Alighieri, Boska komedia (wybór); Ariosto, Orland szalony (wybór); Calderon, Książę 

Niezłomny; Cervantes, Don Kichot (wybór); Szekspir, Król Lear, Juliusz Cezar, Sen nocy letniej, 

Burza, Hamlet; pieśni ludowe celtyckie, germańskie, romańskie w wyborze E. Porębowicza; Byron, 

Pożegnanie Czajld Harolda, Giaur, Korsarz; Goethe, Herman i Dorota, Egmont, Ifigenia, cz. I 

Fausta; Schiller, Zbójcy, Don Carlos, Wilhelm Tell; wybrane ballady i poezje refleksyjne; H. Ibsen, 

Wróg ludu; wybrane utwory pisarzy francuskich przeł. XIX i XX w.  

 

↑ Powyższa propozycja dotyczy klas VII (IV) i VIII (V) 

 

Utwory, które uczniowie powinni opanować pamięciowo w ciągu pięciu lat nauki: 

▪ Bogurodzica. 

▪ J. Kochanowski, Hymn, wybrana fraszka lub pieśń, wybrany tren.  

▪ P. Skarga, fragm. kazań O miłości ku ojczyźnie i O zgodzie domowej.    

▪ I. Krasicki, wybrana bajka, fragm. wybranej satyry.  

▪ J. Wybicki, Pieśń legionów.  

▪ A. Mickiewicz, Oda do młodości, wybrany sonet, fragm. Konrada Wallenroda (np. Pieśń Wajdeloty), 

fragm. Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego, kilka wybranych fragm. Pana Tadeusza, Polały się łzy… 

▪ J. Słowacki, Smutno mi, Boże…, fragm.. Beniowskiego, Testament mój.    

▪ Z. Krasiński, fragm. Przedświtu (np. Z ojców mych ziemi przez wroga wygnany). 

▪ K. Ujejski, fragm. Skarg Jeremiego.  

▪ M. Konopnicka, Rota.  

▪ A. Asnyk, wybrany wiersz (np. Do młodych, Daremne żale) lub sonet z cyklu Nad głębiami.  

 

1922 – wydział humanistyczny gimnazjum państwowego, język łaciński343 

 

gramatyka + lektura + ćwiczenia językowe + ćwiczenia piśmienne  

 

Klasa IV (I) → 6 godz. tyg.  

Nauka gramatyki, będąca przygotowaniem do lektury autorów rzymskich; krótkie opowiadania z życia Greków 

i Rzymian; topografia Grecji i Rzymu; pamięciowa nauka i wygłaszanie łatwych tekstów łacińskich (głównie 

poetów rzymskich).  

Klasa V (II) → 6 godz. tyg.  

 
343 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program gimnazjum państwowego. Wydział 
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Fragm. z Neposa; fragm. z Cezara (Bellum Gallicium); fragm. z Cycerona (listy); fragm. z Fedrusa (bajki); 

fragm. z Owidiusza (Żale, Przemiany). Przy czytaniu żywotów Korneliusza Neposa zwracanie szczególnej 

uwagi na kulturę grecką. Przy czytaniu fragm. z Cezara zwrócenie uwagi na sztukę wojenną Rzymian.  

Pamięciowe opanowanie fragm. tekstów łacińskich (poetyckich i prozatorskich).  

Tłumaczenia z języka polskiego na łacinę w trakcie czytania (metafrazy).  

 

Klasa VI (III) → 6 godz. tyg.  

Owidiusz, Przemiany, Żale, Listy, Kalendarz; Cyceron, Mowy; fragm. z Liwiusza; fragm. z Salustiusza.  

Pamięciowe opanowanie fragm. tekstów łacińskich (poetyckich i prozatorskich).  

Tłumaczenia z języka polskiego na łacinę w zakresie omawianego materiału. 

Tłumaczenie z języka łacińskiego na polski (jedno na trzy tygodnie).  

 

Klasa VII (IV) → 5 godz. tyg.  

Cyceron, fragm. dzieł filozoficznych (przy czytaniu sięganie po fragm. tekstów Orzechowskiego i Skargi); 

Wergiliusz, fragm. Eneidy, fragm. Sielanek i Ksiąg Ziemiaństwa (przy czytaniu sięganie po fragm. tekstów 

Janickiego i Szymonowica).  

Pamięciowe opanowanie fragm. tekstów łacińskich (poetyckich i prozatorskich).  

Tłumaczenia z łaciny.  

Klasa VIII (V) → 4 godz. tyg.  

Horacy, wybrane satyry, ody, listy (przy czytaniu Horacego sięganie po fragm. tekstów Sarbiewskiego 

i Kochanowskiego).  

Czytanie kursoryczne, czyli z dbałością o akcentowanie i bez dodatkowych objaśnień.  

Pamięciowe opanowanie fragm. tekstów łacińskich (poetyckich). 

Tłumaczenia z łaciny. 

 

1922 – wydział humanistyczny gimnazjum państwowego, języki obce344 

 

*nauka o rzeczach (czytanki) + lektura + ćwiczenia w mówieniu + gramatyka + pisanie  

 

Lektura niemieckojęzyczna 

 

Klasa IV (I) → 4 godz. tyg.  

Dobrowolnie: Wybór baśni Grimmów, Andersena, Bechsteina; Hebbela.  

 

Klasa V (II) i VI (III) → 4 godz. tyg.  

Obowiązkowo: 1-2 wybrane nowele – Hauff, Fouqué.  

 
344 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program gimnazjum państwowego. Wydział 
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Dobrowolnie: Gesträcker; Rosseger, Eyth; Deutsche Volkbücher (Schwab); Robinson; Einchendorff; 

Chamisso; Raabe; Ebner-Eschenbach; Droste-Hülshoff; Saar.  

 

Klasa VII (III) → 4 godz. tyg. i VIII (IV) → 3 godz. tyg.  

Obowiązkowo: Goethe (Egmont lub Götz von Berlichingen / Herman und Dorothea / Iphigenie aus Tauris); 

Schiller (Die Jungfrau von Orleans lub Wilhelm Tell / Maria Stuart); Grillparzer (Sappho).  

Dobrowolnie:  

poezja → Lessing, Kleist, Grillpatzer, Hebbel, Goethe, Schiller, Hauptmann, Freytag.  

proza → Grillparzer (Die arme Spielmann); Keller; Storm; Scheffel (Ekkehard); Ebner-Eschenbach 

(Das Gemeindekind); Fontane (Irrungen, Wirrungen); Frensen (Jörn Uhl); Hauptmann (Der Narr 

in Christo); Sudermann (Frau Sorge).   

 

Lektura anglojęzyczna 

 

Klasa IV (I) 

Dobrowolnie: Burnett (Little Lord Fauntleroy); Hawthorne (The Wonder Book); Parley (The Book of 

Wonders).  

 

Klasa V (II) i VI (III) 

Obowiązkowo: 3-4 nowele Wilde’a (The Happy Prince, A House of Pomegranates) i innych; 1-2 nowele 

oraz Kipling (The Jungle Book). 

Dobrowolnie: Defoe (Robinson Crusoe); Miss Edgeworth (Popular Tales); Miss Montgomery 

(Misunderstood); Kingsley (Water Babies); Hughes (Tom Brown’s School Days); Candy (First Days 

in England); Swift (Gulliver’s Travels); Johnson (Rasselas); Goldsmith (Vicar of Wakefield); Scott (Tales 

of a Grandfather); Cooper (The last of the Mohicans); Kingsley (The Heroes); Beecher-Stowe (Uncle Tom’s 

Cabin); Twain (The Prince and the Pauper); Stevenson (Treasure Island); Kipling (The Second Jungle Book); 

powieści Marryatt’a.  

 

Klasa VII (IV) i VIII (V) 

Obowiązkowo: Tennyson (Idylls of the King); Szekspir (The Merchant of Venice); Byron (Prisoner of Chillon 

lub The Siege of Corinth); Szekspir (Macbeth lub Julius Caesar); Tennyson (Enoch Arden).  

Dobrowolnie: Szekspir (wybrane dramaty); Coleridge (The Ancient Mariner); Moore (Paradise and the Peri); 

Byron (Mazepa i inne powieści poetyckie, Child Harold’s Pilgrimage); Longfellow (wybór poezji); Poe 

(wybór poezji); Wilde (Lady Windermere’s Fan, A Woman of no Importance, An Ideal Husband); W. Scott 

(np. Kenilworth, Ivanhoe); Dickens (The Pickwick Club, A Christmas Carol – obj. Kardaszewicz, David 

Copperfield, The Cricket on the Hearth); powieści Bulwer’a (The Last Days of Pompei), Thackeray’a, 

Twaina, Wellsa (The War of the World, The Invisible Man) i innych.  

Proza naukowa → np. Maculay (wybór esejów); History of England (wybór); Goadby, The England of 

Shakespeare; Seeley, Expansion of England; Emerson, English Traits; Spencer (wybór esejów); Tyfe, 

Triumphs of Invention and Discovery in Art and Science.      
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Literatura francuskojęzyczna 

 

Klasa IV (I) 

Dobrowolnie: wybór baśni Parrault’a, M-me d’Aulnoy; M-me de Ségur; czasopismo „Mon journal”.   

 

Klasa V (II) i VI (III) 

Obowiązkowo: wybrane nowele Coppée’go, Maupassant’a, Daudet’a; wybrane nowele Merimée’go, 

France’a; Musset (wybrana komedia). 

Dobrowolnie: wybrana powieść dla młodzieży, utwory dramatyczne dla młodzieży, czasopismo młodzieżowe; 

Fénelon; Verne (Le Tour du monde en 80 jours); Daudet (Lettres de mon moulin); Lichtenberger (Le Petit 

Trott – dla chłopców, Line – dla dziewcząt); Demolins; M-me G. Demoulin; Reclus; Bruno G. (Le Tour de la 

France par deux enfants).  

 

Klasa VII (IV) i VIII (V) 

Obowiązkowo: Corneille (Le Cid lub inny dramat) lub Racine (Andromaque lub inny dramat); Molier 

(L’Avare lub inna komedia); Voltaire; Chateaubriand; Augier; Rostand (La Princesse lointaine).  

Dobrowolnie: Corneille (Horace, Cinna); Racine (Britannicus, Esther); Molier (Le Misanthrope, La Malade 

imaginaire); La Fontaine (Fables); Beaumarchais (La Mariage de Figaro); Voltaire; Hugo; Sandeau; 

Rostand; Bernardin de St-Pierre; Chateaubriand; Balzac (Eugénie Grandet); Sand G. (La Mare au diable); 

Daudet (Tartarin de Tarascon); France (Le Crime de Sylvestre Bonnard); Loti; Bazin (La Terre qui meurt); 

Rolland R. (Jean Christophe).  

Proza naukowa → Monteskiusz; Wolter; Rousseau; Michelet; Taine; Rimbaud; Lavisse et Parmentier; 

Seignobos; Du Camp Maxime; Le Bourgeois; Boissier; Croiset; Figuier; Maeterlinck; Le Dantec; 

Poincaré; Bergson, itp.  

 

1922 – wydział humanistyczny gimnazjum państwowego, historia345 

 

Wybrane lektury w klasie IV (I) 

a. Wschód starożytny: Hymn do Nilu; wyjątki z papirusów (np. nauki Faraona dla syna) w oprac. 

Wachowskiego; fragm. Księgi umarłych; Eposy egipskie w oprac. Langego; fragm. Kronik królów 

asyryjskich; recepty lekarskie, horoskopy w oprac. Wachowskiego; Eposy babilońskie w oprac. 

Langego; Kodeks Hammurabiego w przekł. polskim Müllera.  

b. Grecja: Homer, Iliada i Odyseja we fragm.; Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie w przekł. 

Konopczyńskiego, fragm. z Plutarcha; Ajschylos, Persowie w przekł. Kasprowicza; fragm. tragedii 

Sofoklesa w przekł. Morawskiego i Eurypidesa w przekł. Kasprowicza.  

 
345 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program gimnazjum państwowego. Wydział 
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c. Rzym: Prawa XII tablic; Plutarch, życiorysy Tyberiusza i Gajusza Grakchów oraz Marjusza w oprac. 

T. Sinki (Żywoty sławnych mężów); Cyceron, Filipinki (we fragm.) w przekł. Rykaczewskiego; 

Horacy, teksty polityczne w przekł. Siemieńskiego i Faleńskiego; Tacyt, fragm. Dziejów w przekł. 

Naruszewicza; Marek Aureliusz, fragm. Myśli.        

↑ Nieustanna praca z materiałami źródłowymi pisanymi na każdym etapie edukacyjnym! 

1922 – wydział neohumanistyczny gimnazjum państwowego, język polski346 

 

*ćwiczenia w mówieniu, uczenie się na pamięć wierszy i krótkich urywków mowy niewiązanej, ćwiczenia 

w wygłaszaniu estetycznym, lektura uzupełniająca, objaśnianie i rozbiór utworów, ćwiczenia stylistyczne, 

gramatyka, ćwiczenia piśmienne 

 

❖ W zakresie literatury uzupełniającej podaję wyłącznie tytuły z literatury powszechnej.  

 

Klasa IV (I) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa: 

H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem; A. Mickiewicz, Grażyna, Homer, Iliada (wersja skrócona); 

fragm. drobniejszych utworów prozaicznych i poetyckich.  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

Owidiusz, Przemiany (wybór); Plutarch, Żywoty sławnych mężów (wybór); W. Scott, Wawerley lub Rob-Roy.  

Podręczniki: Próchnicki F. i Wojciechowski K., Wypisy polskie dla szkół średnich, tom IV, Książnica Pol. 

T.N.S.W., Lwów-Warszawa.  

Klasa V (II) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz; A. Fredro, Zemsta; Homer, Odyseja (wersja skrócona); fragm. drobniejszych 

utworów prozaicznych i poetyckich.   

Podręczniki: Próchnicki F. i Wojciechowski K., Wypisy polskie dla szkół średnich, tom V, Książnica Pol. 

T.N.S.W., Lwów-Warszawa.  

Klasa VI (III) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa: 

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (wybór); J. Kochanowski (życiorys), wybrane fraszki, pieśni, psalmy, 

Pieśń świętojańska, Muza (początek), Odprawa posłów greckich, Treny; P. Skarga, Kazania sejmowe (wybór); 

Sz. Szymonowic, Żeńcy; A. Morsztyn, wybrane liryki; W. Potocki, Wojna Chocimska (fragm.), wybrane 

fraszki; I. Krasicki, wybór bajek i satyr; F. Karpiński, wybrane liryki; J. Wybicki, Jeszcze polska nie zginęła; 

J. P. Woronicz, Hymn do Boga.  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

Sofokles, Antygona lub Król Edyp; Molier, Skąpiec lub Mieszczuch szlachcicem.  

 
346 Program Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Typ humanistyczny 

z łaciną. Język polski. Klasy IV (I)-VIII (V), Wilno 1922.  
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Podręczniki: Chrzanowski J. i Wojciechowski K., Wypisy polskie dla klas wyższych szkół średnich, cz. I, 

wyd. IV, Książnica Polska T.N.S.W., Lwów-Warszawa.   

 

Klasa VII (IV) → 5 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

A. Mickiewicz (życiorys), Oda do młodości, wybrane ballady, II i IV cz. Dziadów, Sonety krymskie (wybór), 

Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego (wybór), Pan Tadeusz; A. Fredro, Śluby panieńskie; J. Słowacki 

(życiorys), Godzina myśli, Kordian, Hymn o zachodzie słońca, Anhelli, Grób Agamemnona, Lilia Weneda 

(wraz z listem Z. Krasińskiego), Beniowski (fragm.), Testament mój, Tak mi dopomóż, Chryste, Panie Boże.  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

Szekspir, Makbet lub Król Lear lub Sen nocy letniej. 

 

Klasa VIII (V) → 5 godz. tyg.  

Lektura podstawowa (tylko w I półroczu):  

Z. Krasiński (życiorys), Nie-Boska komedia, Irydion, Przedświt, Psalm dobrej woli; A. Asnyk, wybrane liryki; 

B. Prus, Lalka; wybrane utwory prozaików XIX i XX w. 

Literatura powszechna:  

Platon, Obrona Sokratesa/Kryton/Fedon/wybór pism w wypisach.  

1922 – wydział klasyczny gimnazjum państwowego, język polski347 

 

❖ W zakresie literatury uzupełniającej podaję wyłącznie tytuły z literatury powszechnej.  

 

Klasa IV (I) → 3 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem; A. Mickiewicz, Grażyna; czytanie drobniejszych utworów prozaicznych 

i poetyckich.  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

Owidiusz, Przemiany (wybór); Plutarch, Żywoty sławnych mężów (wyd. BN); W. Scott, Waverley lub Rob-

Roy. 

 

Klasa V (II) → 3 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz; A. Fredro, Zemsta; czytanie drobniejszych utworów prozaicznych i poetyckich 

(uwzględnienie poezji ludowej).  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

 
347 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program gimnazjum państwowego. Wydział 

klasyczny. Język polski. Klasy IV (I)-VIII (V), Warszawa 1922. 
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Wergiliusz, Eneida (pieśń II lub VI, streszczenie całości); Owidiusz, Przemiany (wybór); Plutarch, Żywoty 

sławnych mężów (wyd. BN); Molier, Mieszczuch szlachcicem; Ch. Dickens, Dawid Copperfield, Powieść 

o dwóch miastach.  

 

Klasa VI (III) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

a) literatura polska:  

M. Rej, fragm. Żywotu człowieka poczciwego; J. Kochanowski (życiorys), wybrane fraszki, pieśni, psalmy, 

fragm. Pieśni świętojańskiej, Muza (początek), Odprawa posłów greckich, Treny; P. Skarga, Kazania sejmowe 

(II lub III lub VIII); Sz. Szymonowic, Żeńcy; A. Morsztyn, wybrane liryki; W. Potocki, Wojna chocimska 

(fragm.); wybór fraszek; I. Krasicki, wybrane satyry i bajki; F. Karpiński, wybrane liryki (z uwzględnieniem 

Powrotu z Warszawy na wieś i Żalów Sarmaty); J. Wybicki, Jeszcze Polska nie zginęła; J. P. Woronicz, Hymn 

do Boga.  

b) literatura powszechna:  

Molier, Skąpiec lub Uczone białogłowy (Sawantki).  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

Teokryt, Rybacy, Syrakuzanki; Wergiliusz, Eneida (pieśń II lub VI, streszczenie całości); T. Tasso, Goffred 

lub Jerozolima wyzwolona; P. Corneille, Cyd; J. Racine, Andromacha lub Atalia; W. Szekspir, Kupiec 

wenecki lub Makbet lub Sen nocy letniej; G. Byron, Pożegnanie Czajld Harolda.  

 

Klasa VII (IV) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

a) literatura polska:  

A. Mickiewicz (życiorys), Oda do młodości, ballady (np. Romantyczność, Świteź, Świtezianka, Lilie), cz. II i IV 

Dziadów, Sonety krymskie (wybór), Konrad Wallenrod, Farys, cz. III Dziadów, Ustęp (wybór), fragm. Ksiąg 

narodu i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz; A. Fredro, Śluby panieńskie; J. Słowacki (życiorys), Kordian, 

Hymn o zachodzie słońca, Anhelli. 

b) literatura powszechna:  

W. Szekspir, Makbet lub Król Lear lub Juliusz Cezar.  

 

Klasa VIII (V) → 5 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

a) literatura polska:  

J. Słowacki, Grób Agamemnona, Lilia Weneda (łącznie z listem do Z. Krasińskiego), fragm. Beniowskiego, 

Testament mój, Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże; Z. Krasiński (życiorys), Nie-Boska komedia, Irydion, 

Przedświt, Psalm dobrej woli; A. Asnyk, wybrane liryki (uwzględnić cykle W Tatrach i Nad głębiami); 

B. Prus, Lalka.  

Lektura uzupełniająca dla klas VII (IV) i VIII (V) (literatura powszechna): 

Ajschylos, Prometeusz, wybrana tragedia z Orestei, np. Agamemnon; Eurypides, wybrana tragedia, 

np. Ifigenia w Aulidzie; Platon, wybór pism; Horacy, wybrane liryki; Dante Alighieri, Boska komedia 



187 
 

(wybór); Ariosto, Orland szalony (wybór); Calderon, Książę niezłomny; Cervantes, Don Kichot (wybór); 

Szekspir, Król Lear, Juliusz Cezar, Sen nocy letniej, Burza, Hamlet; wybór pieśni ludowych celtyckich, 

germańskich, romańskich w wyborze E. Porębowicza; G. Byron, Pożegnanie Czajld Harolda, Giaur, Korsarz; 

Goethe, Herman i Dorota, Egmont, Ifigenia, I cz. Fausta; Schiller, Zbójcy, Don Carlos, Wilhelm Tell, wybór 

ballad i utworów refleksyjnych; H. Ibsen, Wróg ludu; wybór tekstów pisarzy francuskojęzycznych XIX/XX w. 

     

1922 – wydział klasyczny gimnazjum państwowego, filologia klasyczna348 

 

Klasa IV (I) → 9 godz. tyg.  

Język łaciński (6 h/tyg.): podstawowa wiedza w zakresie gramatyki; przygotowanie gruntu do czytania 

prozaików i poetów; praca z łatwymi tekstami prozatorskimi i poetyckimi, ukazującymi życie Greków 

i Rzymian oraz prezentującymi topografię Aten i Rzymu; pierwsze próby tłumaczeń z języka polskiego 

na łacinę; ćwiczenia piśmienne.   

Język grecki (2h/tyg. w II pół.): poznanie alfabetu i greckiej fonetyki; omówienie typowych deklinacji 

rzeczowników w oparciu o gramatykę łacińską; terminologia grecka używana w życiu i na innych lekcjach; 

czytanie.  

Kultura klasyczna (3h/tyg. w I pół. i 1h/tyg. w II pół.): polskie tłumaczenia autorów greckich i rzymskich; 

tematyka tekstów – codzienność i polityka. 

 

Klasa V(II) → 14 godz. tyg.  

Język łaciński (6h/tyg.): poszerzenie treści gramatycznych o morfologię i składnię; w I pół. fragm. wypisów, 

natomiast w II pół.: Korneliusz Nepos, Cyceron (listy), Fedrus, Owidiusz; pamięciowe opanowanie 

i wygłaszanie fragm. tekstów łacińskich (głębsze myśli, plastyczne obrazy); metafrazy tekstów łacińskich; 

ćwiczenia piśmienne.  

Język grecki (6h/tyg.): gramatyka poszerzona o morfologię i składnię – podbudowa do czytania autorów 

greckich; pamięciowe opanowanie i wygłaszanie krótkich tekstów (przeważnie poetyckich); tłumaczenia 

z języka polskiego na język grecki; ćwiczenia piśmienne (15 minutowe raz na tydzień – poprawiane w klasie 

i 20 minutowe raz na dwa tygodnie – poprawiane przez nauczyciela w domu).  

Kultura klasyczna (2h/tyg.): czytanie tekstów greckich i łacińskich w oryginale i tłumaczeniu; skupianie się 

na życiu politycznym i prywatnym Greków i Rzymian; Cezar – sztuka wojenna; listy Cycerona – tło 

historyczne i prywatność autora.  

 

Klasa VI (III) → 13 godz. tyg.  

Język łaciński (6h/tyg.): usystematyzowanie wiedzy z morfologii i składni; lektura podstawowa w I pół.: 

fragm. z Owidiusza (Przemiany, Kalendarz, Trista), natomiast w II pół.: wybrana mowa Cycerona lub fragm. 

Historii Rzymu Liwiusza; lektura uzupełniająca: fragm. sielanek i Ksiąg Ziemiaństwa Wergiliusza oraz fragm. 

 
348 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program gimnazjum państwowego. Wydział 

klasyczny. Filologia klasyczna. Klasy IV (I)-VIII (V), Warszawa 1922. 
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z autorów polsko-łacińskich (Długosz, Klonowic); pamięciowe opanowanie i wygłaszanie tekstów poetyckich; 

metafrazy tekstów łacińskich; tłumaczenia z języka łacińskiego na język polski.  

Język grecki (6h/tyg.): usystematyzowanie wiedzy z gramatyki (morfologia, składnia); lektura: Ksenofont, 

Anabasis, Memorabilia; Homer, Iliada; tłumaczenia z języka polskiego na język grecki i odwrotnie.  

Kultura klasyczna (1h/tyg.): skupienie się na ustroju państwa w czasie lektury tekstów Cycerona i Liwiusza; 

portrety wybitnych postaci; lektura prozaików i poetów rzymskich w tłumaczeniu; uzupełnienie wiedzy 

z mitologii w czasie lektury Owidiusza; lektura Iliady Homera i charakterystyka kultury greckiej okresu 

archaicznego.  

 

Klasa VII (IV) → 13 godz. tyg.  

Język łaciński (5h/tyg.): wybrana mowa Cycerona i fragm. jego dzieł filozoficznych; charakterystyka 

rzymskiego sądownictwa; fragm. Eneidy Wergiliusza (np. pieśni I, II, IV, VI i IX); fragm. z prozaików i poetów 

rzymskich oraz autorów polsko-łacińskich (Salustiusz, Pliniusz, św. Augustyn, Modrzewski, Janicki); 

pamięciowe opanowanie i wygłaszanie fragm. dzieł (np. Eneidy, wybranych elegii); ćwiczenia w zakresie 

tłumaczeń tekstów.  

Język grecki (6h/tyg.): poszerzanie świadomości gramatycznej przy omawianiu tekstów greckich; lektura: 

Homer, Odyseja; wybrany dialog Platona; fragm. elegii greckich; fragm. z Lukiana; pamięciowe opanowanie 

i wygłaszanie fragm. poezji greckiej; ćwiczenia w zakresie tłumaczeń tekstów.  

Kultura klasyczna (2h/tyg.): lektura tłumaczeń prozaików i poetów greckich; poszerzanie wiedzy z zakresu 

filozofii starożytnej (szczególnie przy lekturze Platona i Cycerona); wiadomości dotyczące budowy tragedii 

i funkcjonowania teatru greckiego; zarys kultury grecko-rzymskiej (oddziaływanie kultury antycznej 

na współczesność). 

 

Klasa VIII (V) → 13 godz. tyg.  

Język łaciński (5h/tyg.): lektura podstawowa: wybrane satyry, ody i listy Horacego; Tacyt, Roczniki; lektura 

uzupełniająca: fragm. tekstów Seneki, komików rzymskich oraz fragm. wierszy Sarbiewskiego 

i Kochanowskiego; pamięciowe opanowanie i wygłaszanie fragm. poezji i prozy łacińskiej; tłumaczenia 

z języka łacińskiego na język polski.  

Język grecki (6h/tyg.): lektura podstawowa: wybrane teksty Platona; wybrana tragedia Sofoklesa lub 

Eurypidesa; lektura uzupełniająca: wybrane liryki greckie; fragm. dzieł Arystotelesa i Demostenesa; 

pamięciowe opanowanie i wygłaszanie fragm. poezji greckiej (lirycznej i dramatycznej); tłumaczenia z języka 

greckiego na język polski.  

Kultura klasyczna (2h/tyg.): lektura tłumaczeń prozy i poezji greckiej; zarys kultury grecko-rzymskiej (wpływ 

kultury greckiej i rzymskiej na kulturę europejską i polską).  

 

Referaty uczniów → dyskusja moderowana przez nauczyciela. 

 

Autorzy greccy i rzymscy czytani w tłumaczeniu na język polski (wybór należał do nauczyciela): 

Homer, Iliada i Odyseja; Herodot, Historia; Tukidydes, Historia; Plutarch, Żywoty; Demostenes, Mowy; 

Platon, Dialogi i fragm. Państwa; tragedie Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa.  
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Liwiusz, Historia; Cyceron, Listy; Wergiliusz, Eneida; Horacy, Poezje; fragm. komedii Plauta.   

 

1922 – wydział matematyczno-przyrodniczy gimnazjum państwowego, język polski349 

 

❖ W zakresie literatury uzupełniającej podaję wyłącznie tytuły z literatury powszechnej.  

 

Klasa IV (I) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem; A. Mickiewicz, Grażyna; Homer, Iliada (w skróceniu); czytanie 

drobniejszych utworów prozaicznych i poetyckich.  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

Owidiusz, Przemiany (wybór); Plutarch, Żywoty sławnych mężów (wyd. BN); W. Scott, Waverley lub Rob-

Roy. 

 

Klasa V(II) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz; A. Fredro, Zemsta; Homer, Odyseja (w skróceniu); czytanie drobniejszych 

utworów prozaicznych i poetyckich (uwzględnienie poezji ludowej).  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

Wergiliusz, Eneida (pieśń II lub VI, streszczenie całości); Owidiusz, Przemiany (wybór); Plutarch, Żywoty 

sławnych mężów (wyd. BN); Molier, Mieszczuch szlachcicem; Ch. Dickens, Dawid Copperfield, Powieść 

o dwóch miastach.  

Klasa VI (III) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

a) literatura polska:  

J. Kochanowski (życiorys), wybrane fraszki, pieśni, psalmy, fragm. Pieśni świętojańskiej, Muza (początek), 

Odprawa posłów greckich, Treny; P. Skarga, Kazania sejmowe (II lub III lub VIII); I. Krasicki, wybrane 

satyry i bajki; A. Mickiewicz (życiorys), Oda do młodości, wybrane ballady (np. Romantyczność, Świteź, 

Świtezianka, Lilie), cz. II i IV Dziadów, Sonety krymskie (wybór), Konrad Wallenrod, Farys.  

b) literatura powszechna:  

Sofokles, Antygona lub Król Edyp.  

Lektura uzupełniająca (literatura powszechna): 

Teokryt, Rybacy, Syrakuzanki; Wergiliusz, Eneida (pieśń II lub VI, streszczenie całości); T. Tasso, Goffred 

lub Jerozolima wyzwolona; Molier, Skąpiec, Uczone białogłowy; P. Corneille, Cyd; J. Racine, Andromacha 

lub Atalia; W. Szekspir, Kupiec wenecki lub Makbet lub Sen nocy letniej; G. Byron, Pożegnanie Czajld 

Harolda.  

 

 
349 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program gimnazjum państwowego. Wydział 

matematyczno-przyrodniczy. Język polski. Klasy IV (I)-VIII (V), Warszawa 1922. 
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Klasa VII (IV) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

a) literatura polska:  

A. Mickiewicz (życiorys), cz. III Dziadów, Ustęp (wybór), fragm. Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego, 

Pan Tadeusz; A. Fredro, Śluby panieńskie; J. Słowacki (życiorys), Kordian, Hymn o zachodzie słońca, Anhelli, 

Grób Agamemnona, Lilia Weneda (wraz z listem do Z. Krasińskiego), Beniowski (wybór), Testament mój, 

Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże.  

b) literatura powszechna:  

W. Szekspir, Makbet lub Król Lear lub Juliusz Cezar.  

 

Klasa VIII (V) → 4 godz. tyg.  

Lektura podstawowa:  

a) literatura polska:  

Z. Krasiński (życiorys), Nie-Boska komedia, Irydion, Przedświt, Psalm dobrej woli; A. Asnyk, wybrane liryki 

(uwzględnić cykle W Tatrach i Nad głębiami); B. Prus, Lalka; wybór polskich prozaików XIX i XX w., np. 

M. Mochnackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego, K. Libelta, J. Klaczki, S. Witkiewicza, 

A. Świętochowskiego.  

Lektura uzupełniająca dla klas VII (IV) i VIII (V) (literatura powszechna): 

Ajschylos, Prometeusz, wybrana tragedia z Orestei, np. Agamemnon; Eurypides, wybrana tragedia, np. 

Ifigenia w Aulidzie; Platon, wybór pism; Horacy, wybrane liryki; Dante Alighieri, Boska komedia (wybór); 

Ariosto, Orland szalony (wybór); Calderon, Książę niezłomny; Cervantes, Don Kichot (wybór); Szekspir, 

Król Lear, Juliusz Cezar, Sen nocy letniej, Burza, Hamlet; wybór pieśni ludowych celtyckich, germańskich, 

romańskich w wyborze E. Porębowicza; G. Byron, Pożegnanie Czajld Harolda, Giaur, Korsarz; Goethe, 

Herman i Dorota, Egmont, Ifigenia, I cz. Fausta; Schiller, Zbójcy, Don Carlos, Wilhelm Tell, wybór ballad 

i utworów refleksyjnych; H. Ibsen, Wróg ludu; wybór tekstów pisarzy francuskojęzycznych XIX i XX w.    

  

 

Wymiar godzin w poszczególnych latach dla pięcioletniego gimnazjum  

 (wybrane przedmioty)350 

 

Język polski (wydział humanistyczny): 4+4+4+5+5 = 22 

Język łaciński (wydział humanistyczny): 6+6+6+5+4 = 27 

Język obcy nowożytny (wydział humanistyczny): 4+4+4+4+3 = 19 

Historia (wydział humanistyczny): 3+5+5+5+5 = *20,5 (w klasie V część godzin przechodziła na geografię 

i powstawał przedmiot, będący syntezą historii i geografii – nauka o współczesnej Polsce)   

 

Język polski (wydział klasyczny): 3+3+4+4+5 = 19  

Filologia klasyczna (wydział klasyczny: język łaciński + język grecki + kultura klasyczna) = 62  

 
350 Opracowano na podstawie programów nauczania gimnazjum państwowego dla trzech wydziałów.  
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Język obcy nowożytny (wydział klasyczny): 3+3+3+3+2 = 14  

Historia (wydział klasyczny): 4+3+3+3+3 = *14,5 (analogiczna sytuacja jak w przypadku wydziału 

humanistycznego)     

 

Język polski (wydział matematyczno-przyrodniczy): 4+4+4+4+4 = 20 

Język obcy nowożytny (wydział matematyczno-przyrodniczy): 3+3+3+3+3 = 15 

Historia (wydział matematyczno-przyrodniczy): 3+4+4+3+4 = *16 (analogiczna sytuacja jak w przypadku 

wydziału humanistycznego)     

Matematyka (wydział matematyczno-przyrodniczy): 5+5+5+5+5 = 25  

 

1937 – wydział humanistyczny liceum ogólnokształcącego, język polski351 

 

podkreślone utwory są szczególnie ważne 

 

Klasa I 

Średniowiecze: Bogurodzica; wybrane legendy, apokryfy, modlitewniki (polskie oryginały lub przekłady 

z łaciny); fragm. kronik: Galla Anonima, Kadłubka, Długosza i traktatu Ostroroga; fragm. powieściowy; 

Rozmowa Mistrza Polikarpa. 

 

Odrodzenie: M. Rej, Krótka rozprawa, Żywot człowieka poczciwego (fragm.); K. Janicki, wybrana elegia; 

J. Kochanowski, wybrane fraszki, pieśni, psalmy, Pieśń Świętojańska, fragm. Satyr, Odprawa posłów 

greckich, Treny; Ł. Górnicki, fragm. Dworzanina polskiego, fragm. Rozmowy o elekcji; A. Modrzewski, 

fragm. Quatuor orationes de homicidio, De republica emendanda (w tłum. Bazylika); S. Orzechowski, wybór 

pism; P. Skarga, Kazania sejmowe; M. Szarzyński, wybór poezji; wybór mów sejmowych z w. XVI i XVII; 

wybór z historyków – Bielskiego, Kromera, Heidensteina.  

 

Barok: Sz. Szymonowic, wybrane Sielanki; Sz. Zimorowic, Roksolanki (wybór); A. Morsztyn, wybrane 

liryki; W. Potocki, wybrane fraszki, fragm. Wojny chocimskiej; J. Pasek, fragm. Pamiętników; Sz. 

Starowolski, fragm. Lamentu utrapionej matki; W. Kochowski, Psalmodia polska (fragm.); S. Żółkiewski, 

Początek i progres wojny moskiewskiej; fragm. romansu mieszczańskiego, literatury sowizdrzalskiej i komedii 

rybałtowskiej; pisma autorów okresu saskiego; S. Leszczyński, Głos wolny (fragm.).  

Oświecenie: S. Konarski, O poprawie wad wymowy (fragm. w tłum.), O skutecznym rad sposobie (fragm.); 

I. Krasicki, wybrane satyry i bajki, Monachomachia, Przypadki imć p. Doświadczyńskiego (cz. I), Pan Podstoli 

(fragm.); A. Naruszewicz, wybór satyr, fragm. pism historycznych; S. Trembecki, wybór pism; F. Zabłocki, 

wybrana komedia; W. Bogusławski, Krakowiacy i górale; J. Niemcewicz, Powrót posła; A. Czartoryski, 

Katechizm rycerski; F. Kniaźnin, wybór liryków; F. Karpiński, wybór liryków; F. Dmochowski, Sztuka 

 
351 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program nauki w liceum ogólnokształcącym. 

Projekt. Wydział humanistyczny. Język polski. Klasy I-II, Lwów 1937.   
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rymotwórcza; S. Staszic, fragm. Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego, fragm. Przestróg dla Polski; H. Kołłątaj, 

fragm. Listu anonima, Prawo polityczne narodu polskiego; wybór ustaw KEN.          

 

Idea niepodległości/początki romantyzmu: J. Wybicki, Jeszcze Polska nie zginęła, fragm. z Dekady 

legionowej; J. Niemcewicz, fragm. Dwaj panowie Sieciechowie, Śpiewy historyczne; P. Woronicz, Hymn do 

Boga; J. Śniadecki, fragm. O pismach klasycznych i romantycznych, O filozofii; K. Brodziński, fragm. 

O klasyczności i romantyczności; M. Mochnacki, O duchu i źródłach poezji w Polsce, fragm. O literaturze 

polskiej w wieku XIX; A. Mickiewicz, wybór pism i poezji filomackich, Oda do młodości, Romantyczność, 

wybrane ballady, Żeglarz, Grażyna, II i IV część Dziadów, wybrane Sonety krymskie, Konrad Wallenrod, 

Farys; A. Malczewski, Maria; K. Brodziński, Mowa o narodowości Polaków.  

 

Klasa II 

Romantyzm: A. Mickiewicz, liryki rzymskie, III część Dziadów, Ustęp (wybór), fragm. Ksiąg narodu 

i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz, wybór liryków lozańskich, fragm. przemówień, listów, artykułów (np. 

z „Trybuny Ludów”, Wykładów, Składu zasad); J. Słowacki, Godzina myśli, Kordian, Balladyna, Hymn 

o zachodzie słońca, Anhelli, Grób Agamemnona, Lilia Weneda, fragm. Beniowskiego, Testament mój, Genesis 

(fragm.), Król-duch (fragm.), wybrane listy; Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Irydion, Przedświt (fragm.), 

Psalmy przyszłości (wybór); S. Goszczyński, Król zamczyska; wybór pism emigracyjnych: M. Mochnackiego, 

A. Cieszkowskiego, A. Towiańskiego, K. Libelta, B. Trentowskiego, J. Lelewela, H. Kamieńskiego, 

S. Worcella; Manifest Towarzystwa Demokratycznego; C. K. Norwid, wybrane wiersze, fragm. Promethidion, 

Kleopatra, Stygmat.  

 

Kultura przed 1863 r.: A. Fredro, Zemsta, Śluby panieńskie; H. Rzewuski, Listopad; I. Kraszewski, fragm. 

publicystyki, wybrana powieść obyczajowa, jedna powieść ludowa; J. Korzeniowski, Kollokacja, Krewni, 

Spekulant; N. Żmichowska, Poganka; K. Ujejski, Skargi Jeremiego (fragm.); wybrane utwory W. Pola, 

W. Syrokomli, T. Lenartowicza. 

 

Pozytywizm: Wybrane pisma pozytywistów – Świętochowskiego, Prusa, Szujskiego, Bobrzyńskiego, 

Sygietyńskiego; T. T. Jeż, wybrana powieść ludowa (np. Wasyl Hołub), Uskoki, Pamiętniki; A. Asnyk, 

wybrane liryki z cykli Nad głębiami i W Tatrach; M. Konopnicka, wybrany liryk; B. Prus, wybrane nowele, 

Placówka, Lalka, Emancypantki, Faraon; E. Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach, Marta, Meir Ezofowicz, 

Patriotyzm i kosmopolityzm, O Żydach i kwestii żydowskiej, Dziurdziowie, Cham, Widma, Nad Niemnem, 

Gloria victis; A. Dygasiński, wybór nowel, fragm. Godów życia; M. Bałucki, wybrana komedia (np. Grube 

ryby); J. Bliziński, wybrana komedia (np. Pan Damazy); G. Zapolska, wybrany dramat (np. Moralność pani 

Dulskiej); Z. Kaczkowski, Olbrachtowi rycerze; H. Sienkiewicz, wybór nowel, Trylogia, Quo vadis, Krzyżacy, 

Rodzina Połanieckich; wybrane pisma Witkiewicza, Szczepanowskiego, Popławskiego, Abramowskiego, 

Limanowskiego.  

 

Neoromantyzm: Wybrane artykuły z „Chimery” i „Życia” (warszawskiego i krakowskiego) – Przesmycki 

(Miriam), Górski, Przybyszewski; K. Tetmajer, wybrany liryk, Na skalnym Podhalu (fragm.); L. Staff, 
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wybrany liryk; J. Kasprowicz, wybrane liryki, Hymny (jeden w całości), Marchołt, Księga ubogich (wybór), 

Mój świat (wybór); S. Przybyszewski, Śluby, Złote runo; S. Wyspiański, wybrany liryk, Wesele, 

Warszawianka, Noc listopadowa, Wyzwolenie (fragm.), Bolesław Śmiały, Legenda, Kazimierz Wielki (fragm.), 

Powrót Odysa, Lelewel, Akropolis (fragm.), Legion, Klątwa, Sędziowie; W. Sieroszewski, Nowele; 

I. Maciejowski, Matka; W. Reymont, Chłopi, Ziemia obiecana; W. Orkan, Wskazania (fragm.), Listy ze wsi 

(wybór), W Roztokach; S. Żeromski, nowele, Ludzie bezdomni, Popioły, Powieść o Walgierzu, Duma 

o Hetmanie, Bicze z piasku, Słowo o bandosie, Uciekła mi przepióreczka, Wiatr od morza (wybór); W. Berent, 

Fachowiec, Żywe kamienie, Nurt; S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski (fragm.); A. Górski, Ku czemu 

Polska szła, Na nowym progu.  

 

Walka o państwo i jego odbudowa: J. Piłsudski, wybór pism, rozkazów, przemówień, Rok 1863, Moje 

pierwsze boje, poezja legionowa; wybrane utwory pisarzy współczesnych.  

 

Literatura powszechna dla I/II klasy 

Sofokles, Antygona, Król Edyp; Ajschylos, Prometeusz skowany, Orestea; Arystofanes, Ptaki; A. Górski, 

Saga o Gislim, Zagłada Nibelungów; Pieśń o Rolandzie; Malory, O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu; 

Słowo o wyprawie Igora; Kwiatki św. Franciszka; Petrarka, Sonety; Dante, Boska komedia (fragm.); Ariosto, 

Orland szalony (wybór); Tasso, Jerozolima wyzwolona (fragm.); Calderon, Książę niezłomny; Cervantes, Don 

Kichot; Szekspir, Juliusz Cezar, Makbet, Król Lear, Otello, Romeo i Julia, Ryszard II, Sen nocy letniej, Hamlet; 

Corneille, Cyd; Racine, Atalia, Fedra; Molier, Mizantrop, Świętoszek; wybór pism autorów oświeceniowych; 

pieśni ludowe celtyckie, germańskie i romańskie (tłum. E. Porębowicza); Goethe, fragm. Cierpień młodego 

Wertera, cz. I Fausta; Schiller, Zbójcy, Don Carlos, Wilhelm Tell, Śmierć Wallensteina, wybrane ballady; 

wybrane teksty publicystyczne i teoretyczne doby romantyzmu; Byron, Giaur, Korsarz, Kain; Puszkin, 

Eugeniusz Oniegin; Dickens, Klub Pickwicka, Dawid Copperfield; Balzac, Komedia ludzka (np. Ojciec 

Goriot); Flaubert, Pani Bovary; Zola, Germinal; Maupassant, wybrane nowele; France, Zbrodnia Sylwestra 

Bonnarda; wybrane teksty teoretyczne dobry pozytywizmu (realizm, naturalizm); wybór poezji okresu 

symbolizmu (np. Verlaine); Schwob, Krucjata dziecięca; Ibsen, Wróg ludu, Budowniczy Solness, Dzika 

kaczka; Maeterlinck, Ślepcy; Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra (fragm.), Narodziny tragedii (fragm.); 

Turgieniew, Ojcowie i dzieci; Dostojewski, Wina i kara; Tołstoj, Wojna i pokój; Conrad, Lord Jim, Amy, 

Młodość, Jądro ciemności, Korsarz, Zwycięstwo, Ocalenie; Hamsun, Misterie, Błogosławieństwo ziemi; 

S. Lagerlöff, Gösta Berling; Chesterton, Napoleon z Nothing-Hill; Galsworthy, Saga rodu Forsytów; 

Duhamel, Żywoty męczenników; R. Rolland, Dusza zaczarowana, Jan Krzysztof; S. Undset, Krystyna, córka 

Lawrence’a; T. Mann, Czarodziejska góra; B. Shaw, Pigmalion; wybrane utwory współczesnych pisarzy 

obcych. 

 

1937 – wydział humanistyczny liceum ogólnokształcącego, język łaciński352 

 
352 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Program nauki w liceum ogólnokształcącym. 

Projekt. Wydział humanistyczny. Język łaciński. Klasy I-II, Lwów 1937.   
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Klasa I → 4 godz. tyg. 

➢ Prozaicy: Cyceron; Liwiusz; Pliniusz; Tacyt; Seneka; Swetoniusz; pisarze chrześcijańscy; rzymscy 

prawnicy; pisarze polsko-łacińscy.  

➢ Poeci: Wergiliusz; Horacy; epicy; elegicy; poeci polsko-łacińscy.  

➢ Przekłady z literatury greckiej i rzymskiej.  

➢ Prace dotyczące kultury antycznej (związki między starożytnością a współczesnością). 

➢ Tematyka tekstów: kultura, religijność, upodobania artystyczne starożytnych Greków i Rzymian, 

kultura antyczna jako źródło cywilizacji zachodnioeuropejskiej (szczególnie polskiej).  

 

Klasa II → 4 godz. tyg.  

➢ Repertuar autorów taki sam jak w klasie I.  

➢ Tematyka tekstów: życie społeczno-polityczne w antyku; Grek i Rzymianin jako żołnierz i prawy 

obywatel; wspływ kultury antycznej na współczesność.   

 

1950353 

 

Klasa VIII 

 

I. Kształtowanie się ustroju kapitalistycznego w drugiej połowie XIX w.: 

B. Prus, Powracająca fala, Anielka; E. Orzeszkowa, Obrazek z lat głodowych; B. Bierut, Okres narodzin 

ruchu robotniczego („Podstawy ideologiczne PZPR”); L. Waryński, Mowa przed sądem; L. Rudnicki, Stare 

i nowe (t. I – O wyjeździe z Sulejowa do Łodzi; t. II – fragm. Powiew wolności); Olbrzymek, Ze wspomnień 

starego robotnika (fragm. o lekturze Kapitału Marksa); W. Orkan, Juzyna; S. Żeromski, Doktor Piotr, 

Syzyfowe prace; Ch. Dickens, Świerszcz za kominem; I. Turgieniew, Burmistrz; M. Gorki, Matka (fragm. 

dotyczący obchodów 1 Maja); W. Lenin, O rewolucji 1905 (fragm. przemówienia w Zurichu).  

 

II. Socjalizm w Związku Radzieckim; walka z faszyzmem w Polsce i w świecie: 

P. Gojawiczyńska, Ziemia Elżbiety (fragm.); Wł. Kowalski, Dalekie i bliskie (fragm. Nurty); Z. Nałkowska, 

Medaliony (rozdział Dorośli i dzieci w Oświęcimiu); K. Brandys, Samson (Jakub i robotnicy w r. 1939 oraz 

ustęp o śmierci Jakuba); W. Broniewski, wiersze ze zbioru Troska i pieśń – Magnitogorsk lub Rozmowa 

z Janem; wiersze okresu wojny i okupacji: Broniewski, Szenwald, Jastrun, Putrament; W. Woroszylski, 

Świerczewski (w skróceniu); W. Majakowski, W. I. Lenin, Dobrze; K. Paustowski, Kolchida; N. Ostrowski, 

Jak hartowała się stal; A. Bek, Szosa Wołokołamska; L. Aragon, Niewola i wielość Francji (rozdz. Dobrzy 

sąsiedzi); J. Stalin, Międzynarodowy charakter Rewolucji Październikowej.  

 

III. Kształtowanie podstaw socjalizmu w Polsce: 

 
353 Ministerstwo Oświaty – Program nauki w 11-letniej szkole ogólnokształcącej. Projekt. Język polski. Klasy VIII-

XI, Warszawa 1950.  
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B. Bierut, Podstawowe zagadnienia demokracji polskiej („Podstawy ideologiczne PZPR”); T. Kubiak, Rzecz 

o trasie W-Z; W. Gościmińska, Mój wielki dzień; J. Pytlakowski, Fundamenty (fragm. o uruchomieniu 

fabryki); W. Zaleski, Traktory zdobędą wiosnę; J. Dembowski, Przemówienie na Kongresie Pokoju; 

P. Pawlenko, Słońce nad stepem; B. Polewoj, Wrócił (w skróceniu); M. Gribaczow, John Bigg; Neverly, 

Archipelag ludzi odkupionych. 

 

Klasa IX 

 

I. Literatura epoki feudalizmu: 

 

A. Średniowiecze (okres ten powinien zostać przerobiony do 20 IX) 

Pieśń o Rolandzie (śmierć rycerza); fragm. Słowo o wyprawie Igora; Bogurodzica; fragm. Legendy o św. 

Aleksym; Planctus czyli Skarga Matki Boskiej pod krzyżem; Gall Anonim, Kronika (fragm. o Bolesławie 

Śmiałym i Stanisławie ze Szczepanowa); W. Kadłubek, Kronika (fragm. dotyczący zabójstwa św. Stanisława); 

J. Długosz, Historia (fragm. o bitwie pod Grunwaldem); Słota, fragm. O chlebowym stole; Satyra na leniwych 

chłopów; Pieśń o zamordowaniu Jędrzeja Tęczyńskiego; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragm.); 

J. Gałka z Dobczyna, Pieśń o Wiklefie.  

 

B. Odrodzenie 

Homer, Iliada (opis tarczy Achillesa); Sofokles, Antygona; wybrany sonet Petrarki; Erazm z Rotterdamu, 

Pochwała głupoty (fragm.); Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragm.); J. Ostroróg, Memoriał 

o uporządkowaniu Rzeczypospolitej (fragm.); Marchołt (fragm. np. rozmowa z doktorami); Biernat z Lublina, 

Żywot Ezopa Fryga (fragm.); proces zeświecczenia kultury – Krzycki, Dantyszek, Hussowski, K. Janicki – 

Elegia o sobie samym do potomności; S. Orzechowski, Dialog około egzekucji Korony Polskiej, Policyja 

Królestwa Polskiego; M. Rej, fragm. Krótka rozprawa…, Figliki (wybór); Żywot człowieka poczciwego 

(fragm.); Ł. Górniki, fragm. Dworzanina (rozmowa o języku); J. Kochanowski, Pieśni (wybór), Fraszki, 

Treny (wybór), Satyr, Pieśń o spustoszeniu Podola, Przymówka chłopska, Odprawa posłów greckich; sądy 

klasyków marksizmu o Odrodzeniu (Engels – wstęp do Dialektyki przyrody).   

 

C. Kontrreformacja i czasy saskie 

P. Skarga, Kazania sejmowe (fragm. z kazań I i VI); Klonowic, Worek Judaszów (fragm.); Sz. Szymonowic, 

Żeńcy; W. Rożdzieński, Huta i warsztat z kuźniami (fragm.); Lamenty chłopskie (jeden utwór); wybór wierszy 

Z. Morsztyna i E. Otwinowskiego; W. Potocki, Wojna chocimska (fragm., np. mowa Chodkiewicza), Ogród, 

Moralia (wybór); K. Opaliński, Na ciężary i opresję chłopską w Polsce; J. Pasek, Pamiętniki (fragm., 

np. pojedynek w obozie); poezja dworska A. Morsztyna.  

 

II. Literatura w dobie kształtowania się stosunków kapitalistycznych (ciąg dalszy realizowany w klasie X): 

 

A. Oświecenie 
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Encyklopedia francuska; Wolter, Mikromegas z książki Tak toczy się światek; Diderot, Rozmowa z markizą 

de…; Rousseau, Umowa społeczna (fragm.); Łomonosow, wybrana oda; Radiszczew, Podróż z Petersburga 

do Moskwy (fragm.); Molier, Skąpiec lub Świętoszek. 

 

(Etapy rozwoju historycznego w XVIII w. w Polsce) 

Leszczyński, Głos wolny wolność ubezpieczający (fragm. Plebeii); Konarski, O skutecznym rad sposobie 

(fragm. o zerwaniu sejmu w 1732 r.); znaczenie „Monitora”; Dmochowski, Sztuka rymotwórcza (fragm.); 

Naruszewicz, Chudy literat; I. Krasicki, Satyry (Pijaństwo, Żona modna, Pan niewart sługi), Bajki, 

Monachomachia (fragm.); Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego (fragm. z cz. I); S. Trembecki, wybór 

wierszy (Do Kossowskiej w tańcu, Balon, Fircyk), wybór bajek; F. Zabłocki, Sarmatyzm lub Fircyk w zalotach, 

pamflety polityczne Zabłockiego; F. Karpiński, Laura i Filon, Powrót z Warszawy na wieś, Pieśń dziada 

sokalskiego; F. D. Kniaźnin, Na śmierć Dekierta, Krosienka; J. U. Niemcewicz, Powrót posła (fragm.), wybór 

bajek, wybór pamfletów; S. Staszic, Przestrogi dla Polski (fragm.), np. Rolnictwo, O magnatach, Miasta; 

H. Kołłątaj, Do Prześwietnej Deputacji, Anonima listów kilka (wybór); W. Bogusławski, Krakowiacy i górale 

(fragm.); J. Jasiński, Wiersz z powodu obchodzenia żałoby przez dwór polski po Ludwiku XVI, Do narodu 

(fragm.); F. Jezierski, Katechizm o tajemnicach rządu polskiego (fragm.), Głos na prędce do stanu miejskiego; 

anonimowa poezja powstania kościuszkowskiego.  

 

LITERATURA WSPÓŁCZESNA 

J. Wilczek, Nr 16 produkuje; F. Apryas, Moje życie i praca; B. Polewoj, Opowieść o prawdziwym człowieku; 

A. Fadiejew, Młoda gwardia; S. Babajewski, Kawaler Złotej Gwiazdy; H. Fast, Droga do wolności – 3-4 

POZYCJE.  

 

Klasa X 

 

B. Romantyzm 

Wybicki, Pieśń legionów; Szekspir, Hamlet lub Makbet; Goethe, Faust (fragm.); Byron, Giaur; Puszkin, 

wybór wierszy lirycznych – Wieś, Pismo na Sybir, Do poety oraz Eugeniusz Oniegin (fragm.); Bieliński – 

fragm. pism krytycznych na temat Puszkina. 

A. Mickiewicz, Pieśń filaretów, Oda do młodości, Romantyczność, Świtezianka, Lilie, Rybka, II cz. Dziadów, 

wybrane Sonety krymskie, III cz. Dziadów, Ustęp do III cz. Dziadów (np. Przegląd wojska), wiersz Do przyjaciół 

Moskali, Księgi pielgrzymstwa (fragm., np. o malarii), Pan Tadeusz, wybór pism publicystycznych – Skład 

zasad, Trybuna Ludów (np. Nasz program, Socjalizm, Miasta robotnicze, Orleanizm).  

J. Słowacki, Oda do wolności, Kordian, Balladyna, Fantazy, wybrane liryki – Paryż, Uspokojenie, Testament 

mój, Wyjdzie stu robotników, Grób Agamemnona; Beniowski, Do autora Trzech Psalmów.   

Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; Odezwa Gromady Grudziąż jako wyraz socjalizmu utopijnego; J. Lelewel, 

Odezwa do Rosjan; Prawdy żywotne narodu polskiego (fragm.); S. Dembowski, fragm. artykułów z pisma Rok 

i Przegląd Naukowy; P. Ściegienny, Złota książeczka (fragm.); S. Worcell, O własności (fragm.); 

C. K. Norwid, Do obywatela Johna Browna, Żydowie polscy, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian 

Chopina; Goszczyński, Muzyka wojskowa; Berwiński, Marsz w przyszłość; Ehrenberg, O cześć wam, 
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panowie; A. Fredro, Śluby panieńskie lub Pan Jowialski; J. Korzeniowski, Kollokacja; J. I. Kraszewski, 

Ulana.             

 

C. Pozytywizm 

Ch. Dickens, Klub Pickwicka (fragm.); H. Balzac, Ojciec Goriot; M. Czernyszewski, Prolog; L. Tołstoj, 

Anna Karenina (fragm. o Lewinie); Lenin o Tołstoju; A. Hercen, Resurexit, Oficerowie rosyjscy w szeregach 

powstania (Kołokoł nr nr 155 i 161 z r. 1863) oraz artykuły o wodzach powstania styczniowego; Z. Padlewski, 

Z. Sierakowski (Kokoł nr nr 164 i 168 z r. 1863); Lenin o Hercenie; I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo; 

publicystyka „Wielkiego Proletariatu”; A. Świętochowski, Praca u podstaw, Nasze drogi polityczne; 

E. Lubowski, Odezwa przeciw pozytywistom; B. Prus, Postępowcy i zachowawcy; P. Chmielowski, 

Utylitaryzm w literaturze; A. Asnyk, Do młodych, Daremne żale, Dzisiejszym idealistom; M. Konopnicka, 

Obrazki i opowiadania; E. Orzeszkowa, Marta, Widma, Meir Ezofowicz, Nad Niemnem; H. Sienkiewicz, 

wybór nowel, Humoreski z teki Worszyłły, Szkice węglem, Potop; B. Prus, wybór nowel, przypomnienie Antka, 

Michałka, Powracającej fali, Lalka, Faraon; M. Bałucki, Byle wyżej; J. Bliziński, Pan Damazy.  

 

LITERATURA WSPÓŁCZESNA 

L. Rudnicki, Stare i nowe (tom I); S. Kuderski, Czerwona Trzebinia; J. Bok, Na Uralu; W. Panowa, 

Krużylicha; A. Nexö, Czerwony Morten.  

 

Klasa XI 

 

I. Literatura epoki imperializmu i rewolucji proletariackich: 

 

A. Naturalizm i modernizm 

Zola, Germinal (fragm.); G. Zapolska, Krzyż Pański; A. Dygasiński, Zając; L. Krzywicki, fragm. rozprawy 

Idea a życie; W. Nałkowski, Skandale jako czynnik ewolucji; A. Błok; W. Briusow, Dwa wieki poezji 

rosyjskiej; A. Rimbaud, Paryż się budzi, Statek pijany i inne z Antologii współczesnej poezji francuskiej 

A. Ważyka; Przybyszewski, Confiteor; Chimera Przesmyckiego-Miriama; antologia poezji młodopolskiej – 

K. Tetmajer, L. Staff; J. Kasprowicz, Hymny (np. Dies irae); S. Wyspiański, Warszawianka, Wesele; 

W. S. Reymont, Chłopi (fragm.); W. Orkan, Komornicy; G. Zapolska, Moralność Pani Dulskiej; 

S. Żeromski, Opowiadania (np. Zmierzch, Złe przeczucia, Zapomnienie, Niedziela), Ludzie bezdomni, Róża, 

Popioły (fragm.); Lenin, Referat o rewolucji 1905 r.; wybór artykułów i listów J. Marchlewskiego 

i Dzierżyńskiego; wybór poezji rewolucyjnej 1905 r.: Święcicki, Warszawianka; M. Gorki, Matka.  

 

B. Literatura międzywojenna (1918-1939) 

M. A. Świetłow, Grenada; Majakowski, Lewą marsz, Dziesięcioletnia pieśń, poemat Dobrze; Gorki, 

Szołochow, A. Tołstoj; M. Ostrowski, Jak hartowała się stal; K. Paustowski, Opowieść północna; 

S. Żeromski, Przedwiośnie; Tuwim, Wybór poezji (np. Litania, Quatorze Juillet, Nędza, Do prostego 

człowieka); Słonimski, Wybór wierszy z wczesnego okresu twórczości; Przyboś, Wybór wierszy (np. Gmachy, 

Wrażenia, Na uskrzydlonych kołach); M. Dąbrowska, Noce i dnie (fragm. z tomu I); Z. Nałkowska, Granica 
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(fragm.); działalność Boya, np. Przygody Franciszka Villona w kraju okupowanym, Moralnie obojętne; 

W. Wasilewska, Ojczyzna, Ziemia w jarzmie; Wł. Kowalski, W Grzmiącej; L. Kruczkowski, Pawie pióra lub 

Kordian i cham; Wł. Broniewski, wiersze ze zbiorów: Troska i pieśń, Krzyk ostateczny; S. R. Dobrowolski, 

wiersze z tomu Pióro na wichrze oraz fragm. poematu Powrót na Powiśle; wybrane wiersze Szymańskiego, 

Pasternaka, Leca; Pamiętniki bezrobotnych (fragm.); Młode Pokolenie Chłopów (fragm.).  

 

C. Literatura Polska po r. 1939 

 

Okres wojny i okupacji (1939-45) 

W. Broniewski, wybrane wiersze z tomu Bagnet na broń (np. Żołnierz polski, Bagnet na broń, Syn pobitego 

narodu, Co mi tam troski, A kiedy będę umierać, Do poezji, Żydom polskim); L. Szenwald, wybrane wiersze 

z tomu Utwory poetyckie (np. Elegia na śmierć Mieczysława Kalinowskiego, Pieśń partyzantów); A. Ważyk, 

wybrane wiersze z tomu Serce granatu; M. Jastrun, wybrane wiersze z tomu Rzecz ludzka; literatura radziecka 

w okresie wojny z faszyzmem – antologia Dwa wieki poezji rosyjskiej – A. T. Twardowski, K. M. Simonow, 

M. L. Matusowski; Fadiejew, Młoda Gwardia; walka z okupacją i terrorem w innych krajach – Listy 

rozstrzelanych (francuski Ruch Oporu): fragm. G. Péri, P. Sémard, P. Camphin, J. Delobel i inni; J. Fučik, 

Reportaż spod szubienicy (Czechosłowacja).  

 

Budowa podstaw socjalizmu na gruncie polskim (od 1945 r.) 

W. Panowa, Krużylicha albo G. Gulia, Wiosna w Sakenie; B. Bierut, O upowszechnieniu kultury; 

Z. Nałkowska, Medaliony; Konwicki, Na budowie; J. Wilczek, Nr 16 produkuje; J. Pytlakowski, Fundamenty 

(fragm.); J. Gałaj, W rodzinie Lebiodów; przemówienia związane z budową trasy W-Z; Biblioteka 

Przodowników Pracy (fragm.); L. Rudnicki, Stare i nowe; antologia powojennej poezji polskiej – Wł. 

Broniewski, wiersz na Zjednoczenie Partii Robotniczej, poemat o gen. Świerczewskim; M. Jastrun, np. Anno 

1949, Więźniarka z Eginy; A. Ważyk, np. Piosenka na rok 1949, Do Pawła Eluard; S. R. Dobrowolski, np. 

Na sprowadzenie prochów Juliana Marchlewskiego; wiersze Cz. Miłosza, L. Pasternaka; St. Wygodzkiego, 

debiuty powojenne.  

 

1956354 

 

Klasa VIII 

I. Lektura podstawowa: 

a) B. Prus, Stara bajka (fragm.), Anielka, Powracająca fala; M. Biernacki, Nie jestem przy apetycie; 

W. Syrokomla, Lalka; J. Kasprowicz, Z chałupy (sonety X i XV); M. Konopnicka, Świecą gwiazdy. 

b) B. Prus, fragm. Lalki (U studentów na trzeciaku); S. Żeromski, Syzyfowe prace; W. Orkan, Komornicy 

(fragm.); L. Staff, wybrane wiersze (np. Południe, Kieszeń, Wieczór, Dnie i noce); H. Sienkiewicz, Sachem; 

B. Hertz, wybrane bajki (np. Wiernuś, Drzewko); S. R. Dobrowolski, Powrót na Powiśle (fragm.).    

 
354 Ministerstwo Oświaty – Instrukcja programowa i podręcznikowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących 

na rok szkolny 1956/57. Język polski. Klasy VIII-XI, Warszawa 1956.  
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c) W. Majakowski, Lewą marsz, Dobrze (fragm.); W. Broniewski, wybrane wiersze (np. Na śmierć 

rewolucjonisty, Magnitogorsk, Pokłon Rewolucji Październikowej); W. Wasilewska, Ojczyzna (fragm.); 

M. Dąbrowska, Pocieszenie; J. Tuwim, wybrane wiersze (np. Pieśń o Białym Domu, fragm. Kwiatów polskich, 

Rwanie bzu); A. Słonimski, wybrane wiersze (np. Palenie zboża, Sąd); I. Newerly, Chłopiec z Saskich stepów.  

d) L. Szenwald, Czerwona Armia; A. Ważyk, Lud wejdzie do śródmieścia; M. Brandys, Listonosz (fragm. 

powieści Początek opowieści); B. Bierut, Do młodzieży; M. Brandys, Dom odzyskanego dzieciństwa; 

J. Iwaszkiewicz, Pokój; I. Erenburg, Wojna jest dziełem ludzi; M. Jastrun, Poemat o mowie polskiej (fragm.). 

  

II. Lektura uzupełniająca: 

W. Broniewski, Poezje wybrane; A. Czechow, wybrane nowele (np. Wańka, Kameleon, Kapral Priszybiejew, 

Człowiek w futerale); Ch. Dickens, Oliwer Twist; A. Gajdar, Szkoła; I. Jefremow, Biały róg; W. Kawerin, 

Dwaj kapitanowie; M. Konopnicka, wybrane nowele (np. Pod prawem, Banasiowa, Z włamaniem); 

J. I. Kraszewski, Dziecię starego miasta; J. London, Biały kieł; W. Markowska, Droga na barykady Komuny 

Paryskiej; A. Mickiewicz, Wybór poezji; S. Mstisławski, Szpak-ptak wiosenny; E. Orzeszkowa, wybrane 

nowele (np. W zimowy wieczór, Romanowa, Silny Samson, Obrazek z lat głodowych); B. Prus, wybrane nowele 

(np. Michałko, Pałac i rudera, Żywy telegraf, Przygoda Stasia, Na wakacjach, Grzechy dzieciństwa); 

H. Sienkiewicz, wybrane nowele (np. Bartek zwycięzca, Za chlebem, Wspomnienie z Maripozy, Z pamiętnika 

poznańskiego nauczyciela); W. Sieroszewski, Kulisi; J. Słowacki, Wybór poezji lirycznych i listów; 

I. Turgieniew, Burmistrz, Mumu; S. Żeromski, Siłaczka. 

 

Klasa IX 

 

A. Średniowiecze 

Gall Anonim, fragm. Kroniki; Pieśń o Rolandzie (fragm.); Bogurodzica; fragm. Rozmowy Mistrza Polikarpa 

ze Śmiercią; P. Słota, O chlebowym stole; Satyra na leniwych chłopów.  

 

B. Odrodzenie 

J. Długosz, Historia Polski (fragm.); J. Ostroróg, Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej 

(fragm.: o stosunku do papieża, o kazaniach); Biernat z Lublina, Bajki; K. Janicki, O sobie samym dla 

potomności; reformacja w Polsce – informacyjnie; M. Rej, Krótka rozprawa… (fragm.), Żywot człowieka 

poczciwego (fragm.); Sofokles, Antygona; J. Kochanowski, wybrane fraszki (np. Do gór i lasów, O doktorze 

Hiszpanie, Raki, Do Magdaleny, Na nabożną, Na lipę); wybrane pieśni (np. Serce roście…, Trudna rada w tej 

mierze, Miło szaleć, Wieczna sromota, Słońce pali, Czego chcesz od nas Panie), Pieśń świętojańska o Sobótce, 

Muzy lub wstęp do Psałterza, Odprawa posłów greckich, wybrane treny (np. V, VII, VIII, X); A. Frycz-

Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, O karze za mężobójstwo; Sz. Szymonowic, Żeńcy; Wybór 

literatury sowizdrzalskiej; fragm. Lamentu chłopskiego na pany; W. Szekspir, Makbet.  

 

C. Literatura II poł. XVII w. 

W. Potocki, fragm. Wojny chocimskiej (np. Mowa Chodkiewicza); wybrane wiersze i satyry; J. Ch. Pasek, 

fragm. Pamiętników; A. Morsztyn, wybrane wiersze (np. Niestatek, Do panny).  
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D. Oświecenie 

Wolter, fragm. Mikromegas; S. Konarski, O skutecznym rad sposobie (fragm.); Molier, Świętoszek; 

A. Naruszewicz, Chudy literat; I. Krasicki, fragm. Monachomachii, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki 

(cz. I); wybrane satyry (np. Do Króla, Żona modna, Pan nie wart sługi), wybrane bajki; S. Trembecki, oda 

Balon, wybrane bajki; F. Karpiński, Powrót z Warszawy na wieś, Pieśń dziada sokalskiego, Laura i Filon; 

F. Zabłocki, fragm. Sarmatyzmu; S. Staszic, Przestrogi dla Polski (fragm.); H. Kołłątaj, Do prześwietnej 

deputacji (fragm.); F. S. Jezierski, Niektóre wyrazy, Katechizm o tajemnicach rządu polskiego; 

J. U. Niemcewicz, Powrót posła; W. Bogusławski, Krakowiacy i górale (informacyjnie); J. Jasiński, wybrane 

wiersze (np. Wiersz z powodu żałoby…, Do Narodu).  

 

II. Lektura uzupełniająca:  

a) M. Cervantes, Don Kichot; P. Corneille, Cyd; Homer, Odyseja; G. Keller, Romeo i Julia na wsi; Molier, 

Skąpiec; Wolter, Tak toczy się światek.  

b) A. Dygasiński, Wybór nowel; A. Fadiejew, Młoda Gwardia; T. Gautier, Kapitan Fracasse; W. Hugo, Rok 

1793; J. I. Kraszewski, Zygmuntowskie czasy, Brühl; A. Mickiewicz, Grażyna; I. Newerly, Archipelag ludzi 

odzyskanych; B. Polewoj, Opowieść o prawdziwym człowieku; H. Sienkiewicz, Hania, Stary sługa.  

 

Klasa X 

 

A. Romantyzm 

J. W. Goethe, Faust (fragm.); J. Wybicki, C. Godebski – informacyjnie o poezji legionowej; A. Puszkin, 

wybrane wiersze (np. Wieś, Pismo na Sybir), A. Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady (np. 

Romantyczność, Rybka), Dziady cz. II, Sonety krymskie (np. Burza, Mogiła haremu, Ajudah, Stepy 

Akermańskie), Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Ustęp do Dziadów cz. III (Petersburg, Przegląd wojska, Do 

przyjaciół Moskali), Pan Tadeusz, wybrane liryki lozańskie (np. Snuć miłość, Polały się łzy…), wybrane 

artykuły z „Trybuny Ludów” (np. Nasz program, Socjalizm); Wybór publicystyki emigracyjnej (fragm. Odezwy 

Komitetu Narodowego do Rosjan z 1836 r. i Odezwy Gromady Grudziąż); J. Słowacki, Kordian, Balladyna, 

wybrany liryk (np. Rozłączenie, Hymn o zachodzie słońca, Grób Agamemnona, Testament mój, Beniowski, 

Fantazy, okres mistyczny w twórczości Słowackiego, polemika z Krasińskim w Do autora trzech psalmów – 

informacyjnie; H. Kamieński, fragm. Prawd żywotnych; Z. Krasiński, Psalmy przyszłości; C. K. Norwid, 

Bema pamięci żałobny rapsod, Do obywatela Johna Brown, E. Dembowski, fragm. Rewolucji i ludu; 

P. Ściegienny, fragm. Złotej książeczki; A. Fredro, Śluby panieńskie; J. I. Kraszewski, Ulana; R. Berwiński, 

Marsz w przyszłość; G. Ehrenberg, Szlachta w roku 1831; K. Ujejski, W. Syrokomla, T. Lenartowicz – 

informacyjnie.  

 

B. Pozytywizm i realizm krytyczny 

H. Balzac, Ojciec Goriot; L. Tołstoj, Anna Karenina; E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią, Marta, Nad 

Niemnem; B. Prus, fragm. Kronik tygodniowych, wybrane nowele (np. Kamizelka, Nawrócony, Katarynka), 

Lalka, Faraon; H. Sienkiewicz, Listy z Ameryki, Szkice węglem, Potop, Krzyżacy; A. Dygasiński, Zając; 
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A. Asnyk, Daremne żale, Do młodych, Nad głębiami, Sonety XIII i XXX, Przestroga, Herakles, W 25 rocznicę 

powstania, Przed jutrem, Ta łza co z oczu moich spływa, Z podróży Dunajcem; M. Konopnicka, Wolny najmita, 

A jak poszedł król na wojnę, Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, A czemu wy, chłodne rosy…, Pan Balcer 

w Brazylii (fragm.); publicystyka L. Krzywickiego i marksistowska krytyka literacka B. Białobłockiego – 

informacyjnie; B. Czerwieński, Czerwony sztandar, poezja i pisma więzienne; L. Waryński, Mazur 

Kajdaniarski; W. Święcicki, Warszawianka.  

 

II. Lektura uzupełniająca:  

a) G. Byron, Giaur; A. Czechow, Końskie nazwisko i inne opowiadania; Ch. Dickens, Klub Pickwicka; 

A. Fredro, Pan Jowialski; J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera; M. Gogol, Rewizor; H. Heine, Poezje 

wybrane; W. Hugo, Nędznicy; Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; J. I. Kraszewski, Ostap Bondarczuk; 

T. Lenartowicz, Poezje wybrane; A. Malczewski, Maria; A. Mickiewicz, Dziady cz. IV; E. Orzeszkowa, Meir 

Ezofowicz, Niziny; B. Prus, Emancypantki; A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin; F. Schiller, Ballady; 

H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski, Wybór listów z Ameryki i Afryki; J. Słowacki, Fantazy, 

Wybór liryków i listów; I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo.  

b) J. Broszkiewicz, Kształt miłości; H. Fast, Droga do wolności; L. Infeld, Wybrańcy bogów; M. Jastrun, 

Mickiewicz; K. Paustowski, Opowieść północna; W. Szekspir, Hamlet. 

 

Klasa XI 

 

A. Literatura okresu imperializmu i rewolucji proletariackich 

W. Nałkowski, Skandale jako czynnik rewolucji, Ucieczka na łono natury; K. Przerwa-Tetmajer, wybrane 

wiersze (np. Koniec wieku XIX, Kto zawsze tylko żył w pustyni, Barykada); J. Kasprowicz, wiersz Przed świtem, 

wybrane sonety z cyklu Z chałupy; L. Staff, wybrane wiersze (np. Kowal, Przedśpiew, Deszcz jesienny, 

Dzieciństwo); S. Wyspiański, Wesele, wybrany liryk (np. Niech nikt nad grobem mym nie płacze); 

W. S. Reymont, Chłopi; W. Orkan, Komornicy; G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej; J. Marchlewski, 

Co nam już dało święto majowe, Chimeryczny pogląd na sztukę, fragm. listów; F. Dzierżyński, Z pamiętnika 

więźnia, Ucieczka; S. Żeromski, fragm. Dziennika, wczesne opowiadania (np. Zmierzch, Zapomnienie, Doktor 

Piotr, Rozdziobią nas kruki, wrony, O żołnierzu tułaczu), Ludzie bezdomni, pisarz wobec rewolucji 

(np. Nokturn, Słowo o bandosie), Popioły – informacyjnie o powieści historycznej; M. Gorki, Matka. 

 

B. Literatura międzywojenna 

S. Żeromski, Przedwiośnie; L. Staff, wybrane wiersze (np. Nic mi, świecie…, O bracie robotniku, Wysokie 

drzewa, Ars poetica); J. Tuwim, wybrane wiersze (np. 1 Maja, Quatorze Juillet, Prośba o piosenkę, Nauka, 

Do prostego człowieka, Nie ma kraju, To było tak, Dziesięciolecie); M. Dąbrowska, Ludzie stamtąd (fragm.); 

Z. Nałkowska, Granica; T. Boy-Żeleński, fragm. Obrachunków Fredrowskich; W. Broniewski, wybrane 

wiersze rewolucyjne; wybrane wiersze S. R. Dobrowolskiego, E. Szymańskiego, A. Słonimskiego; 

L. Kruczkowski, Kordian i cham; W. Wasilewska, Ojczyzna.  

 

C. Okres wojny i okupacji 
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W. Broniewski, wybrane wiersze (np. Bagnet na broń, Syn podbitego narodu); L. Szenwald, Józef Nadzieja 

pisze z Azji Środkowej; Z. Nałkowska, fragm. Medalionów.  

 

D. Literatura w Polsce Ludowej 

B. Bierut, O upowszechnianiu kultury; powojenna poezja W. Broniewskiego (np. Pięćdziesięciu, Pieśń 

majowa, Most Poniatowskiego, Pokłon Rewolucji Październikowej, fragm. poematu Mazowsze); powojenna 

poezja polska – L. Staff (np. Rzut w przyszłość, Pierwsza przechadzka), J. Tuwim (np. Kwiaty polskie, Jamby 

polityczne, Sztandar), K. I. Gałczyński (np. wybrane pieśni i satyry), J. Iwaszkiewicz (np. Do młodej lipki, 

List do Prezydenta), M. Jastrun (np. Pieśń gminna, Poemat o mowie polskiej), A. Ważyk (np. Droga przez 

las), S. R. Dobrowolski (np. Do przyjaciela, Warszawscy murarze, Czemu); L. Rudnicki, Stare i nowe (t. I); 

I. Newerly, Pamiątka z Celulozy.  

 

II. Lektura uzupełniająca:  

a) T. Boy-Żeleński, Znasz li ten kraj; M. Dąbrowska, Noce i dnie; A. France, Zbrodnia Sylwestra Bonnard; 

J. Fučik, Reportaż spod szubienicy; M. Gorki, Moje uniwersytety; W. Majakowski, Wiersze i poematy; 

Z. Nałkowska, Medaliony; W. S. Reymont, wybrane nowele (np. Tomek Baran, Sprawiedliwie, Śmierć); 

M. Szołochow, Cichy Don; L. Staff, Wybór poezji; J. Tuwim, Wybór poezji; S. Żeromski, Popioły.  

b) K. Brandys, Obywatele; B. Czeszko, Pokolenie; J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze; K. Koźniewski, Piątka 

z ulicy Barskiej; J. London, Martin Eden; A. Makarenko, Poemat pedagogiczny; T. Mann, Buddenbrookowie; 

M. Ostrowski, Jak hartowała się stal; A. Seghers, Siódmy krzyż; L. Tołstoj, Wojna i pokój; W. Żurkowski, 

Dni klęski. 

 

1956/57355 

 

Klasa I (6 godz. tygodniowo – ogółem 192 godz.) 

Obowiązuje program nauczania według Instrukcji programowej dla liceów pedagogicznych na rok szkolny 1955/56. Język polski. 

Warszawa 1955 (s. 3-14). 

 

Klasa II (6 godz. tygodniowo – ogółem 192 godz.) 

Lektura podstawowa:  

 

Średniowiecze (ogółem 7 godzin): Pieśń o Rolandzie (Roland jako ideał średniowiecznego feudalnego 

rycerza); Bogurodzica (religijny charakter pieśni; jej znaczenie jako pieśni państwowej; analiza języka: 

staropolskie słownictwo, czechizmy; formy gramatyczne); Rozmowa mistrza ze śmiercią; P. Słota, 

O zachowaniu się przy stole; Satyra na leniwych chłopów.  

 

 
355 Ministerstwo Oświaty – Instrukcja programowa dla liceów pedagogicznych na rok szkolny 1956/57, oprac. 

w Dziale Prac Programowych Instytutu Pedagogiki w Warszawie. Klasy I-IV, Warszawa 1956.   



203 
 

Odrodzenie (ogółem 34 godz.): podkreślanie świeckiego ideału życia; informacja o Długoszu i jego kronice; 

Kopernik – jeden z najświetniejszych uczonych i myślicieli świata; prekursorzy i najwybitniejsi 

przedstawiciele kultury renesansowej w Europie – Dante, Petrarka, Boccacio, Rabelais, Erazm 

z Rotterdamu, Leonardo da Vinci, Szekspir, Cervantes); przełom renesansowy w kulturze polskiej wieku 

XV – mieszczański nurt odrodzenia polskiego (informacja o Biernacie z Lublina); Sofokles, Antygona 

(3 godz.); M. Rej (3 godz.) – Zwierciadło, fragm. Żywotu człowieka poczciwego, fragm. Krótkiej rozprawy… 

(charakterystyka plebana jako reprezentanta kleru katolickiego; krytyka szlachty; obraz wyzysku chłopa); 

J. Kochanowski (14 godz.) – Fraszki – wybór (3-4 utwory): Do gór i lasów, O doktorze Hiszpanie, Na nabożną, 

Raki, Na lipę, Na zdrowie, Do Magdaleny, Przymówka chłopska; Pieśni – wybór (3-4 pieśni): Czego chcesz od 

nas Panie; Serce roście, Trudna rada w tej mierze…; Miło szaleć (pieśń XX); Wieczna sromota…; Słońce 

pali…; Jest to, co by wzgardziwszy…; Pieśń świętojańska o Sobótce (Panna II, XII); Muzy lub wstęp do 

Psałterza – renesansowy charakter pieśni; humanistyczny ideał nowego człowieka; postawa poety wobec życia: 

patriotyzm, umiłowanie przyrody, radość życia, świadomość własnej wielkości poetyckiej, ukochanie sztuki; 

bogactwo tematów; różnorodność formy poetyckiej; wartości artystyczne obrazów poetyckich; bogactwo 

wersyfikacji; Odprawa posłów greckich; Treny (V, VII, VIII, X); A. Frycz-Modrzewski (2 godz.), O poprawie 

Rzeczypospolitej (fragment z Księgi II – O prawach) – największe dzieło polityczne epoki, radykalizm 

poglądów politycznych i społecznych pisarza, znaczenie Modrzewskiego dla rozwoju postępowej myśli 

polskiej; Sz. Szymonowic (2 godz.), Żeńcy – realizm sielanki, obraz sytuacji chłopa pańszczyźnianego na 

folwarku szlacheckim; Lament chłopski na pany (fragmenty: Babura, Kurpot i Gaweł) – realistyczny obraz 

życia chłopskiego na początku XVII w., przejawy buntu, dosadność wyrażeń i zwrotów ludowych; ogólna 

charakterystyka literatury polskiego odrodzenia wraz z powtórzeniem i utrwaleniem materiału; znaczenie 

Dworzanina Ł. Górnickiego – walka o język narodowy; Wiliam Szekspir – rola Szekspira w rozwoju 

nowoczesnego dramatu europejskiego, Makbet.  

 

Ostatni okres literatury staropolskiej (8 godz.): W. Potocki, Wojna chocimska (do wyboru dwa fragmenty 

spośród: Mowa Chodkiewicza, Szturm, Niegdyś a dzisiaj), wybór wierszy i satyr (2-3 spośród: Na kaduki 

Ariańskie, Wolne kozy od pługu, Pospolite ruszenie, Zbytki polskie, Czuj! Stary pies szczeka); J. Ch. Pasek, 

fragmenty Pamiętników (Elegia, Swaty); A. Morsztyn, Wybrane wiersze (Niestatek, Do panny) – reprezentant 

baroku dworskiego.  

 

Oświecenie (39 godz.): rola Kartezjusza w procesie rozwoju umysłowego Oświecenia francuskiego, Wolter, 

Encyklopedyści, Rewolucja i antyfeudalna działalność Radiszczewa w Rosji; rola S. Konarskiego; Molier, 

Świętoszek – charakterystyka czołowych postaci, ostra satyra na obłudę religijną, budowa komedii i jej wartość 

artystyczna; przewrót umysłowy w Polsce w XVIII w.; I. Krasicki, Monachomachia – satyra na wstecznictwo 

i ciemnotę zakonników, postępowa rola dzieła w okresie walki o oświatę i nową szkołę; Mikołaja 

Doświadczyńskiego przypadki (cz. I); Satyry – Do króla, Żona modna, Pan niewart sługi; Bajki (wybór); 

znaczenie Krasickiego w literaturze polskiego oświecenia – wnikliwy obserwator i krytyk życia warstw 

panujących w dobie rozkładającego się feudalizmu, rzecznik królewskiego obozu reform; pierwiastki 

racjonalizmu w twórczości pisarza; mistrzostwo w dziedzinie języka; bogactwo gatunków literackich; 

S. Trembecki, Oda Balon; bajki: Koń i wilk, Wilk i baranek; F. Karpiński, Powrót z Warszawy na wieś, Pieśń 
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dziada sokalskiego, Laura i Filon; F. Zabłocki, Sarmatyzm i Fircyk w zalotach, wiersze: Do hetmana 

Branickiego, Do Jezierskiego kasztelana; pamflety: ich polityczny i patriotyczny charakter; S. Staszic, 

Przestrogi dla Polski (Rolnictwo, O magnatach) – postępowe poglądy na sprawę chłopską, ostra krytyka 

magnatów jako sprawców klęski narodowej, obrona miast i mieszczaństwa; H. Kołłątaj, Anonima listów kilka, 

ideolog obozu reform; J. U. Niemcewicz, Powrót posła – pierwsza polska komedia polityczna; literatura 

w walce z Targowicą, ze zdradą magnatów, anonimowa poezja jakobińska – W. Bogusławski, Krakowiacy 

i górale (znaczenie utworu w życiu społeczno-politycznym kraju); J. Jasiński, Wiersz z powodu żałoby…, 

Do narodu… - przedstawiciel poezji jakobińskiej, akcenty rewolucyjne; ogólna charakterystyka i ocena 

polskiego Oświecenia wraz z powtórzeniem i utrwaleniem materiału. 

 

II Lektura uzupełniająca – nauczyciel wybiera 4 pozycje i bez przeprowadzenia dokładnej analizy omówi je 

na lekcjach; uczniowie powinni przeczytać w ciągu roku szkolnego 6-8 utworów (4 polecone przez nauczyciela, 

2-4 wybrane dowolnie) ze wskazanej listy lektury uzupełniającej:  

A. Cervantes, Don Kichot (w oprac.); Corneille P., Cyd; Homer, Odyseja; Keller G., Romeo i Julia 

na wsi; Molier, Skąpiec; Wolter, Tak toczy się światek. 

B. Dygasiński A., Wybór nowel; Fadiejew A., Młoda Gwardia; Gautier T., Kapitan Fracasse; 

Hugo W., Rok 1793; Kraszewski J. I., Brühl; Mickiewicz A., Grażyna; Newerly I., Archipelag ludzi 

odzyskanych; Polewoj B., Opowieść o prawdziwym człowieku; Sienkiewicz H., Hania, Stary sługa.  

 

III. Współczesne życie literackie – lektura czasopism społeczno-literackich; odczytywanie i omawianie 

w klasie utworów poetyckich, krótkich fragmentów beletrystycznych, artykułów publicystycznych 

i przekładów krytyki literackiej; zainteresowanie młodzieży współczesnym życiem literackim przez 

informowanie o aktualnych wydarzeniach literackich, jak: nagrody, rocznice, zjazdy, itp.  

 

IV. Nauka o języku (72 godziny): składnia zdania pojedynczego, składnia zdania złożonego, elementy 

gramatyki historycznej, wiadomości z historii języka. 

 

V. Ćwiczenia sprawdzające     

 

Klasa III 

Lektura podstawowa (ogółem 96 godz.) 

Kurs literatury  

Romantyzm: epoka w Polsce, romantyzm na Zachodzie i w Rosji, twórczość A. Mickiewicza: Oda do 

młodości, Romantyczność, informacje o innych balladach: Lilie, Świtezianka, Rybka, Dziadów cz. II (bez 

wiersza Upiór), (Mickiewicz w Rosji) Sonety krymskie (2-3 do wyboru: Stepy Akermańskie, Burza, 

Bakczysaraj, Pielgrzymka, Ajudah, Żegluga), Konrad Wallenrod; (Wielka Emigracja) Manifest Towarzystwa 

Demokratycznego Polskiego (fragm.), Odezwa Gromady Grudziąż; (Mickiewicz na emigracji): Dziady cz. III, 

Ustęp (Przegląd wojska, Do przyjaciół Moskali), Pan Tadeusz; Liryki lozańskie, fragmenty publicystyki (Nasz 

program, Orleanizm, Rzym a katolicyzm urzędowy); twórczość Juliusza Słowackiego, Kordian, Balladyna, 

Rozłączenie, Grób Agamemnona, Testament mój, Beniowski (fragm..); Odpowiedź na Psalmy; Z. Krasiński, 
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Nie-Boska komedia (fragm.); demokratyzm rewolucyjny E. Dembowskiego, fragm.. artykułu Rewolucja i lud; 

P. Ściegienny i rewolucyjny nurt chłopski, fragm. Złotej książeczki; J. I. Kraszewski, Ulana; C. K. Norwid, 

Do obywatela Johna Browna, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Moja piosnka II; poeci 

rewolucyjni – Ehrenberg, Szlachta w roku 1831; Berwiński, Marsz w przyszłość; Goszczyński, Muzyka 

wojskowa; do wyboru jeden z następujących poetów: T. Lenartowicz, Mazur za wołami, Na wierzbę; 

W. Syrokomla, Nagrobek obywatelowi, Z wrażeń poleskiej podróży, Księgarz uliczny; K. Ujejski, Zawiana 

chata, Z dymem pożarów, Terkotka.       

  

Literatura okresu pozytywizmu i realizmu krytycznego: H. Balzak, Ojciec Goriot; L. Tołstoj, do wyboru 

i analizy 1-2 opowiadania: Śmierć Iwana Ilicza, Po balu, Zamieć, Poranek ziemianina; E. Orzeszkowa, Nad 

Niemnem; B. Prus, Kroniki tygodniowe (dwa fragm. do wyboru), Lalka; H. Sienkiewicz, Listy z Ameryki – dwa 

fragm. do wyboru, Szkice węglem, Potop; A. Asnyk, Daremne żale, Do młodych, Sonety Nad głębiami – sonet 

XII i XXX, Bez odpowiedzi, Przed jutrem, Asnyk jako liryk i piewca Tatr – Ta łza…, Między nami…, Echo 

kołyski, Rodzinnemu miastu, Noc nad Wysoką, Morskie Oko; M. Konopnicka (wybór 5-7 utworów): 

Miłosierdzie gminy, Sobotni wieczór, Bez dachu, Rozbłysły oczy moje, A kto ciebie, ty wierzbino, wychował, 

Co mi nada, co pomoże…, Ave Patria, Poezja, Credo, Rankiem w polu, Wieczorne pieśni, pogłosy rewolucji – 

Pan Balcer w Brazylii; (kształtowanie się literatury walczącego proletariatu): Bolesław Czerwiński, Czerwony 

sztandar; Ludwik Waryński, Mazur kajdaniarski; Wacław Święcicki, Warszawianka.  

 

II Lektura uzupełniająca:  

A. J. Byron, Giaur; A. Czechow, Końskie nazwisko i inne opowiadania; K. Dickens, Klub Pickwicka; 

A. Dygasiński, Zając; A. Fredro, Pan Jowialski; J. W. Goethe, Faust, M. Gogol, Rewizor; H. Heine, 

Poezje wybrane; W. Hugo, Nędznicy; Kraszewski, Ostap Bondarczuk; A. Malczewski, Maria; 

T. Lenartowicz, Poezje wybrane; A. Mickiewicz, Dziady cz. IV; E. Orzeszkowa, Marta; 

E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz; B. Prus, Emancypantki; Puszkin, Eugeniusz Oniegin; F. Schiller, 

Zbójcy; H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski, Wybór listów z Ameryki i Afryki; 

J. Słowacki, Fantazy; J. Słowacki, Wybór liryków i listów; L. Tołstoj, Anna Karenina; 

I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo.  

B. J. Broszkiewicz, Kształt miłości; H. Fast, Droga do wolności; L. Infeld, Wybrańcy bogów; 

M. Jastrun, Mickiewicz; K. Paustowski, Opowieść północna; W. Szekspir, Hamlet. 

 

Klasa IV – wybrane zagadnienia z literatury dla dzieci i młodzieży: baśnie Puszkina, Andersena, niektóre 

utwory Kiplinga; Munro Leaf, Byczek Fernando; A. A. Milne, Kubuś Puchatek i Chartka Puchatka; Arkady 

Gajdar, Timur i jego drużyna; twórczość Władysława Umińskiego zestawiona z Juliuszem Verne; nowe 

zadania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce Ludowej – rola zjazdu ZNP w 1947 r. – postulat dla 

nauczyciela: śledzić recenzje w prasie!; Curwood; Stewenson; Cooper; (książki radzieckie) wiersze 

Michałkowa, Marszaka, Majakowskiego; powieści Ostrowskiego: Jak hartowała się stal, Gajdara: Timur 

i jego drużyna, Czuk i Hek, Szwarca: Uczennica I klasy, Iljina: Sto tysięcy dlaczego, Żitkowa: Co widziałem, 

Bianki: Leśna gazeta.      
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1957/58356 

 

Program nauczania języka polskiego w klasach licealnych obejmuje w klasie VIII lekturę stanowiącą 

podbudowę kursu historii literatury, a w klasach IX-XI – kurs historii literatury.  

Klasa VIII miała przygotowywać do rozumienia treści i formy utworów oraz wdrożyć się do pracy z tekstem 

literackim. W działach A i B lektury program przewidywał łatwe do analizy fragmenty utworów i utwory, 

których opracowanie miało wdrożyć uczniów do dłuższego obcowania z dziełem literackim. W działach C i D 

lektury wymieniono utwory z literatury starożytnej oraz utwory wiążące się tematycznie z okresem 

starożytnym, średniowieczem i renesansem – lektura tych tekstów miała zbliżyć uczniów do kultury 

europejskiej i do epok historycznych, które ostaną poznane dokładniej w klasie IX. W klasach IX do XI lektura 

utworów najwybitniejszych pisarzy od średniowiecza do czasów współczesnych miała dać uczniom obraz 

dziejów naszej literatury. Utwory dobrano tak, aby dobitnie charakteryzowały epokę lub twórcę (teksty miały 

wysoką wartość artystyczną i oddziaływały emocjonalnie). Zakładano, że nauczyciel poświęci więcej czasu 

na omawianie autorów kluczowych dla epok, np. Kochanowski – odrodzenie, Mickiewicz i Słowacki – 

romantyzm. Program przewidywał analizę niektórych arcydzieł literatury światowej (np. Antygony, Makbeta, 

Fausta). Materiał był tak dobrany, aby spełniał funkcję poznawczą i wychowawczą. Lektura uzupełniająca ma 

służyć przede wszystkim pogłębianiu treści programowych oraz zbliżyć młodzież do współczesnej twórczości 

literackiej.  

 

Klasa VIII 

Lektura podstawowa – łącznie z wiadomościami z teorii literatury i ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu: 

(pierwsze półrocze – z A i B wykazu lektur nauczyciel wybierze te utwory, które według jego zdania pozwolą 

mu lepiej zrealizować cele zakreślone w programie. Lektura wskazana w działach C i D obowiązuje w całości) 

A. W. Syrokomla, Lalka; B. Prus, Przygoda Edzia; A. Asnyk, wiersze: Ulewa, Morskie Oko; B. Prus, 

Anielka; M. Konopnicka, Wieczorne pieśni, Świecą gwiazdy; H. Sienkiewicz, Sachem; S. Żeromski, 

Syzyfowe prace.  

B. M. Dąbrowska, Pocieszenie; W. Broniewski, wiersz: Na śmierć rewolucjonisty, Cześć i dynamit, 

Najbliższa ojczyzna, Majowy nocny wiersz; M. Dąbrowska, „Strajk szkolny” (fragm. powieści Noce 

i dnie, tom III, rozdz. I, cz. II); L. Staff, wiersze: Południe, Kieszeń, Wieczór, Dnie i noce; I. Newerly, 

Chłopiec z Salskich Stepów; J. Tuwim, wiersze: Pieśń o Białym Domu, Nauka, Do córki z Zakopanem; 

utwory ilustrujące życie młodzieży w Polsce Ludowej; W. Broniewski, Mazowsze (fragm. 7 – 

O mowie polskiej). 

 

(drugie półrocze) 

C. Homer, Iliada (fragm. powiązane streszczeniem: Rozpacz Achillesa, Pojedynek, Priam u Achillesa); 

Homer, Odyseja (fragm., np. Pieśń I od początku do w. 111, Spotkanie z Nauzyką z pieśni VI, pobyt 

Odysa na dworze Alkinoja z pieśni VIII do w. 171); B. Prus, Faraon (fragm. Zaćmienie słońca); 

 
356 Ministerstwo Oświaty – Instrukcja programowa dla liceów ogólnokształcących na rok szkolny 1957/58. Język 

polski. Klasy VIII-XI, Warszawa 1957.  
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K. Ujejski, Maraton; utwory ilustrujące życie w starożytnej Grecji; Owidiusz, Założenie Rzymu 

(fragm. w tłumaczeniu Staffa); utwory ilustrujące charakterystyczne przejawy życia imperium 

rzymskiego.  

D. J. I. Kraszewski, Stara baśń; J. U. Niemcewicz, Kazimierz Wielki (Śpiewy historyczne); 

A. Mickiewicz, Grażyna; K. I. Gałczyński, Wit Stwosz (VIII – Piosenka o Wicie Stwoszu); 

H. Sienkiewicz, Krzyżacy; utwory ilustrujące charakterystyczne przejawy życia i kultury w okresie 

Renesansu.     

 

Lektura uzupełniająca (nauczyciel wybiera 4 pozycje i omawia je bez dokładnej analizy na zajęciach; 

uczniowie powinni przeczytać w ciągu roku szkolnego 4-6 utworów wybranych przez nich samodzielnie  

poniższego spisu): Broniewski, Wybór poezji; Curwood, Stara Wilczyca; Daudet, Listy z mojego młyna; 

Dickens, Mała Dorrit; Gomulicki W., Miecz i łokieć; Kawerin, Dwaj kapitanowie; Konopnicka, Wybór 

nowel, np. Urbanowa, Hanysek, Marianna w Brazylii, Niemczaki, W winiarskim forcie, Józek Srokacz; 

Kraszewski, Dziecię Starego Miasta; London, Biały kieł; Orzeszkowa, Marta; Orzeszkowa, Wybór nowel, 

np. Panna Antonina, Pieśń przerwana, W zimowy wieczór, Romanowa, Julianka, Ogniwa; Parandowski, 

Mitologia; Prus, Wybór nowel, np. Kamizelka, Nawrócony, Z legend dawnego Egiptu, Żywy telegraf, Na 

wakacjach, Przygoda Stasia, Omyłka); Rydel, Ferenike i Pejsidoros; Sabowski W., Nad poziomy; 

Sienkiewicz, Wybór nowel, np. Bartek zwycięzca, Za chlebem, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, 

Wspomnienia z Maripozy, Orso, Stary sługa, Hania; Sieroszewski, Latorośle, Sieroszewski, Zamorski diabeł; 

Świrszczyńska, Arkona, gród Świętowita; Turgieniew, Mumu; Żeromski, Siłaczka; wybór utworów 

z literatury współczesnej.    

 

Klasa IX 

Lektura podstawowa 

Literatura średniowieczna: Pieśń o Rolandzie; Bogurodzica; Legenda o św. Aleksym; Rozmowa Mistrza 

ze śmiercią; P. Słota, O zachowaniu się przy stole; Satyra na leniwych chłopów → w całości lub wyjątkach.  

 

Odrodzenie: M. Rej, fragm. Żywot człowieka poczciwego, fragm. Krótka rozprawa…; J. Kochanowski, wybór 

Fraszek, wybór Pieśni, Odprawa posłów greckich, Treny (np. V, VIII, X); A. F. Modrzewski, fragm. 

O poprawie Rzeczypospolitej; Sz. Szymonowic, Żeńcy, Lament chłopski na pany (fragm.); Ł. Górnicki, 

Dworzanin (fragm.); P. Skarga, Kazania sejmowe (fragm. O miłości Ojczyzny); Sofokles, Antygona; Szekspir, 

Makbet.  

 

Ostatni okres literatury staropolskiej: W. Potocki, Wojna chocimska (fragm.), Wiersze i satyry; 

J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm., np. Elekcja, Swaty); A. Morsztyn, Wiersze (np. Niestatek, Do panny).  

 

Oświecenie: I. Krasicki, Monachomachia (fragm. z pieśni I i V), Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki 

(cz. I), Satyry (np. Do króla, Żona modna), Bajki (wybór); S. Trembecki, Oda, Balon, bajki (np. Koń i wilk, 

Wilk i baranek); F. Karpiński, Powrót z Warszawy na wieś, Pieśń dziada sokalskiego, Laura i Filon; 

F. Zabłocki, Pamflety, np. Do hetmana Branickiego, Do Jezierskiego kasztelana; S. Staszic, Przestrogi dla 
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Polski (fragm. Rolnictwo i O magnatach); J. U. Niemcewicz, Powrót posła; W. Bogusławski, Krakowiacy 

i górale (fragm.); J. Jasiński, wiersze: Z powodu żałoby, Do narodu; Molier, Skąpiec lub Świętoszek.  

 

Lektura uzupełniająca (4 lektury wybiera nauczyciel; uczeń zobowiązany przeczytać dodatkowo 2-4 utwory):  

A. (A – obejmuje utwory pisarzy omawianej w danej klasie epoki)  

Beaumarchais, Wesele Figara; Cervantes, Don Kichot (w oprac.); Corneille, Cyd; Krasicki, Myszeis; Molier, 

Skąpiec; Pasek, Pamiętniki; Szekspir, Wieczór trzech króli; Zabłocki, Fircyk w zalotach. 

B. (B – utwory literatury współczesnej lub inne odpowiadające zainteresowaniom młodzieży)  

Brandys, Miasto niepokonane; Bunsch, Dzikowy skarb; Conrad, Tajfun; Dygasiński, As; Gautier, Kapitan 

Fracasse; Hugo, Rok 1793; Kaden-Bandrowski, W cieniu zapomnianej olszyny; Kamiński, Kamienie na 

szaniec; Kraszewski, Zygmuntowskie czasy; Newerly, Archipelag ludzi odzyskanych; Orzeszkowa, 

Dziurdziowie; Pruszyński K., Trzynaście opowieści; Rusinek M., Wiosna admirała; Scott W., Ivanhoe; 

Sienkiewicz, Trylogia; Tetmajer, Na skalnym Podhalu.    

 

Klasa X 

Romantyzm: A. Mickiewicz, Oda do młodości, ballady: Romantyczność, Lilie, Dziady, cz. II, Sonety krymskie 

(wybór), Konrad Wallenrod, Dziady, cz. III, Pan Tadeusz, Liryki lozańskie (wybór), Trybuna Ludów (fragm. 

artykułów); J. Słowacki, Liryki powstańcze (wybór), Kordian, Balladyna, Liryki (wybór), Beniowski (fragm.), 

Odpowiedź na Psalmy… (fragm.); Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, Psalmy przyszłości (psalm III); 

C. K. Norwid, wybór utworów lirycznych: Do obywatela Johna Browna, Bema pamięci…, Fortepian Chopina, 

Moja piosnka II; A. Fredro, Śluby panieńskie; J. I. Kraszewski, Morituri (lub inna powieść); Gustaw 

Ehrenberg, Szlachta w roku 1831; R. Berwiński, Marsz w przyszłość; S. Goszczyński, Muzyka wojskowa; 

T. Lenartowicz, wiersze: Mazur za wołami, Na wierzbie; W. Syrokomla, Wiersze (np. Nagrobek obywatelowi, 

Księgarz uliczny); K. Ujejski, Wiersze (np. Zawiana chata, Z dymem pożarów); publicystka w kraju i na 

emigracji – E. Dembowskiego, Rewolucja i lud; P. Ściegienny, Złota książeczka; Manifest Towarzystwa 

Demokratycznego Polskiego; Odezwa Gromady Grudziąż; Byron, Giaur (fragm. początkowy); Goethe, Faust 

(fragm. cz. I); Schiller, Intryga i miłość lub Wilhelm Tell; W. Hugo, Wiersze (wybór); A. Puszkin, Wiersze 

(np. Pismo na Sybir, Pomnik, wyjątek z Eugeniusza Oniegina).  

 

Literatura pozytywizmu i realizmu krytycznego: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem; B. Prus, Kroniki 

tygodniowe (wybór), Powracająca fala, Lalka; H. Sienkiewicz, Listy z Ameryki (fragm.), Szkice węglem, Potop; 

A. Dygasiński, Zając; A. Asnyk, Wybór poezji; M. Konopnicka, Wybór poezji; poezja proletariatu: 

B. Czerwiński, Czerwony Sztandar, L. Waryński, Mazur kajdaniarski, W. Święcicki, Warszawianka; 

H. Balzac, Ojciec Goriot; L. Tołstoj, Hadżi Murat lub Opowiadania (wybór).  

 

Literatura uzupełniająca (nauczyciel 4 pozycje; uczniowie dodatkowo 2-4 utwory):  

A.  

Byron, Korsarz; Czechow, wybór opowiadań: Kameleon, Końskie nazwisko, Przesolił, Złoczyńca, Chłopcy, 

Tęsknota); Dickens, Klub Pickwicka; Fredro, Pan Jowialski lub Dożywocie; Goethe, Faust (cz. I); Gogol, 

Rewizor lub Martwe dusze; Goszczyński, Zamek kaniowski; Hugo, Nędznicy; Jeż, Szandor Kowacz; Keller, 
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Romeo i Julia na wsi; Korzeniowski, Kollokacja; Krasiński, Irydion; Malczewski, Maria; Mickiewicz, 

Dziady cz. IV; Orzeszkowa, Meir Ezofowicz; Prus, Faraon; Prus, Emancypantki; Puszkin, Eugeniusz Oniegin; 

Schiller, Wilhelm Tell; Słowacki, Fantazy; Słowacki, Lilia Weneda; Słowacki, Mazepa; Szekspir, Hamlet; 

Turgieniew, Szlacheckie gniazdo.        

 

B.  

Broszkiewicz J., Kształt miłości; Berent, Nurt; Choynowski, Kuźnia; Fast H., Droga do wolności; Jastrun, 

Mickiewicz; Rudnicki, wybór opowiadań (np. Józefów, Koń, Wielki Stefan Konecki, Czysty nurt, Żywe i martwe 

morze); Żeromski, Echa leśne; Żeromski, Wierna rzeka.  

 

Klasa XI 

Literatura w latach 1890-1918: W. Nałkowski, Skandale jako czynnik ewolucji (fragm.), Ucieczka na łono 

natury (fragm.); K. Tetmajer, wybór wierszy; J. Kasprowicz, wybór wierszy; L. Staff, wybór wierszy; 

S. Wyspiański, Wesele; W. Reymont, Chłopi; W. Orkan, Komornicy; G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej; 

S. Żeromski, opowiadania: Zmierzch, Doktor Piotr, Rozdziobią nas kruki, wrony, O żołnierzu tułaczu, Ludzie 

bezdomni, Nokturn, Słowo o bandosie (fragm.).  

 

Literatura okresu międzywojennego: S. Żeromski, Przedwiośnie; L. Staff, wiersze z okresu XX-lecia; 

J. Tuwim, wybór wierszy; A. Słonimski, wybór wierszy; W. Broniewski, wybór wierszy; Z. Nałkowska, 

Granica; M. Dąbrowska, Noce i dnie (t. I i II); T. Boy-Żeleński, Wybór publicystyki, np. Moralnie obojętne, 

Styl kwiecisty, Obrachunki fredrowskie (fragm.); L. Kruczkowski, Kordian i cham; W. Wasilewska, Ojczyzna.  

 

Literatura w latach wojny i w Polsce Ludowej: Z. Nałkowska, Medaliony (fragm.); L. Rudnicki, Stare 

i nowe (tom I); I. Newerly, Pamiątka z Celulozy; L. Kruczkowski, Niemcy; L. Staff, powojenne wiersze 

w wyborze; J. Tuwim, Kwiaty polskie (fragm.); A. Słonimski, wiersze wojenne i powojenne (wybór); 

W. Broniewski, wiersze wojenne i powojenne (wybór); K. I. Gałczyński, wybór wierszy; M. Jastrun, wiersze 

wojenne i powojenne w wyborze.    

 

Literatura uzupełniająca (nauczyciel 4 pozycje, uczeń wybiera dodatkowo 2-4 utwory): 

Andrzejewski, Popiół i diament; Boy-Żeleński, Znaszli ten kraj?; Conrad, Szaleństwo Almayera; Conrad, 

Korsarz; Dąbrowska, Gwiazda zaranna, Dąbrowska, Ludzie stamtąd; France, Zbrodnia Sylwestra Bonnard; 

Gałczyński, Wybór poezji; Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek; Gorki, Matka; Ibsen, Dzika kaczka; 

Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze; Iwaszkiewicz, Stara cegielnia; Kasprowicz, Wybór poezji; London, Martin 

Eden; Majakowski, Wiersze i poematy; Mann, Buddenbrookowie; Maupassant, Wybór nowel (np. Clochette, 

Naszyjnik, Przygoda Waltera Schnaffsa, Przyjaciele, Panna perełka); Nałkowska, O moim ojcu; Orkan, 

W Roztokach; Parandowski, Niebo w płomieniach; Paustowski, Dalekie lata; Pawlikowska, Wybór poezji; 

Reymont, Wybór nowel (np. Suka, Tomek Baran, Szczęśliwi, Orka, Dola); Seghers, Siódmy krzyż; 

Sieroszewski, Wybór nowel (np. Wśród lasów, Ptaki przelotne, Risztau, Kulisi); Słonimski, Wybór poezji; 

Szołochow, Cichy Don; Tołstoj, Wojna i pokój; Tuwim, Wybór poezji; Wyspiański, Warszawianka; 

Żeromski, Popioły; Żeromski, Uciekła mi przepióreczka, Żukrowski, Z kraju milczenia. 
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1962/63357 

 

Program został opracowany na podstawie obowiązującej w roku szkolnym 1962/63 Instrukcji programowej dla 

ogólnokształcących liceów dla pracujących na rok szkolny 1957/58 (PZWS 1958) ze zmianami w zakresie 

lektury (Dz. Urz. Min. Ośw. nr 9 z 15 sierpnia 1962, poz. 96).  

 

Zmiany polegały przede wszystkim na redukcji materiału oraz wzbogaceniu listy lektur o teksty współczesne. 

Usunięto pozycje, których tematyka jest zbyt odległa dla współczesnego czytelnika.  

 

Klasa VIII 

(4 godz. tygodniowo – 128 godz. rocznie) – lektura podstawowa wraz z wiadomościami o literaturze 

i ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu (50), lektura uzupełniająca (12), nauka o języku (50), wypracowania 

i dyktanda sprawdzające (16) = 128 godz.  

 

I. Lektura podstawowa:  

A. Asnyk, Wybór wierszy (np. Morskie Oko, Ulewa i inne.); H. Sienkiewicz, Sachem; M. Konopnicka, Wybór 

wierszy (np. Świecą gwiazdy, Wieczorne pieśni, Sobotni wieczór i inne); S. Żeromski, Syzyfowe prace; L. Staff, 

Wybór wierszy (np. Południe, Wieczór, Dnie i noce i inne); M. Dąbrowska, Pielgrzymka do Warszawy 

(fragm.); W. Broniewski, Wybór wierszy (np. Na śmierć rewolucjonisty, Mazowsze, O mowie polskiej i inne); 

J. Tuwim, Pieśń o Białym Domu, Do córki w Zakopanem; Homer, dwa wyjątki z Iliady i jeden z Odysei; 

K. Ujejski, Maraton; H. Sienkiewicz, Krzyżacy. 

 

II. Lektura uzupełniająca:  

M. Dąbrowska, Opowiadania (wybór z tomu Gwiazda zaranna); I. Jefremow, Mgławica Andromedy; 

M. Konopnicka, Wybór nowel (np. Urbanowa, Hanysek); E. Orzeszkowa, Marta; J. Parandowski, 

Mitologia; B. Prus, Wybór nowel (np. Kamizelka, Nawrócony, Powracająca fala); H. Sienkiewicz, Wybór 

nowel (np. Bartek zwycięzca, Za chlebem); W. Żukrowski, Z kraju milczenia.  

 

Klasa IX 

I. Lektura podstawowa 

Średniowiecze w Polsce na tle średniowiecza europejskiego: Pieśń o Rolandzie, Bogurodzica, Satyra 

na leniwych chłopów. 

 

Literatura okresu odrodzenia: M. Rej jako pionier polszczyzny (Krótka rozprawa, fragm.); Sofokles, 

Antygona; J. Kochanowski, Fraszki, Pieśni, Treny (wszystkie pozycje w wyborze); A. F. Modrzewski, 

O poprawie Rzeczypospolitej (fragm.); Sz. Szymonowic, Żeńcy.  

 

 
357 Ministerstwo Oświaty – Program nauczania języka polskiego w ogólnokształcącym liceum dla pracujących 

na rok szkolny 1962/63. Język polski. Klasy VIII-XI.  
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Ostatni okres literatury staropolskiej: W. Potocki, wybór wierszy z Ogrodu fraszek i Moraliów; 

J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.); H. Sienkiewicz, Potop.  

 

Literatura okresu oświecenia: Molier, Skąpiec lub Świętoszek; I. Krasicki, Monachomachia (fragm.), Satyry 

(wybór – np. Do króla, Żona modna), Bajki (wybór); F. Karpiński, Laura i Filon, S. Staszic, Przestrogi dla 

Polski (fragm.), J. Niemcewicz, Powrót posła.  

 

II. Lektura uzupełniająca:  

J. Conrad, Tajfun i inne opowiadania; B. Czeszko, Pokolenie; M. Fornalska, Pamiętnik matki; 

J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich; S. Lem, Obłok Magellana; J. London, Martin Eden; 

K. Paustowski, Dalekie lata; H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem; W. Szekspir, Romeo i Julia lub Makbet; 

M. Szołochow, Los człowieka.  

 

Klasa X 

I. Lektura podstawowa 

Literatura okresu romantyzmu: (romantyzm na Zachodzie i w Rosji, wstępna charakterystyka romantyzmu 

w Polsce): A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin (fragm.); A. Mickiewicz, Oda do młodości, Romantyczność, Lilie, 

Sonety krymskie (wybór), Dziady cz. III, Pan Tadeusz, Liryki lozańskie (wybór), Trybuna Ludów (fragm. 

artykułów); J. Słowacki, Kordian, Liryki (np. Rozłączenie, Grób Agamemnona, Testament mój), Beniowski 

(fragm.); Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; C. Norwid, Liryki (np. Moja piosnka II, Do obywatela Johna 

Browna, Bema pamięci żałobny rapsod); (lektura w kraju po 1830) A. Fredro, Śluby panieńskie; wybór wierszy 

rewolucyjnych Ehrenberga i Berwińskiego. 

 

Literatura okresu pozytywizmu: H. Balzac, Ojciec Goriot; A. Asnyk, Wybór wierszy; M. Konopnicka, 

Wybór wierszy; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem; B. Prus, Lalka; H. Sienkiewicz, Szkice węglem; poezja 

proletariatu (wybór). 

 

II. Lektura uzupełniająca: 

H. Balzac, Eugenia Grandet; J. Broszkiewicz, Opowieść o Chopinie, J. Byron, Giaur lub Korsarz; 

A. Czechow, Wybór opowiadań (np. Kameleon, Końskie nazwisko, Przesolił); E. Hemingway, Wybór 

opowiadań (np. Śniegi Kilimandżaro, Niepokonany, Stary człowiek i morze); A. Mickiewicz, Konrad 

Wallenrod, Dziady cz. II; B. Prus, Faraon; K. Pruszyński, Trzynaście opowieści (wybór); A. Rudnicki, Żywe 

i martwe morze (wybór); Stendhal, Czerwone i czarne; A. Tołstoj, Droga przez mękę; S. Żeromski, Wierna 

rzeka. 

 

Klasa XI 

I. Lektura podstawowa 

Literatura w latach 1890-1918: K. Tetmajer, Wybór wierszy; J. Kasprowicz, Wybór wierszy; L. Staff, 

Wybór wierszy; S. Wyspiański, Wesele; G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej; W. Reymont, Nowele 
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(np. Tomek Baran, Orka, Dola); S. Żeromski, Opowiadania: Zmierzch, Rozdziobią nas kruki, wrony, Doktor 

Piotr; S. Żeromski, Ludzie bezdomni; S. Żeromski, Nokturn.  

 

Literatura okresu międzywojennego: M. Gorki, Matka; S. Żeromski, Przedwiośnie; J. Tuwim, Wybór 

wierszy; wybór poezji okresu międzywojennego (np. wiersze Staffa, Leśmiana, Słonimskiego, 

Pawlikowskiej); Z. Nałkowska, Granica; M. Dąbrowska, Opowiadania (wybór w tomów: Ludzie stamtąd 

i Znaki życia); T. Boy-Żeleński, Wybór artykułów publicystycznych; L. Kruczkowski, Kordian i cham; 

L. Kruczkowski, Niemcy; Z. Nałkowska, Medaliony; I. Newerly, Pamiątka z Celulozy; wybór poezji z okresu 

wojny i powojennej (np. wiersze Staffa, Tuwima, Broniewskiego, Gałczyńskiego, Baczyńskiego, Jastruna, 

Różewicza); ogólna charakterystyka najważniejszych problemów literackich w Polsce Ludowej. 

 

II. Lektura uzupełniająca:  

J. Andrzejewski, Popiół i diament; K. Brandys, Samson; M. Dąbrowska, Noce i dnie; E. Hemingway, Komu 

bije dzwon; J. Hen, Kwiecień; J. Iwaszkiewicz, Opowiadania (np. Ikar, Stara cegielnia, Kwartet 

Mendelssohna); T. Mann, Opowiadania (wybór, np. Pajac, Tonio Kröger, Mario i czarodziej); W. Niekrasow, 

W okopach Stalingradu; J. Putrament, Wrzesień; L. Rudnicki, Stare i nowe t. I, M. Szołochow, Cichy Don; 

W. Wasilewska, Oblicze dnia lub Ojczyzna; E. Zola, Germinal. 

   

1964358 

 

Klasa VIII (5 godz. tygodniowo) 

 

A) Utwory oraz fragm. utworów pisarzy polskich i obcych od poł. XIX w. do czasów najnowszych 

A. Asnyk, wybór wierszy; M. Konopnicka, wybór wierszy; B. Prus, Anielka; H. Sienkiewicz, wybór nowel, 

Krzyżacy; W. Reymont, Chłopi (fragm.); S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Syzyfowe prace; L. Staff, wybór 

wierszy; J. Tuwim, wybór wierszy; K. I. Gałczyński, wybór wierszy; W. Broniewski, wybór wierszy; 

J. Putrament, Wrzesień (fragm.); M. Dąbrowska, wybór opowiadań, Noce i dnie (fragm. Strajk szkolny); 

L. Rudnicki, Stare i nowe (fragm.); W. Majakowski, wybór wierszy; M. Ostrowski, Jak hartowała się stal 

(fragm.).  

 

B) Wybrane teksty, przedstawiające walkę klasy robotniczej o wyzwolenie narodowe i społeczne, 

o umocnienie władzy ludowej; obrazy z życia współczesnego w Polsce; wybrane utwory z czasopism 

młodzieżowych. 

 

C) Utwory ukazujące charakterystyczne przejawy życia i kultury w starożytności, średniowieczu 

i w okresie renesansu. 

 

 
358 Ministerstwo Oświaty – Program nauczania liceum ogólnokształcącego. Język polski. Klasy VIII-XI, 

Warszawa 1964.  
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D) Utwory do wyboru (co najmniej 7 pozycji) 

H. Balicka-Kozłowska, Hanka Sawicka; B. Czeszko, Pokolenie; K. Dickens, Dawid Copperfield; 

J. Dziarnowska, Gdy inni dziećmi są; A. Fadiejew, Młoda Gwardia; E. Hemingway, Opowiadania (np. Mój 

stary, Rzeka dwóch serc, Pięćdziesiąt kawałków, Niepokonany); J. Jefremow, Mgławica Andromedy; 

W. Katajew, Zimowy wiatr; I. Krzywicka, Wicher i trzciny; G. de Maupassant, wybór nowel; M. Moczar, 

Barwy walki; K. Paustowski, wybór opowiadań; J. Parandowski, Mitologia (fragm.); K. Pruszyński, wybór 

opowiadań; H. Rudnicka, Janek Krasicki; S. Sempołowska, Na ratunek; J. Steinbeck, Opowiadania (wybór); 

M. Szołochow, Los człowieka; L. Voynich, Szerszeń.  

 

E) Opracowanie lektury: czytanie i wygłaszanie utworów, omawianie lektury. 

 

Klasa IX (5 godz. tygodniowo) 

 

A) Literatura okresu średniowiecza 

Bogurodzica; Satyra na leniwych chłopów; Pieśń o Rolandzie.  

 

B) Literatura okresu odrodzenia 

A. Frycz-Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragm.); M. Rej, Krótka rozprawa (fragm.); 

J. Kochanowski, Fraszki (wybór), Pieśni (wybór), Odprawa posłów greckich, Treny (wybór); 

Sz. Szymonowic, Żeńcy (fragm.); Sofokles, Antygona; W. Szekspir, Makbet. 

 

C) Literatura polska XVII w. 

W. Potocki, Ogród fraszek, Moralia (wybór), Wojna chocimska (fragm.); J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.); 

A. Morsztyn, Wiersze (wybór); Molier, Skąpiec lub Świętoszek.  

 

D) Literatura okresu Oświecenia 

I. Krasicki, Monachomachia (fragm.), Satyry (wybór), Bajki (wybór); F. Karpiński, Laura i Filon (fragm.), 

Pieśń dziada sokalskiego; S. Staszic, Przestrogi dla Polski (fragm.); J. U. Niemcewicz, Powrót posła; 

J. Jasiński, Wiersz w czasie obchodzonej żałoby…; J. Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego.  

 

E) Utwory do wyboru (co najmniej 6 pozycji) 

M. Cervantes, Don Kichot (wyd. młodzieżowe); J. Conrad, Tajfun i inne opowiadania; A. Dante, Boska 

komedia (Piekło – fragm.); K. Fiedin, Pierwsze porywy; M. Fornalska, Pamiętnik matki; E. Hemingway, 

Stary człowiek i morze; J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze; J. London, Martin Eden; J. Parandowski, Niebo 

w płomieniach; B. Prus, Faraon; A. Saint-Exupéry, Nocny lot; H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem; 

S. Sowińska, Lata walki; M. Twain, Opowiadania (wybór); F. Zabłocki, Fircyk w zalotach.  

 

F) Współczesne życie literackie i kulturalne (rożne teksty kultury) 

 

G) Opracowanie lektury: czytanie i wygłaszanie utworów, omawianie lektury. 
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Klasa X (5 godz. tygodniowo) 

 

A) Literatura okresu romantyzmu 

A. Mickiewicz, Oda do młodości, Ballady (wybór), Sonety krymskie (wybór), Dziady cz. III, Pan Tadeusz, 

Liryki lozańskie (wybór), Trybuna Ludów (fragm. artykułów); J. Słowacki, Kordian, Liryki (np. Rozłączenie, 

Hymn, Grób Agamemnona, Testament mój), Beniowski (fragm.); Z. Krasiński, Nieboska komedia; 

C. K. Norwid, wybór liryków (W Weronie, Do obywatela Johna Brown, Bema pamięci…, Fortepian Chopina, 

Moja piosnka II); informacja o poezji rewolucyjnej S. Ehrenberga i S. Goszczyńskiego oraz ugrupowaniach 

literackich (Entuzjaści, Cyganeria); realistyczne tendencje powieści tego okresu – J. I. Kraszewski; A. Fredro, 

Śluby panieńskie; J. Byron, Giaur; J. W. Goethe, F. Schiller, W. Hugo, A. Puszkin – wybór poezji.  

 

B) Literatura okresu pozytywizmu 

A. Świętochowski, My i wy; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem; B. Prus, Kroniki (fragm.), Lalka; H. Sienkiewicz, 

Potop; A. Asnyk i M. Konopnicka – wybór wierszy; L. Waryński, publicystyka i poezja walczącego 

proletariatu; H. Balzac, Ojciec Goriot lub Eugenia Grandet; L. Tołstoj, Opowiadania (wybór).  

 

C) Utwory do wyboru (co najmniej 6 pozycji) 

Antologia reportażu współczesnego; Antologia współczesnej noweli radzieckiej (np. Pora spadających gwiazd, 

Tętno życia); J. Broszkiewicz, Opowieść o Chopinie; A. Czechow, Opowiadania (wybór); K. Dickens, Klub 

Pickwicka; G. Flaubert, Opowiadania; M. Gogol, Opowiadania; J. Iwaszkiewicz, Opowiadania (np. Kwartet 

Mendelssohna, Ikar, Heidenreich); J. I. Kraszewski, Historia kołka w płocie; A. Mickiewicz, Dziady cz. II, 

Konrad Wallenrod; K. Paustowski, Opowieść północna; J. Putrament, Wrzesień; K. Simonow, Żywi i martwi; 

J. Słowacki, Fantazy; Stendhal, Czerwone i czarne; W. Szekspir, Hamlet lub Sen nocy letniej; L. Tołstoj, 

Wojna i pokój; S. Wyspiański, Warszawianka; S. Żeromski, Wierna rzeka.  

 

D) Współczesne życie literackie i kulturalne. 

 

E) Opracowanie lektury. 

 

Klasa XI (5 godz. tygodniowo) 

 

A) Literatura w latach 1895-1918 

Poezje J. Kasprowicza, K. Przerwy-Tetmajera, L. Staffa; S. Wyspiański, Wesele; G. Zapolska, Moralność 

pani Dulskiej; W. S. Reymont, Chłopi; S. Żeromski, Opowiadania (Zmierzch, Doktor Piotr, Rozdziobią nas 

kruki, wrony, O żołnierzu tułaczu), Nokturn, Słowo o bandosie (fragm.), Ludzie bezdomni; A. Czechow, 

H. Ibsen, G. Hauptmann – informacja o dramacie i poezji europejskiej; powieść europejska (informacyjnie) 

– E. Zola, G. de Maupassant, J. Conrad, M. Gorki. 

 

B) Literatura okresu dwudziestolecia międzywojennego 
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S. Żeromski, Przedwiośnie; M. Dąbrowska, Noce i dnie (t. I i II); Z. Nałkowska, Granica; L. Kruczkowski, 

Kordian i cham; W. Wasilewska, Ojczyzna; informacja o innych prozaikach – A. Strug, J. Parandowski, 

J. Kaden-Bandrowski; wybór wierszy – L. Staff, B. Leśmian, J. Tuwim; W. Broniewski, wybór wierszy; 

działalność literacka i społeczna T. Boya-Żeleńskiego; literatura dramatyczna – J. Szaniawski; poezja 

europejska (futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm) – G. Apollinaire, W. Majakowski.  

 

C) Literatura w latach II wojny światowej i w Polsce Ludowej 

L. Kruczkowski, Niemcy; Z. Nałkowska, Medaliony; J. Andrzejewski, Popiół i diament; I. Newerly, 

Pamiątka z Celulozy; inni przedstawiciele polskiej prozy współczesnej – K. Brandys, T. Breza, 

J. Iwaszkiewicz; powojenna twórczość J. Tuwima i W. Broniewskiego, wybór wierszy; inni poeci 

współcześni – K. I. Gałczyński, J. Przyboś, M. Jastrun, J. Iwaszkiewicz, wybór wierszy; tendencje 

rozwojowe najnowszej poezji – T. Różewicz, wybór wierszy; teatr europejski XX w.(informacyjnie)  – 

B. Brecht, B. Shaw; powieść europejska i amerykańska XX w. – T. Mann, E. Hemingway, M. Szołochow, 

A. Seghers, J. Steinbeck, A. Tołstoj, A. Camus i inni (informacyjnie).  

 

D) Utwory do wyboru (co najmniej 6 pozycji) 

S. Bondariew, Cisza; K. Brandys, Samson; B. Brecht, Matka Courage; A. Camus, Dżuma; J. Conrad, Lord 

Jim; M. Dąbrowska, Opowiadania (Na wsi wesele, Trzecia jesień); M. Gorki, Matka; E. Hemingway, Komu 

bije dzwon; J. Iwaszkiewicz, Sława i chwała; T. Mann, Opowiadania (np. Pajac, Tonio Kröger, Mario 

i czarodziej); W. Majakowski, Wiersze i poematy (wybór); A. Rudnicki, Opowiadania (wybór z tomu Żywe 

i martwe morze); A. Seghers, Siódmy krzyż; B. Shaw, Żołnierz i bohater; J. Steinbeck, Grona gniewu; 

J. Szaniawski, Dwa teatry; M. Szołochow, Cichy Don; A. Tołstoj, Droga przez mękę; S. Żeromski, Popioły, 

Wiatr od morza.  

 

E) Współczesne życie literackie i kulturalne. 

 

F) Opracowanie lektury. 

 

1966359 

 

Materiał nauczania 

 

Klasa I (4 godziny tygodniowo) – lektura łącznie z wiadomościami z historii i teorii literatury 

 

Literatura okresu średniowiecza 

Bogurodzica, Satyra na leniwych chłopów, Pieśń o Rolandzie  

 

 
359 Ministerstwo Oświaty – Program nauczania liceum ogólnokształcącego (tymczasowy). Język polski. Klasy I-

IV, Warszawa 1966.  
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Literatura okresu odrodzenia 

Homer, Iliada (fragm.); Sofokles, Antygona; A. Frycz Modrzewski, O Poprawie Rzeczypospolitej (fragm.); 

M. Rej, Krótka rozprawa (fragm.), Zwierciadło (fragm.); J. Kochanowski, Fraszki (wybór), Pieśni (wybór), 

Odprawa posłów greckich, Treny; Sz. Szymonowic, Żeńcy; Dante Alighieri, Boska komedia (Piekło – fragm.); 

W. Szekspir, Romeo i Julia lub Makbet.  

 

Literatura XVII w. 

W. Potocki, Ogród fraszek, Moralia (wybór), Wojna chocimska (fragm.); J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.); 

J. A. Morsztyn, Wiersze (wybór); Molier, Skąpiec lub Świętoszek.  

 

Literatura okresu oświecenia 

I. Krasicki, Monachomachia (fragm.), Satyry (wybór), Bajki (wybór); F. Karpiński, Laura i Filon, Pieśń 

dziada sokalskiego; S. Staszic, Przestrogi dla Polski (fragm.); J. U. Niemcewicz, Powrót posła; J. Jasiński, 

Wiersz w czasie obchodzonej żałoby…; przedstawiciele Oświecenia na Zachodzie: Encyklopedyści, Wolter, 

Rousseau; wybitni pisarze ówczesnej literatury niemieckiej J. W. Goethe, F. Schiller – wybór wierszy. 

 

Literatura okresu romantyzmu do 1830 r. 

A. Mickiewicz, Oda do młodości, Ballady (wybór), Sonety krymskie (wybór).  

Utwory do wyboru (co najmniej 6 pozycji): M. Cervantes, Don Kichot (wydanie dla młodzieży); J. Conrad, 

Tajfun i inne opowiadania; K. Fiedin, Pierwsze porywy; M. Fornalska, Pamiętnik matki (wyd. skrócone); 

J. Gerhardt, Łuny w Bieszczadach; E. Hemingway, opowiadania (wybór z tomu 49 opowiadań); Q. Horacius 

Flaccus, Wybór wierszy; J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze; J. I. Kraszewski, Brühl; J. London, Martin Eden; 

A. Mickiewicz, Dziady cz. II i IV, Konrad Wallenrod; J. Parandowski, Mitologia; T. M. Plautus, Żołnierz 

samochwał; B. Prus, Faraon; A. Saint-Exupéry, Opowiadania (wybór); S. Sowińska, Lata walki; 

J. Steinbeck, Opowiadania; M. Twain, Opowiadania; F. Zabłocki, Fircyk w zalotach.   

 

Klasa II (4 godziny tygodniowo) 

 

Literatura okresu romantyzmu po 1830 r. 

A. Mickiewicz, Dziady cz. III, Pan Tadeusz, Liryki lozańskie (wybór), Trybuna Ludów (fragmenty artykułów); 

J. Słowacki, Kordian, liryki (np. Rozłączenie, Hymn, Grób Agamemnona, Testament mój), Beniowski (fragm.); 

Z. Krasiński, Nieboska komedia; A. Fredro, Śluby panieńskie; C. K. Norwid, liryki (np. W Weronie, 

Do obywatela Johna Brown, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Moja piosnka II); informacja 

o poezji rewolucyjnej Gustawa Ehrenberga, Ryszarda Berwińskiego, Seweryna Goszczyńskiego oraz 

o ugrupowaniach literackich (Entuzjaści, Cyganeria); realistyczne tendencje powieści tego okresu w oparciu 

o twórczość J. I. Kraszewskiego.  

Romantyzm europejski: G. Byron, Giaur; W. Hugo, A. Puszkin, H. Heine – Wybór wierszy.  

 

Literatura okresu pozytywizmu 
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A. Świętochowski, My i wy; poezja i publicystyka walczącego proletariatu; L. Waryński, Mowa przed sądem 

(fragm.); literatura realizmu krytycznego; rozwój twórczości powieściowej i nowelistycznej; E. Orzeszkowa, 

Wybór nowel, Nad Niemnem; B. Prus, Lalka, Kroniki (fragm.), Wybór nowel; H. Sienkiewicz, Wybór nowel, 

Potop; A. Asnyk, Wybór wierszy; M. Konopnicka, Wybór wierszy i nowel. 

Europejski realizm krytyczny: H. Balzac, Ojciec Goriot lub Eugenia Grandet; A. Czechow, Opowiadania 

(wybór). 

 

Utwory do wyboru (co najmniej 6 pozycji): K. Dickens, Klub Pickwicka (wyd. skrócone); G. Flaubert, 

Opowiadania; E. Hemingway, Stary człowiek i morze; J. Iwaszkiewicz, Opowiadania (wybór); 

J. I. Kraszewski, Historia kołka w płocie; G. de Maupassant, Opowiadania (wybór); K. Paustowski, 

Opowieść północna; J. Putrament, Wrzesień; K. Simonow, Żywi i martwi; J. Słowacki, Fantazy; Stendhal, 

Czerwone i czarne; W. Szekspir, Hamlet lub Sen nocy letniej; L. Tołstoj, Opowiadania (wybór); L. Tołstoj, 

Wojna i pokój; I. Turgieniew, Opowiadania; S. Wyspiański, Warszawianka, Noc listopadowa; S. Żeromski, 

Wierna rzeka, Popioły; wybór polskich reportaży z lat 1944-1964 – Wejście w kraj (t. I i II).  

 

Klasa III (4 godziny tygodniowo) 

 

Literatura okresu 1895-1918 

Znaczenie i rola prasy literackiej (krakowskie „Życie”, warszawska „Chimera”); J. Kasprowicz, K. Przerwa-

Tetmajer, L. Staff, Wybór wierszy; S. Wyspiański, Wesele; G. Zapolska, Moralność Pani Dulskiej; 

W. Reymont, Chłopi; rozwój teatru (T. Rittner, W. Perzyński); S. Żeromski, Opowiadania (Zmierzch, 

Doktor Piotr, Rozdziobią nas kruki, wrony, O żołnierzu tułaczu), Nokturn, Słowo o bandosie (fragm.), Ludzie 

bezdomni; inni powieściopisarze okresu – W. Berent, W. Orkan, A. Strug; informacja o poezji i dramacie 

europejskim, np. A. Rimbaud, A. Czechow, H. Ibsen, G. Hauptman, M. Maeterlinck; naturalistyczna 

powieść i nowela we Francji: E. Zola, Guy de Maupassant; odbicie rewolucyjnych dążeń proletariatu 

w literaturze rosyjskiej – M. Gorki, Matka.  

 

Literatura okresu dwudziestolecia międzywojennego 

S. Żeromski, Przedwiośnie; M. Dąbrowska, Noce i dnie (t. I i II), Z. Nałkowska, Granica; L. Kruczkowski, 

Kordian i cham; W. Wasilewska, Ojczyzna; informacja o innych prozaikach dwudziestolecia – J. Kaden 

Bandrowski, J. Parandowski; postępowe i humanistyczne treści poezji L. Staffa, B. Leśmiana, J. Tuwima 

– Wybór wierszy; W. Broniewski, Wybór wierszy; działalność społeczna, kulturalna i literacka T. Boya-

Żeleńskiego; literatura dramatyczna – J. Szaniawski. 

Główne kierunki w poezji europejskiej po 1918 r.: futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm – G. Apollinaire, 

W. Majakowski; informacja o wybitnych przedstawicielach literatury światowej – J. Conrad, R. Rolland, 

T. Mann, B. Shaw. 

 

Utwory do wyboru: J. Conrad, Lord Jim; M. Dąbrowska, Opowiadania (np. Ludzie stamtąd, Znaki życia); 

W. Majakowski, Wiersze i poematy (wybór); T. Mann, Opowiadania (np. Pajac, Tonio Kröger, Mario 

Czarodziej); J. Parandowski, Niebo w płomieniach; A. Rudnicki, Opowiadania (wybór z tomu Żywe i martwe 
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morze), R. Rolland, Colas Breugnon; B. Shaw, Żołnierz i bohater; A. Strug, Dzieje jednego pocisku; 

J. Szaniawski, Dwa teatry; A. Tołstoj, Droga przez mękę; S. Żeromski, Wiatr od morza; W. Żukrowski, Dni 

klęski; wybór polskich reportaży współczesnych z lat 1944-1964 – Wejście w kraj (t. I i II); wybór 

współczesnych opowiadań radzieckich. 

  

Klasa IV (4 godziny tygodniowo) 

 

Literatura w latach drugiej wojny światowej oraz w Polsce Ludowej 

L. Kruczkowski, Niemcy; Z. Nałkowska, Medaliony; J. Andrzejewski, Popiół i diament; I. Newerly, 

Pamiątka z Celulozy; inni przedstawiciele współczesnej prozy – T. Borowski, K. Brandys, T. Breza, 

J. Iwaszkiewicz; powojenna twórczość J. Tuwima, W. Broniewskiego, K. Ildefonsa Gałczyńskiego – Wybór 

wierszy; inni wybitni poeci współcześni: J. Przyboś, M. Jastrun, J. Iwaszkiewicz, Wybór wierszy; tendencje 

rozwojowe najnowszej poezji – T. Różewicz, Wybór wierszy; dramaturgia L. Kruczkowskiego; organizacja 

życia kulturalnego w Polsce Ludowej; rola i znaczenie prasy, filmu, radia i telewizji we współczesnym życiu 

literackim i kulturowym; charakterystyka rozwoju literatury w Polsce Ludowej: ukazanie w literaturze twórczej 

roli mas ludowych; nowatorstwo artystyczne liryki społecznej i osobistej; tendencje ideowo-artystyczne 

powieści polskiej.  

Informacja o egzystencjalizmie – J. P. Sartre i jego ocena z pozycji marksizmu; informacja o współczesnym 

teatrze europejskim – B. Brecht; współczesna powieść europejska i amerykańska – A. Camus, W. Faulkner, 

E. Hemingway, A. Seghers, J. Steinbeck, L. Aragon, M. Szołochow.  

 

Utwory do wyboru: L. Aragon, Niewola i wielkość Francji; T. Borowski, Opowiadania (np. Pożegnanie 

z Marią, Muzyka w Herzenburgu); R. Bratny, Kolumbowie – rocznik 20; B. Brecht, Matka Courage; T. Breza, 

Urząd; A. Camus, Dżuma; M. Dąbrowska, Opowiadania (np. Na wsi wesele; Trzecia jesień), W. Faulkner, 

Opowiadania (wybór); E. Hemingway, Komu bije dzwon; J. Iwaszkiewicz, Dziewczyna i gołębie; 

L. Kruczkowski, Pierwszy dzień wolności; A. Seghers, Siódmy krzyż; J. Steinbeck, Grona gniewu; 

M. Szołochow, Cichy Don; wybór współczesnych opowiadań i reportaży z lat 1944-1964 – Wejście w kraj (t. I 

i II).  

 

1974360 

 

Klasa I 

 

A. Literatura okresu średniowiecza 

Gall Anonim, fragm. Kroniki; Bogurodzica; Legenda o św. Aleksym (fragm.); Pieśń o Rolandzie (fragm.).  

 

B. Literatura okresu odrodzenia 

 
360 Ministerstwo Oświaty i Wychowania – Program nauczania liceum ogólnokształcącego (profil podstawowy). 

Język polski. Klasy I-IV, Warszawa 1974.  
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Homer, fragm. Iliady (np. pojedynek Achillesa z Hektorem); Mitologia w oprac. J. Parandowskiego; 

A. Frycz-Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragm.); M. Rej, Krótka rozprawa (fragm.); 

J. Kochanowski, Fraszki (np. O doktorze Hiszpanie, Na lipę, Do gór i lasów, Do fraszek), Pieśni (np. Wieczna 

sromota…, Serce roście…, Czego chcesz od nas Panie…), Pieśń świętojańska o Sobótce (wstęp i Panna XII), 

Odprawa posłów greckich, Treny (np. VI, VII, VIII, IX, X); Sz. Szymonowic, Żeńcy; W. Szekspir, Makbet 

lub Romeo i Julia.  

 

C. Literatura XVII w. 

M. Sęp-Szarzyński, O nietrwałej miłości rzeczy świata tego…; J. A. Morsztyn, wybrane wiersze (np. Niestatek 

II, O sobie); J. Ch. Pasek, fragm. Pamiętników; W. Potocki, Moralia (np. Zbytki polskie, Na kaduki ariańskie); 

Molier, Świętoszek lub Skąpiec.  

 

D. Literatura okresu oświecenia 

I. Krasicki, fragm. Monachomachii, wybrane bajki (np. Malarze, Wół minister, Lew i zwierzęta), wybrane 

satyry (np. Do Króla, Pijaństwo, Żona modna); S. Staszic, Przestrogi dla Polski (fragm.); Publicystyka Sejmu 

Czteroletniego: H. Kołłątaj i Kuźnica Kołłątajowska; J. U. Niemcewicz, Powrót posła; J. Jasiński, Wiersz 

w czasie obchodzenia żałoby…; F. Karpiński, fragm. Laury i Filona; J. W. Goethe, np. Król elfów; F. Schiller, 

np. Rękawiczka; Mazurek Dąbrowskiego; W. Bogusławski – informacyjnie.  

 

E. Lektura uzupełniająca: 

a) M. Cervantes, Don Kichot; J. Conrad, Tajfun; Horacy, wybrane wiersze; J. I. Kraszewski, Brühl; 

J. London, wybrane nowele (np. Miłość życia, Odszczepieniec); B. Prus, Faraon; Sofokles, Antygona; 

F. Zabłocki, Fircyk w zalotach.  

b) W. Aksionow, Koledzy; Z. Kosidowski, Opowieści biblijne; W. Mach, Życie duże i małe; J. Putrament, 

wybrane opowiadania (np. Święta kulo); J. Szczepański, Polska jesień; H. Worcell, Najtrudniejszy język 

świata. 

 

Klasa II 

 

A. Literatura okresu romantyzmu 

G. Byron, fragm. Giaura; A. Puszkin, wybrane wiersze (np. Pismo na Sybir, Pomnik); A. Mickiewicz, Oda 

do młodości, Ballady (np. Romantyczność, Świteź, Rybka, Lilie), Sonety krymskie (np. Stepy Akermańskie, 

Żegluga, Burza, Czatyrdah), Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz, Liryki lozańskie (wybór), Trybuna 

Ludów (wybrane artykuły); J. Słowacki, Kordian, Liryki (np. Rozłączenie, Grób Agamemnona, Testament mój, 

Uspokojenie), fragm. Beniowskiego; Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; C. K. Norwid, wybrane wiersze (np. 

W Weronie, Do obywatela Johna Brown, Bema pamięci…, Fortepian Chopina, Moja piosnka II, Klaskaniem 

mając…); A. Fredro, Śluby panieńskie; wybrane wiersze R. Berwińskiego, T. Lenartowicza, W. Syrokomli, 

K. Ujejskiego; J. I. Kraszewski – informacyjnie. 

 

B. Literatura okresu pozytywizmu 



220 
 

L. Waryński, fragm. Mowy przed sądem; H. Balzac, Ojciec Goriot; A. Czechow, Opowiadania (np. Kameleon, 

Człowiek w futerale); E. Orzeszkowa, Nad Niemnem; B. Prus, fragm. Kronik, Nowele (np. Kamizelka, 

Nawrócony), Lalka; H. Sienkiewicz, Szkice węglem, Potop; A. Asnyk, wybrane wiersze (np. Do młodych, 

Daremne żale, Czary, Nad głębiami); M. Konopnicka, wybrane wiersze (np. Wolny najmita, Lipy kwitną, 

Memu miastu), Miłosierdzie gminy.  

 

C. Lektura uzupełniająca: 

a) Ch. Dickens, Klub Pickwicka (wyd. skrócone); A. Mickiewicz, Dziady cz. II i IV; Stendhal, Czerwone 

i czarne; J. Słowacki, Balladyna lub Fantazy; W. Szekspir, Hamlet; L. Tołstoj, Wojna i pokój; S. Wyspiański, 

Warszawianka lub Noc listopadowa; S. Żeromski, Popioły.  

b) M. Brandys, Kozietulski i inni…; J. Gerhard, Łuny w Bieszczadach; E. Hemingway, Stary człowiek i morze; 

S. Lem, wybrane opowiadania (np. Niezwyciężony, Ratujmy Kosmos); K. Paustowski, Opowieść północna; 

M. Wańkowicz, Szkice spod Monte Cassino.  

 

Klasa III 

 

A. Literatura na przeł. XIX i XX w. 

F. Dostojewski, E. Zola, A. Rimbaud, H. Ibsen, M. Maeterlinck, G. Hauptmann – informacyjnie; 

L. Krzywicki, J. Marchlewski, S. Brzozowski – informacyjnie; K. Przerwa-Tetmajer, wybrane wiersze 

(np. Koniec wieku XIX, Nie wierzę w nic, Mów do mnie jeszcze…); J. Kasprowicz, wybór wierszy (np. sonety 

Z chałupy, fragm. Hymnów, Krzak dzikiej róży…, Rzadko na moich wargach); L. Staff, wybrane wiersze 

(np. Kowal, Deszcz jesienny, Przedśpiew); S. Wyspiański, Wesele; G. Zapolska, Moralność Pani Dulskiej; 

W. Berent, A. Strug – informacyjnie; W. Reymont, Chłopi; S. Żeromski, fragm. Dzienników, wybrane 

opowiadania (np. Zmierzch, Doktor Piotr, Rozdziobią nas kruki, wrony…), Ludzie bezdomni; M. Gorki, Matka.  

 

B. Literatura okresu dwudziestolecia międzywojennego 

S. Żeromski, Wiatr od morza (fragm.), Przedwiośnie; Z. Nałkowska, Granica; M. Dąbrowska, Noce i dnie; 

L. Kruczkowski, Kordian i cham; W. Wasilewska – informacyjnie; J. Kaden-Bandrowski, J. Parandowski, 

W. Gombrowicz, P. Gojawiczyńska – informacyjnie o różnorodnych nurtach powieściowych; J. Conrad, 

T. Mann, R. Rolland, M. Proust, M. Szołochow – informacyjnie o wybitnych prozaikach europejskich; 

W. Majakowski, wybrane wiersze (np. Lewą marsz, Pełnym głosem); L. Staff, wybrane wiersze (np. Wysokie 

drzewa, Ars poetica); B. Leśmian, wybrane wiersze (np. Dziewczyna, W malinowym chruśniaku); 

W. Broniewski, wybrane wiersze (np. Poezja, Zagłębie Dąbrowskie, Troska i pieśń, Cześć i dynamit); 

J. Tuwim, J. Iwaszkiewicz, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, J. Czechowicz, J. Przyboś – omówienie 

wybranych wierszy; J. Szaniawski, S. I. Witkiewicz – informacyjnie o literaturze dramatycznej; T. Boy-

Żeleński, K. Irzykowski – informacyjnie o publicystyce społecznej i kulturalnej.  

 

C. Lektura uzupełniająca:  
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a) J. Conrad, Lord Jim; F. Dostojewski, Potulna; T. Mann, wybrane opowiadania (np. Pajac, Tonio Kröger, 

Mario i czarodziej); B. Shaw, Pigmalion; A. Strug, Dzieje jednego pocisku; J. Szaniawski, Żeglarz; 

M. Szołochow, Cichy Don; A. Tołstoj, Droga przez mękę; S. I. Witkiewicz, W małym dworku.  

b) I. Newerly, Pamiątka z Celulozy; T. Nowak, A jak królem, a jak katem będziesz; J. Parandowski, Niebo 

w płomieniach; K. Pruszyński, wybrane opowiadania (np. Ziętarowe skarby, Porzucona książka); 

W. Żukrowski, Dni klęski; wybór współczesnych opowiadań (antologia); wybór współczesnych reportaży 

(antologia).   

 

Klasa IV 

 

A. Literatura okresu wojny i okupacji i Polski Ludowej 

K. K. Baczyński, wybrane wiersze (np. Mazowsze, Pokolenie, Historia); L. Kruczkowski, Niemcy; 

Z. Nałkowska, Medaliony; T. Borowski, Pożegnanie z Marią; J. Andrzejewski, Popiół i diament; 

M. Dąbrowska, Na wsi wesele; J. Iwaszkiewicz, T. Breza, J. Putrament, W. Żukrowski – informacyjnie 

o tendencjach rozwojowych współczesnej prozy polskiej; J. Tuwim, W. Broniewski, K. I. Gałczyński, 

J. Przyboś – omówienie powojennej twórczości; M. Jastrun, T. Różewicz – informacyjnie o ich twórczości 

i tendencjach rozwojowych polskiej liryki współczesnej; J. Szaniawski, Dwa teatry; A. Camus, W. Faulkner, 

E. Hemingway, A. Seghers, M. Szołochow – informacyjnie o współczesnej prozie europejskiej 

i amerykańskiej; B. Brecht – informacyjnie o tendencjach rozwojowych dramatu europejskiego.  

 

B. Lektura uzupełniająca: 

a) R. Bratny, Kolumbowie, Rocznik 20; T. Breza, Urząd; B. Czeszko, Pokolenie; J. Iwaszkiewicz, wybrane 

opowiadania (np. Młyn nad Lutynią, Dziewczyna i gołębie, Panny z Wilka); J. Kawalec, Tańczący jastrząb; 

L. Kruczkowski, Pierwszy dzień wolności; T. Różewicz, Kartoteka; wybór współczesnej poezji polskiej 

(antologia).  

b) B. Brecht, Matka Courage i jej dzieci…; A. Camus, Dżuma; W. Faulkner, wybrane opowiadania (np. Kiedy 

umieram, Wielki las); E. Hemingway, Komu bije dzwon; A. Saint-Exupéry, wybrane opowiadania (np. Poczta 

na południe, Kurier wojenny); A. Seghers, Siódmy krzyż; K. Simonow, Dnie i noce; M. Szołochow, Los 

człowieka. 

 

1981361 

 

Średniowiecze 

A. Bogurodzica; wybór polskiej poezji średniowiecznej, np. Legenda o św. Aleksym, Rozmowa Mistrza 

Polikarpa, Wiersz Słoty; najstarsze pieśni wielkopostne, kolędy; wybór prozy średniowiecznej, np. Żywoty: 

św. Stanisława, św. Wojciecha (fragm.), Kronika Galla Anonima (fragm.), Pieśń o Rolandzie (fragm.).  
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B. Wybór poezji współczesnej: Cz. Miłosz, Piosenka wielkopostna, M. Białoszewski, Stała matka boleściwa 

(Stabat Mater), M. Jastrun, Chartres, K. Wierzyński, Katedry romańskie.  

 

Odrodzenie 

A. Wybór mitów antycznych w opracowaniu J. Parandowskiego, np. Ikar, Prometeusz, Tyrteusz, Apollo, 

Dafne i in.; Sofokles, Antygona; wybór fragmentów z Biblii, np. początek Księgi Genesis z Biblii królowej Zofii 

w zestawieniu z Biblią Tysiąclecia, wybrany psalm w tłumaczeniu Kochanowskiego i Miłosza, wybrana 

przypowieść ewangeliczna w tłumaczeniu Ks. Wujka; M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragm.); 

J. Kochanowski, przypomnienie znanych fraszek i pieśni, hymn – Czego chcesz od nas Panie; Treny (wybór), 

Odprawa posłów greckich (fragm.); P. Skarga, Kazania sejmowe (wybór); W. Szekspir, Romeo i Julia lub 

Makbet. 

B. Wybór poezji współczesnej: J. Tuwim, Rzecz czarnoleska, Koń; L. Staff, Curriculum vitae, Przedśpiew, 

Lipy; Z. Herbert, Tren Fortynbrasa; S. Grochowiak, Don Kichot, Ikar; T. Różewicz, Prawa i obowiązki.   

     

Barok 

A. M. Sęp Szarzyński, Wybór sonetów; J. A. Morsztyn, Wybór wierszy; J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.); 

W. Potocki, Wojna chocimska (fragm. Mowa Chodkiewicza); Molier, Skąpiec lub Świętoszek. 

B. Wybór poezji współczesnej: J. M. Rymkiewicz, Na trupa, Daphnis…; S. Grochowiak, Modlitwa do Pani; 

H. Sienkiewicz, Potop.   

 

Oświecenie 

A. I. Krasicki, przypomnienie poznanych bajek, Hymn, satyra Do króla, Monachomachia (fragm.); 

J. U. Niemcewicz, Powrót posła; wybór publicystyki Staszica i Kołłątaja (przypomnienie poznanych fragm.); 

F. Karpiński, Wybrane wiersze (np. Laura i Filon, Bóg się rodzi, Żale sarmaty w zestawieniu z Hymnem 

Krasickiego); R. Suchodolski, Witaj majowa jutrzenko; J. Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego.  

B. Wybór współczesnej satyry, np. Tuwima, Gałczyńskiego, Minkiewicza, Kerna i in.  

 

Romantyzm 

A. A. Mickiewicz, Oda do młodości, Ballady i romanse (wybór), Sonety krymskie (wybór), Dziady cz. III, Pan 

Tadeusz, Liryki lozańskie; J. Słowacki, Kordian, Beniowski (fragm.); liryki, np. Grób Agamemnona, Testament 

mój, Los mię już żaden nie może zatrwożyć, Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi…; C. K. Norwid, liryki, 

np. Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, W Weronie, Dziecko i krzyż, Klaskaniem mając obrzękłe 

prawice; wybór publicystyki romantyzmu, np. A. Mickiewicz, M. Mochnacki, H. Kamieński, E. Dembowski; 

wybór epistolografii romantycznej, np. Z. Krasiński, J. Słowacki.  

B. Wybór poezji XX w.: W. Broniewski, Ballady i romanse, Wnukowi, Moja biblioteka; A. Słonimski, 

Mickiewicz; J. Lechoń, Mochnacki, Pani Słowacka; Z. Herbert, Pieśń o bębnie (w zestawieniu z Norwidem – 

Bema pamięci); wybrany dramat Wyspiańskiego, np. Warszawianka, Noc Listopadowa, Wyzwolenie. 

 

Pozytywizm 
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A. A. Asnyk, Wybór wierszy; B. Prus, Lalka; H. Sienkiewicz – przypomnienie poznanej twórczości i sylwetki 

laureata narody Nobla; wybór nowelistyki pozytywistycznej, np. Miłosierdzie gminy M. Konopnickiej, Sachem 

Sienkiewicza, Tadeusz lub Gloria victis E. Orzeszkowej, Katarynka lub Kamizelka B. Prusa; wybór 

publicystyki pozytywizmu – A. Świętochowski, B. Prus; wybór powieści z literatury obcej – Balzaka, 

Dostojewskiego, Tołstoja.  

B. Wybrany utwór S. Żeromskiego, np. Wierna rzeka, Echa leśne, Rozdziobią nas kruki, wrony… 

 

Młoda Polska 

A. Wybór poezji młodopolskiej: K. Tetmajer, L. Staff, T. Miciński, J. Kasprowicz (Hymny); S. Wyspiański, 

Wesele, S. Żeromski, Ludzie bezdomni, W. Reymont, Chłopi, wybrana powieść lub dramat z literatury obcej 

(Conrada, Ibsena, Maeterlincka, Czechowa); wybór krytyki literackiej, np.: T. Boy-Żeleński, 

S. Brzozowski, S. Przybyszewski. 

B. J. Tuwim, Dziesięciolecie.  

 

Dwudziestolecie 

A. S. Żeromski, Przedwiośnie, M. Dąbrowska, Noce i dnie (jeden tom); wybrane fragmenty prozy 

awangardowej – W. Gombrowicz, Ferdydurke, B. Schulz, Sklepy cynamonowe, M. Proust, W poszukiwaniu 

straconego czasu (z tomu W stronę Swanna), S. I. Witkiewicz, W małym dworku lub fragm. Szewców.  

Wybór poezji: B. Leśmian, J. Tuwim, B. Jasieński (Do futurystów), J. Przybosia, J. Czechowicza i innych 

poetów reprezentatywnych dla grup literackich dwudziestolecia; publicystyka społeczna i kulturalna: T. Boy-

Żeleński, K. Irzykowski.  

B. Lektura uzupełniająca: wybrana powieść lub nowela spośród utworów – Z. Nałkowska, Granica, 

M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka, J. Kaden Bandrowski, Generał Barcz, J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka, 

F. Kafka, Proces, M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, I. Babel, Wybór opowiadań, A. Saint-Exupéry, Mały 

książę, E. M. Remarque, Na Zachodzie bez zmian, wybrany dramat, np. J. Szaniawski, Żeglarz, Most, 

H. Roztworowski, Niespodzianka, B. Brecht, Matka Courage lub Kariera Artura Ui, W. Majakowski, 

Łaźnia, Pluskwa.  

 

Współczesność (program w całości fakultatywny) 

Literatura wobec drugiej wojny światowej (2-3 pozycje) – K. K. Baczyński, T. Gajcy (wybór poezji); 

Z. Nałkowska, Dziennik czasów wojny (fragm.); T. Borowski, Wybór opowiadań; M. Białoszewski, Pamiętnik 

z powstania warszawskiego; S. Strzelecki, Próba świadectwa; K. Moczarski, Rozmowy z katem; 

M. Wańkowicz, Szkice spod Monte Cassino; J. Szaniawski, Dwa teatry.  

Współczesna proza polska (2-3 pozycje) – J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię, Wielki Tydzień; 

K. Brandys, Wariacje pocztowe; R. Bratny, Kolumbowie rocznik 20; S. Dygat, Jezioro Bodeńskie, 

Pożegnania; M. Hłasko, Wybrane opowiadania; K. Filipowicz, Co jest w człowieku, Pamiętnik antybohatera; 

T. Konwicki, Kronika przypadków miłosnych; S. Lem, Dzienniki gwiazdowe, Bajki robotów; M. Nowakowski, 

Układ zamknięty, Wesele raz jeszcze; T. Nowak, A jak królem, a jak katem będziesz; E. Redlińska, Konopielka; 

J. Stryjowski, Przybysz z Narbony; J. J. Szczepański, Polska jesień, Buty, Przed nieznanym trybunałem; 

W. Żukrowski, Z kraju milczenia.  
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Współczesna proza obca: A. Camus, Obcy, Dżuma, Eseje; E. Hemingway, Komu bije dzwon, Stary człowiek 

i morze; W. Faulkner, Wielki las, Światłość w sierpniu; J. Steinbeck, Niebieskie pastwiska; H. Böll, Gdzie 

byłeś Adamie, Zwierzenia Klowna. 

Wybrany dramat: T. Różewicz, Kartoteka; S. Mrożek, Zabawa, Emigranci; W. Gombrowicz, Operetka.  

Panorama polskiej poezji: Cz. Miłosz – laureat narody Nobla, powojenna twórczość W. Broniewskiego 

i K. I. Gałczyńskiego, wybrane wiersze T. Różewicza i W. Szymborskiej; wybrane wiersze 

M. Białoszewskiego, Z. Herberta, S. Grochowiaka; wybrane wiersze innych poetów (według uznania 

nauczyciela i uczniów): A. Bursy, H. Poświatowskiej, J. Twardowskiego, E. Lipskiej, S. Barańczaka, 

R. Krynickiego i in.  

Wybór reportażu, np. H. Krall, R. Kapuściński (Cesarz), K. Dziewanowski i in.  

Wybór krytyki literackiej i eseju, np. K. Wyka, J. Błoński, J. Kwiatkowski, S. Barańczak i in. 

   

1981362 

 

Program literacki w czteroletniej szkole średniej (proponowany materiał w szkole pięcioletniej będzie 

realizowany w innym układzie) 

 

Klasa I 

Okres propedeutyczny (ok. 6 tygodni) 

 

Lektura podstawowa 

Średniowiecze 

Pismo Święte – fragmenty wybrane przez nauczyciela (np. zestawienie początku Księgi Genesis z Biblii 

Królowej Zofii z Biblią Tysiąclecia, jeden psalm w tłumacz. J. Kochanowskiego i Cz. Miłosza, jedna 

przypowieść ewangeliczna w tłumacz. J. Wujka); Gall Anonim, fragm. Kroniki; Bogurodzica; najstarsze 

zabytki literatury polskiej, np. Legenda o św. Aleksym, O zachowaniu się przy stole, Rozmowa Mistrza 

Polikarpa ze śmiercią (fragm.), Satyra na leniwych chłopów; Pieśń o Rolandzie (fragm.). 

 

Lektura uzupełniająca 

Antyk i Średniowiecze 

A) Platon, Obrona Sokratesa (fragm.); Marek Aureliusz, Rozmyślania (fragm.); Horacy, Wybrane wiersze; 

Dzieje Tristana i Izoldy; Kwiatki św. Franciszka (fragm.); Dante Alighieri, Boska komedia (fragm.).  

B) J. Parandowski, Dysk olimpijski, Alchemia słowa; H. Sienkiewicz, Quo vadis; W. Berent, Żywe kamienie 

(fragm.); K. I. Gałczyński, Wit Stwosz; Z. Kossak-Szczucka, Krzyżowcy (fragm.); H. Malewska, Kamienie 

wołać będą; A. Mickiewicz, Grażyna. 

C) Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy (fragm.); J. Huizinga, Jesień średniowiecza (fragm.); 

P. Jasienica, Polska Piastów.   

 
362 Ministerstwo Oświaty i Wychowania – Instrukcja programowa dla liceum i technikum. Język polski, 

Warszawa 1981.  



225 
 

 

Lektura podstawowa  

Odrodzenie 

Mitologia: wybór mitów w opracowaniu J. Parandowskiego; Homer, Iliada; Sofokles, Antygona; A. Frycz 

Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragm.); M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragm.); 

J. Kochanowski, wybór fraszek, pieśni, trenów (według uznania nauczyciela); P. Skarga, II kazanie sejmowe 

(O miłości Ojczyzny – fragm.); W. Szekspir, wybrany dramat (np. Makbet, Romeo i Julia, Sen nocy letniej). 

 

Lektura uzupełniająca 

Odrodzenie 

A) M. Rej, Krótka rozprawa; J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich; Sz. Szymonowic, wybrane sielanki, 

np. Żeńcy, Kołacze; proza europejskiego renesansu – wybrane fragm. (np. pisma Fontaine, Boccacio, Rabelais, 

Machiavelli); M. Cervantes, Don Kichote. 

B) R. Rolland, Colas Breugnon.  

C) A. Mickiewicz, Wykłady z literatury słowiańskiej (np. fragm. wykładów XXV, XXXII, XI); P. Jasienica, 

Polska Jagiellonów; W. Borowy, Kamienne rękawiczki (fragm.); B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej 

filozofii człowieka; W. Weintraub, Rzecz czarnoleska.    

 

Lektura podstawowa  

Barok 

M. Sęp-Szarzyński, wybrany sonet; liryki barokowe – wybrane przez nauczyciela (np. J. A. Morsztyn, 

W. Potocki – m.in. fragm. Wojny chocimskiej); J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.); proza epistolarna 

i refleksyjno-filozoficzna – wybrane fragmenty (np. J. Sobieski, Listy do Marysieńki; H. Lubomirski, 

Rozmowy Artaxesa z Ewandrem); wybrana komedia Moliera (np. Świętoszek, Don Juan). 

 

Lektura uzupełniająca 

Barok 

A) P. Corneille, Cyd; H. Pascal, Myśli (fragm.).  

B) Z. Kossak-Szczucka, Złota wolność; H. Malewska, Panowie Leszczyńscy; H. Sienkiewicz, Ogniem 

i mieczem. 

C) P. Jasienica, Rzeczpospolita obojga narodów; J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński (fragm.); J. Tazbir, 

Spotkanie z historią; W. Borowy, O poezji polskiej XVIII w.  

 

Lektura podstawowa 

Oświecenie 

I. Krasicki, wybór bajek i satyr (np. Żona modna, Pijaństwo, Do króla), fragm. Myszeidy i Monachomachii; 

publicystyka Sejmu Czteroletniego: fragm. pism Staszica i Kołłątaja; F. Karpiński, wybrane wiersze 

(np. Laura i Filon, Bóg się rodzi, Pieśń dziada); komedia oświeceniowa (np. J. U. Niemcewicz, Powrót posła); 

Mazurek Dąbrowskiego. 
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Lektura uzupełniająca 

Oświecenie 

A) W. Bogusławski, Krakowiacy i górale; D. Diderot, Kubuś Fatalista; J. W. Goethe, Cierpienia młodego 

Wertera, Wybór wierszy; I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (fragm.); J. Locke, List 

o tolerancji (fragm.); J. J. Rousseau, Emil, Nowa Heloiza, Umowa społeczna, Wyznania (do wyboru); 

F. Schiller, Zbójcy; L. Sterne, Podróż sentymentalna; Wolter, Kandyd; F. Zabłocki, Fircyk w zalotach; 

pamiętniki polskie XVIII w. – wybrane fragm. np. Kitowicza, Karpińskiego, Niemcewicza.  

B) W. Berent, Nurt, Diogenes w kontuszu; W. Rzewuski, Pamiątki Soplicy.  

C) Z. Libera, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta; B. Suchodolski, Rozwój 

nowożytnej filozofii człowieka (fragm.). 

 

Klasa II 

 

Lektura podstawowa  

Romantyzm 

A. Mickiewicz, Oda do młodości, wybór ballad i wierszy, Dziady cz. II i III, wybór Sonetów krymskich, Konrad 

Wallenrod, Pan Tadeusz, wybrane liryki lozańskie; J. Słowacki, Kordian, wybrane liryki, Beniowski (fragm.); 

Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; C. K. Norwid, wybrane wiersze.  

 

Lektura uzupełniająca  

Romantyzm 

A) H. Balzac, Ojciec Goriot lub inna powieść; J. Byron, Giaur; K. Dickens, Dawid Copperfield, Klub 

Pickwicka; A. Fredro, wybrana komedia (np. Śluby panieńskie, Pan Jowialski); M. Gogol, wybrane 

opowiadanie (np. Płaszcz); W. Hugo, Nędznicy; J. I. Kraszewski, wybrana powieść; M. Lermontow, Bohater 

naszych czasów; A. Malczewski, Maria; A. Mickiewicz, IV cz. Dziadów, wybór prozy publicystycznej 

(np. fragm. Ksiąg pielgrzymstwa, Trybuny Ludów, Skład zasad); A. de Musset, Spowiedź dziecięcia wieku; 

A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, wybrane wiersze; W. Scott, Wawerly lub inna powieść; J. Słowacki, 

Balladyna, Lilia Weneda, Fantazy, Sen srebrny Salomei; Stendhal, Czerwone i czarne; W. Szekspir, Hamlet; 

wybór pism filareckich; wybór epistolografii romantycznej (np. listy Chopina, Krasińskiego, Mickiewicza, 

Norwida, Słowackiego); wybór poezji romantycznej w kraju (np. wiersze Lenartowicza, Ujejskiego, Pola, 

Syrokomli).  

B) L. Kruczkowski, Kordian i cham; K. Paustowski, Gwiazda północna; S. Wyspiański, Warszawianka, Noc 

listopadowa; S. Żeromski, Popioły.  

C) T. Boy Żeleński, Obrachunki fredrowskie, Brązownicy (fragm.); M. Brandys, Kozietulski i inni, Koniec 

świata szwoleżerów; M. Dernałowicz, Juliusz Słowacki (fragm.); A. Kijowski, Listopadowy wieczór; 

J. Kleiner, Słowacki; J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, A. Witkowska, Mickiewicz, Słowo i czyn; K. Wyka, 

Pan Tadeusz – Studia o poemacie. Studia o tekście.  

 

Lektura podstawowa  

Pozytywizm 
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B. Prus, wybrane kroniki, wybrane nowele, Lalka; E. Orzeszkowa, wybrane nowele (np. ABC, Gloria victis), 

wybrana powieść (np. Nad Niemnem, Meir Ezofowicz, Cham, Dziurdziowie); H. Sienkiewicz, wybrana nowela 

(np. Sachem, Bartek Zwycięzca, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Szkice węglem, Ta trzecia), Potop; 

A. Asnyk, wybrane wiersze; M. Konopnicka, wybrane wiersze, wybrana nowela (np. Mendel Gdański, 

Miłosierdzie gminy).  

 

Lektura uzupełniająca 

Pozytywizm 

A) B. Prus, Faron, Emancypantki; H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki; L. Tołstoj, Wojna i pokój; 

I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci, Zapiski myśliwego; Guy de Maupassant, Nowele wybrane.  

B) M. Wańkowicz, Tworzywo (fragm.); W. Terlecki, Dwie głowy ptaka; S. Rembek, Ballada o wzgardliwym 

wisielcu. 

C) S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów.   

 

Klasa III 

 

Lektura podstawowa 

Młoda Polska 

Poezja europejska II poł. XIX w. i pocz. XX w. – wiersze np. Ch. Baudelaire’a, S. Mallarmego, 

A. Rimbauda, P. Verlaine’a, W. Whitmana, R. M. Rilkego, A. Błoka. 

Dramat europejski – wybrany utwór, np. H. Ibsena, M. Maeterlincka, A. Czechowa. 

Proza europejska – utwór wybrany przez nauczyciela, np. Flaubert, Zola, Dostojewski, Czechow, Conrad.  

Liryka okresu Młodej Polski – wybrane utwory K. Przerwy-Tetmajera, J. Kasprowicza, L. Staffa, 

S. Wyspiańskiego; S. Wyspiański, Wesele; W. S. Reymont, Chłopi; S. Żeromski, Dzienniki (fragm.), 

wybrane opowiadania, Ludzie bezdomni.  

 

Lektura uzupełniająca 

Młoda Polska 

Literatura polska: W. Berent, Ozimina; T. Boy Żeleński, Znasz-li ten kraj, Słówka; S. Brzozowski, Legenda 

Młodej Polski; K. Estreicher, Nie od razu Kraków zbudowano; A. Grzymała-Siedlecki, Niepospolici ludzie 

w dniu swoim powszednim; J. Kasprowicz, O bohaterskim koniu i walącym się domie; W. Orkan, 

W Roztokach; S. Pigoń, Z Komborni w świat; A. Strug, Ludzie podziemni; K. Przerwa-Tetmajer, Na skalnym 

Podhalu; K. Wyka, Thanatos i Polska (fragm.); S. Wyspiański, Wyzwolenie; G. Zapolska, Moralność pani 

Dulskiej lub inna komedia; S. Żeromski, Róża, proza publicystyczna i poetycka.     

Literatura obca: J. Conrad, Lord Jim, Zwycięstwo, Jądro ciemności; A. Czechow, Trzy siostry, Wujaszek 

Wania, Czajka, wybrana nowela; F. Dostojewski, Wspomnienia z domu umarłych, Zbrodnia i kara; 

G. Flaubert, Pani Bovary; M. Gorki, Moje uniwersytety, Matka, Na dnie; H. Ibsen, Dzika kaczka, Nora; 

M. Maeterlinck, Ślepcy; G. Wells, Wehikuł czasu; E. Zola, Germinal lub inna powieść.   

 

Lektura podstawowa 
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Dwudziestolecie międzywojenne 

Różne nurty w polskiej prozie lat 1918-1939: 

a) S. Żeromski, Przedwiośnie 

b) M. Dąbrowska, Noce i dnie (tom I i II) 

c) Powieść wybrana spośród dzieł: J. Kadena-Bandrowskiego, J. Iwaszkiewicza, M. Kuncewiczowej, 

Z. Nałkowskiej, J. Parandowskiego, A. Struga i innych.  

d) Proza awangardowa – wybrany utwór B. Schulza lub W. Gombrowicza. 

Proza europejska (wybrany przykład) – T. Mann, M. Proust, F. Kafka, M. Szołochow, M. Bułhakow, 

I. Babel, J. Haszek, J. Joyce, A. Malraux, E. M. Remarque.  

Poezja zachodnioeuropejska (wybrane wiersze) – G. Apollinaire, T. S. Eliot; poezja rosyjska – Jesienin, 

Majakowski, Pasternak, Cwietajewa, Mandelsztam.  

Poezja polska (wybrane wiersze) – Staff, Leśmian, Tuwim, Wierzyński, Słonimski, Iwaszkiewicz, Lechoń, 

Pawlikowska-Jasnorzewska, Czechowicz, Miłosz, Przyboś, Broniewski, Gałczyński.  

Dramat polski (wybrany utwór) – J. Szaniawski lub S. Witkiewicz.  

Publicystyka społeczna i kulturalna (wybrany przykład) – T. Boy Żeleński, K. Irzykowski, M. Wańkowicz, 

K. Pruszyński. 

 

Lektura uzupełniająca  

Dwudziestolecie międzywojenne 

Literatura polska: T. Boy Żeleński, Flirt z Melpomeną (wybór); M. Dąbrowska, Ludzie stamtąd; 

W. Gombrowicz, Ferdydurke; J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze, wybór nowel, Lato w Nohant; J. Kaden-

Bandrowski, Generał Barcz; M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka; Z. Nałkowska, Granica, Choucas, Dom nad 

łąkami, Dom kobiet; J. Parandowski, Niebo w płomieniach, Trzy znaki Zodiaku; J. Szaniawski, Żeglarz, Most, 

Adwokat i róże; A. Strug, Odznaka za wierną służbę; B. Schulz, Sklepy cynamonowe; M. Wańkowicz, 

Na tropach Smętka; S. I. Witkiewicz, W małym dworku, Szewcy; J. Wittlin, Sól ziemi; S. Żeromski, Wiatr 

od morza, Uciekła mi przepióreczka.  

Literatura obca: M. Babel, wybrane opowiadania (Armia konna), B. Brecht, Kariera Artura Ui; M. Bułhakow, 

Mistrz i Małgorzata; J. Haszek, Przygody dobrego wojaka Szwejka; J. Joyce, Ulisses (fragm.), Portret artysty 

z czasów młodości; F. Kafka, Proces; W. Majakowski, Łaźnia, Pluskwa; A. Malraux, Dola człowieka; 

T. Mann, Buddenbrookowie, Czarodziejska góra; M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu (fragm.); 

E. M. Remarque, Na Zachodzie bez zmian; A. Saint-Exupéry, Nocny lot, Mały książę, Ziemia planeta ludzi; 

G. B. Shaw, Pigmalion; M. Szołochow, Cichy Don.  

 

Z. Bieńkowski, Piekła i Orfeusze; A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu; T. Kostkiewiczowa, 

A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Czytamy utwory współczesne; A. Sandauer, Poeci trzech pokoleń. 

 

Klasa IV 

Literatura współczesna 

a) Poezja polska w czasie wojny – twórczość pisarzy starszej generacji, pokolenie Baczyńskiego.  
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b) Literatura faktu, pamiętnik i eseistyka wobec zjawisk II wojny światowej (wybór przynajmniej 

trzech pozycji): M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego; T. Borowski, opowiadania 

ze zbioru Pożegnanie z Marią; J. Korczak, Pamiętnik; K. Moczarski, Rozmowy z katem; 

Z. Nałkowska, Medaliony, Dzienniki czasu wojny; J. Strzelecki, Próba świadectwa, M. Wańkowicz, 

Szkice spod Monte Cassino; K. Wyka, Życie na niby, i in.  

c) Współczesna proza polska (przynajmniej trzy pozycje w całości lub we fragm.): J. Andrzejewski, 

Popiół i diament, Ciemności kryją ziemię; J. Bocheński, Boski Juliusz; K. Brandys, Listy do pani Z., 

Wariacje pocztowe, Dżoker; R. Bratny, Kolumbowie rocznik 20.; T. Breza, Urząd, Spiżowa brama; 

L. Buczkowski, Czarny potok; B. Czeszko, Tren; S. Dygat, Jezioro Bodeńskie; K. Filipowicz, Co jest 

w człowieku, Pamiętnik antybohatera; J. Iwaszkiewicz, Nowele i opowiadania wybrane, Ogrody; 

J. Kawalec, Tańczący jastrząb; T. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych, Sennik współczesny, 

Zwierzoczłekoupiór; M. Kuncewiczowa, Fantomy, Leśnik; A. Kuśniewicz, Strefy; S. Lem, Dzienniki 

gwiazdowe, Solaris, Bajki robotów, Opowiadania; Cz. Miłosz, Dolina Issy; S. Mrożek, Opowiadania; 

T. Nowak, A jak królem…; M. Nowakowski, Układ zamknięty, Wesele raz jeszcze; T. Parnicki, 

Srebrne orły; J. Putrament, Bołdyn; A. Rudnicki, Opowiadania; J. Stryjkowski, Głosy 

w ciemnościach, Austeria; J. J. Szczepański, Polska jesień, Rafa, Przed nieznanym trybunałem; 

S. Zieliński, Sny pod Fumarolą; W. Żukrowski, Z kraju milczenia; polska nowela współczesna – 

wybór Bujnickiego i Kajtocha; reportaż – H. Krall, K. Dziewanowski, R. Kapuściński i in.  

d) Współczesna proza światowa (przynajmniej dwie pozycje w całości lub we fragmentach): H. Böll, 

Gdzie byłeś Adamie?, Zwierzenia clowna; A. Camus, Obcy, Dżuma, Eseje; W. Faulkner, Wielki las, 

Światłość w sierpniu, Sartoris; E. Hemingway, Pożegnanie z bronią, Komu bije dzwon, Opowiadania 

wybrane; W. Rasputin, Pożegnanie z Matiorą; W. F. Tendriakow, Zgon; wybrany przykład prozy 

latynoamerykańskiej – Borges, Cortazar, Marquez.  

e) Polski dramat powojenny (przynamniej dwie pozycje): J. Szaniawski, Dwa teatry; L. Kruczkowski, 

Niemcy, Pierwszy dzień wolności; T. Różewicz, Kartoteka; S. Mrożek, Tango, Emigranci.  

f) Współczesna poezja polska (wybrane wiersze)  – K. I. Gałczyński, Cz. Miłosz (powojenne), 

T. Różewicz, Z. Herbert, M. Białoszewski, W. Szymborska, L. Staff, W. Broniewski, 

J. Iwaszkiewicz, A. Ważyk, F. Jastrun, S. Grochowiak, A. Rymkiewicz, T. Nowak, 

J. Twardowski, E. Lipska, E. Bryll, H. Poświatowska, S. Barańczak i in. 

   

1983363 

 

Klasa I 

 

Okres wstępny – trwał ok. 2-3 tygodni – powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej w zakresie nauki 

o języku i podstaw poetyki; wstępne ćwiczenia z analizy i interpretacji utworów literackich.  

 

 
363 Ministerstwo Oświaty i Wychowania – Program nauczania liceum ogólnokształcącego. Język polski. Klasy I-

IV, Warszawa 1983.  
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Lektura podstawowa  

Świat starożytny 

J. Parandowski, Mitologia (wybór); Homer, Iliada (fragm.); Sofokles, Antygona; Biblia: wybrane fragm. 

z Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Pieśni nad Pieśniami, Psalmów; wybrane przypowieści ewangeliczne, 

np. Kazanie na górze, Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, Przypowieść o synu marnotrawnym.  

 

Lektura uzupełniająca 

Świat starożytny 

A) informacja o różnych doktrynach filozoficznych starożytności, np. Heraklita, Demokryta, Epikura; 

Platon, Obrona Sokratesa (fragm.); Arystoteles, Poetyka (fragm.); Marek Aureliusz, Rozmyślania (fragm.); 

*Horacy, Wybór wierszy. 

B) J. Parandowski, Dysk olimpijski; H. Sienkiewicz, Quo vadis.  

C) C. W. Ceram, Bogowie, groby i uczeni (fragm.); M. Jastrun, Mit śródziemnomorski (fragm.); 

Z. Kosidowski, Opowieści biblijne (wybór); T. Zieliński, Starożytność bajeczna (wybór); P. Kuncewicz, 

Antyk zmęczonej Europy. 

 

Lektura podstawowa 

Średniowiecze 

Gall Anonim, Kronika polska (fragm.); Bogurodzica; fragm. najstarszych zabytków literatury polskiej, 

np. Legenda o św. Aleksym, O zachowaniu się przy stole, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, Satyra 

na leniwych chłopów, Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego; Pieśń o Rolandzie (fragm.). 

 

Lektura uzupełniająca 

Średniowiecze 

A) *Dzieje Tristana i Izoldy; Kwiatki św. Franciszka (fragm.); Dante, Boska komedia (fragm.). 

B) W. Berent, Żywe kamienie (fragm.); K. I. Gałczyński, Wit Stwosz; Z. Kossak-Szczucka, Krzyżowcy 

(fragm.).  

C) Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy (fragm.); J. Huizinga, Jesień średniowiecza (fragm.); 

P. Jasienica, Polska Piastów. 

 

Lektura podstawowa  

Odrodzenie 

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragm.); J. Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów; A. Frycz-

Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragm.); P. Skarga, Kazania sejmowe (np. O miłości ku ojczyźnie 

– fragm.); W. Szekspir, Romeo i Julia lub Makbet.  

 

Lektura uzupełniająca  

Odrodzenie 
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A) M. Rej, Krótka rozprawa…; *J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich; Sz. Szymonowic, wybrane 

sielanki (np. Żeńcy, Kołacze); proza europejska – wybrane fragm. utworów: Montaigne’a, Boccaccia, 

Rabelais’ego, Machiavellego; M. S. Cervantes, Don Kichote.    

B) R. Rolland, Colas Breugnon; B. Leśmian, Urszula Kochanowska; L. Staff, Curriculum vitae, Lipy, 

Przedśpiew; J. Tuwim, Rzecz czarnoleska.  

C) A. Mickiewicz, Wykłady z literatury słowiańskiej (fragm., np. wykład XXV, XXXIII, XI); P. Jasienica, 

Polska Jagiellonów; W. Borowy, Kamienne rękawiczki (fragm.); B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej 

filozofii człowieka (fragm.); W. Weintraub, Rzecz czarnoleska. 

 

Lektura podstawowa 

Barok 

M. Sęp-Szarzyński, wybrany sonet; J. A. Morsztyn, wybór wierszy; W. Potocki, wybór wierszy, fragm. 

Wojny chocimskiej; wybór innych poetów polskiego baroku – D. Naborowskiego, Z. Morsztyna, 

W. Kochowski; J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.); proza epistolarna i refleksyjno-filozoficzna, np. fragm. 

Listów do Marysieńki Jana Sobieskiego lub Rozmów Artaxesa z Ewandrem S. H. Lubomirskiego; Molier, 

Świętoszek lub Skąpiec. 

 

Lektura uzupełniająca  

Barok 

A) *P. Corneille, Cyd; Kartezjusz, Rozprawa o metodzie (fragm.); H. Pascal, Myśli (fragm.).  

B) Z. Kossak-Szczucka, Złota wolność; H. Malewska, Panowie Leszczyńscy; *H. Sienkiewicz, Ogniem 

i mieczem.  

C) P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów; J. Błoński, Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego 

baroku (fragm.); J. Tazbir, Spotkanie z historią; W. Borowy, O poezji polskiej XVIII w. 

 

Lektura podstawowa 

Oświecenie 

I. Krasicki, wybór bajek, satyr (np. Żona modna, Pijaństwo, Do króla), Monachomachia (fragm.); publicystyka 

Sejmu Czteroletniego – wybrane fragm. pism H. Kołłątaja i S. Staszica; F. Karpiński, wybrane wiersze, 

np. Laura i Filon, Bóg się rodzi, Pieśń dziada; komedia oświecenia, np. J. U. Niemcewicz, Powrót posła; 

Mazurek Dąbrowskiego. 

 

Lektura uzupełniająca 

Oświecenie 

A) W. Bogusławski, Krakowiacy i górale; D. Diderot, Kubuś Fatalista; J. W. Goethe, Cierpienia młodego 

Wertera, wybór wierszy; *I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (fragm.); J. Locke, List 

o tolerancji (fragm.); J. J. Rousseau, Umowa społeczna (fragm.); F. Schiller, Zbójcy; *Wolter, Kandyd; 

F. Zabłocki, Fircyk w zalotach; Świat poprawić – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia; 

pamiętniki polskie XVIII w. wybrane fragmenty, np. Kitowicza, Karpińskiego, Niemcewicza.  

B) W. Berent, Nurt, Diogenes w kontuszu; W. Rzewuski, Pamiątki Soplicy.  
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C) Z. Libera, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta; Z. Goliński, Ignacy Krasicki. 

 

Klasa II 

Lektura podstawowa  

Romantyzm 

A. Mickiewicz, Oda do młodości, wybór ballad i wierszy, Dziady cz. II, Sonety krymskie (wybór), Konrad 

Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz, liryki lozańskie (wybór); J. Słowacki, Kordian, wybór liryków (w tym 

Grób Agamemnona), Beniowski (fragm.); Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; A. Fredro, Śluby panieńskie; 

C. K. Norwid, wybrane wiersze. 

 

Lektura uzupełniająca 

Romantyzm 

A) *H. Balzac, Ojciec Goriot; J. Byron, Giaur; K. Dickens, Dawid Copperfield, Klub Pickwicka; A. Fredro, 

Pan Jowialski; *wybór publicystyki społecznej i literackiej – A. Świętochowski, E. Orzeszkowa, 

M. Konopnicka i in.; *M. Gogol, wybrane opowiadania (np. Płaszcz); W. Hugo, Nędznicy; J. I. Kraszewski, 

wybrana powieść; A. Malczewski, Maria; *A. Mickiewicz, Dziady cz. IV; wybór prozy publicystycznej, np. 

A. Mickiewicz – fragm. z Ksiąg pielgrzymstwa, Skład zasad, wybór artykułów z „Trybuny Ludów”; A. de 

Musset, Spowiedź dziecięcia wieku (fragm.); A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, wybór wierszy; J. Słowacki, 

Balladyna, Lilla Weneda, Fantazy, Sen srebrny Salomei; Stendhal, Czerwone i czarne; *W. Szekspir, Hamlet; 

wybór epistolografii romantycznej, np. listy F. Chopina, Z. Krasińskiego, A. Mickiewicza, C. K. Norwida, 

J. Słowackiego; *wybór poezji romantycznej w kraju, np. utwory T. Lenartowicza, K. Ujejskiego, W. Pola, 

W. Syrokomli.  

B) L. Kruczkowski, Kordian i cham; K. Paustowski, Opowieść północna; S. Wyspiański, Warszawianka, 

Noc listopadowa; S. Żeromski, Popioły. 

C) T. Boy-Żeleński, Obrachunki fredrowskie, Brązownicy (fragm.); M. Brandys, Kozietulski i inni, Koniec 

świata szwoleżerów; M. Dernałowicz, Juliusz Słowacki (fragm.); J. Przyboś, Czytając Mickiewicza (wybór); 

S. Witkiewicz, Mickiewicz jako kolorysta; A. Witkowska, Wielcy polscy romantycy (fragm.). 

 

Lektura podstawowa  

Pozytywizm 

E. Orzeszkowa, wybrana nowela (np. Gloria victis), Nad Niemnem lub inna powieść (np. Meir Ezofowicz, 

Cham, Dziurdziowie); B. Prus, wybór Kronik, wybrana nowela (np. Nawrócony, Pomyłka, Grzechy 

dzieciństwa), Lalka; H. Sienkiewicz, wybrana nowela (np. Sachem, Bartek Zwycięzca, Szkice węglem, 

Ta trzecia), Potop; A. Asnyk, wybór wierszy; M. Konopnicka, wybór wierszy, wybrana nowela 

(np. Miłosierdzie gminy, Mendel Gdański).  

 

Lektura uzupełniająca  

Pozytywizm 
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A) A. Comte, Czym jest filozofia pozytywna? (fragm.); B. Prus, Faraon, Emancypantki; B. Prus, Ogniem 

i mieczem powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza; H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, Pan 

Wołodyjowski; L. Tołstoj, Wojna i pokój; I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci.  

B) W. Terlecki, Dwie głowy ptaka; M. Wańkowicz, Tworzywo (fragm.); S. Żeromski, Echa leśne, Rozdziobią 

nas kruki, wrony…  

C) S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów; H. Markiewicz, Antynomie powieści realistycznej 

dziewiętnastego wieku; realizm, naturalizm, typowość.    

 

Klasa III 

Lektura podstawowa 

Młoda Polska 

Poezja europejska drugiej połowy XIX w. i początku XX w. – wybrane wiersze: Ch. Baudelaire’a, 

S. Mallarmego, A. Rimbauda, P. Verlaine’a, W. Whitmana, R. M. Rilkego, A. Błoka.  

Liryka okresu Młodej Polski – wybrane wiersze: K. Przerwy-Tetmajera, J. Kasprowicza, L. Staffa; 

S. Wyspiański, Wesele; W. Reymont, Chłopi; S. Żeromski, wybór opowiadań, Ludzie bezdomni.  

 

Lektura uzupełniająca 

Młoda Polska 

A) W. Berent, Ozimina; *J. Conrad, Lord Jim, Jądro ciemności lub Smuga cienia; A. Czechow, wybrana 

nowela, wybrany dramat (np. Trzy siostry, Wujaszek Wania, Czajka, Wiśniowy sad); F. Dostojewski, Zbrodnia 

i kara, Wspomnienia z domu umarłych; G. Flaubert, Pani Bovary; M. Gorki, Matka, Na dnie; H. Ibsen, Dzika 

kaczka, Nora; M. Maeterlinck, Ślepcy; *G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej; W. Orkan, W Roztokach; 

*K. Przerwa-Tetmajer, Na skalnym Podhalu (wybrane opowiadanie); G. B. Shaw, Pigmalion; H. Wells, 

Wehikuł czasu lub Wojna światów; A. Strug, Ludzie podziemni; S. Wyspiański, Wyzwolenie; E. Zola, 

Germinal lub inna powieść; S. Żeromski, proza publicystyczna, Dzienniki (fragm.); wybór publicystyki 

literackiej i społecznej, np. S. Brzozowski, K. Irzykowski, L. Krzywicki, W. Nałkowski, S. Przybyszewski.  

B) J. Tuwim, Dziesięciolecie; Cz. Miłosz, Traktat poetycki (fragm.).  

C) T. Boy-Żeleński, Znasz-li ten kraj, Słówka (wybór); S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski (fragm.); 

K. Wyka, Thanatos i Polska (fragm.). 

 

Lektura podstawowa 

Dwudziestolecie międzywojenne 

S. Żeromski, Przedwiośnie; M. Dąbrowska, Noce i dnie (t. I i II); proza awangardowa, np. wybrany tom 

W. Gombrowicza lub B. Schulza; powieść wybrana spośród utworów: J. Kadena-Bandrowskiego 

(np. Generał Barcz) lub M. Kuncewiczowej (np. Cudzoziemka) lub Z. Nałkowskiej (np. Granica).  

Poezja europejska – wybór wierszy, np. G. Apollinaire’a, T. S. Eliota, S. Jesienina, W. Majakowskiego, 

B. Pasternaka, M. Cwietajewej.  

Poezja polska – wybór wierszy, np. L. Staffa, B. Leśmiana, Skamandrytów, M. Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej, W. Broniewskiego, K. I. Gałczyńskiego, J. Przybosia, J. Czechowicza, Cz. Miłosza.  
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Dramat polski: jeden z dramatów J. Szaniawskiego (np. Żeglarz, Most, Adwokat i róże) oraz S. I. Witkiewicza 

(W małym dworku lub Szewcy).  

Publicystyka społeczna i kulturalna – na podstawie artykułów, np. T. Boya-Żeleńskiego, K. Irzykowskiego, 

M. Wańkowicza, K. Pruszyńskiego. 

 

Lektura uzupełniająca 

Dwudziestolecie międzywojenne 

A) M. Dąbrowska, Ludzie stamtąd; B. Brecht, Kariera Artura Ui; *M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; 

W. Gombrowicz, Ferdydurke; J. Haszek, Przygody dobrego wojaka Szwejka; J. Iwaszkiewicz, Czerwone 

tarcze, Lato w Nohant, wybrana nowela; J. Kaden-Bandrowski, Czarne skrzydła; *F. Kafka, Proces; 

W. Majakowski, Łaźnia, Pluskwa; A. Malraux, Dola człowiecza; T. Mann, Buddenbrookowie, Czarodziejska 

góra; J. Parandowski, Niebo w płomieniach, Trzy znaki Zodiaku; M. Proust, W poszukiwaniu straconego 

czasu (wybrany tom, np. W stronę Swanna); E. M. Remarque, Na zachodzie bez zmian; A. Saint-Exupéry, 

Nocny lot, Mały książę, Ziemia planeta ludzi. 

 

Klasa IV 

1) Poezja polska okresu wojny i okupacji – a) twórczość pisarzy starszej generacji; b) pokolenie 

Kolumbów.  

2) Proza fabularna, literatura faktu, eseistyka i pamiętnik wobec zjawisk II wojny światowej 

(w całości lub we fragm.): a) T. Borowski, Pożegnanie z Marią (wybrane opowiadanie); 

Z. Nałkowska, Medaliony; b) przynajmniej jedna pozycja do wyboru: H. Auderska, Ptasi gościniec; 

M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego; R. Bratny, Kolumbowie rocznik 20; 

L. Buczkowski, Czarny potok; B. Czeszko, Tren; S. Dygat, Jezioro Bodeńskie; T. Hołuj, Koniec 

naszego świata; J. Korczak, Pamiętnik; K. Moczarski, Rozmowy z katem; T. Nowak, A jak królem, 

a jak katem będziesz; J. J. Szczepański, Polska jesień; J. Strzelecki, Próba świadectwa; 

M. Wańkowicz, Szkice spod Monte Cassino; K. Wyka, Życie na niby; Z. Załuski, Przepustka 

do historii.  

3) Współczesna poezja polska: a) debiuty przed rokiem 1945: L. Staff, A. Słonimski, J. Iwaszkiewicz, 

W. Broniewski, K. I. Gałczyński, Cz. Miłosz; b) poeci debiutujący po roku 1945: T. Różewicz, 

W. Szymborska, M. Białoszewski, Z. Herbert, S. Grochowiak, E. Bryll.  

4) Współczesna powieść polska: a) ku genezie współczesności (co najmniej jeden utwór): 

J. Andrzejewski, Popiół i diament; B. Czeszko, Pokolenie; J. Iwaszkiewicz, Sława i chwała; 

J. Kawalec, Tańczący jastrząb; T. Konwicki, Sennik współczesny; A. Kuśniewicz, Strefy; 

Cz. Miłosz, Dolina Issy; I. Newerly, Pamiątka z Celulozy; J. Stryjkowski, Głosy w ciemności; 

b) proza paraboliczna (co najmniej jeden utwór): J. Bocheński, Boski Juliusz; T. Breza, Urząd; 

A. Camus, Dżuma; J. Putrament, Bołdyn; c) nasi sąsiedzi (pożądany jeden utwór): B. Hrabal, 

Pociągi pod specjalnym nadzorem; W. Rasputin, Pożegnanie z Matiorą; W. Tiendriakow, Zgon; 

Ch. Wolf, Rozmyślania nad Christą T.; d) w stronę dalekich kultur (pożądany jeden utwór): A. Kobo, 

Kobieta z wydm; A. Carpentier, Podróż do źródeł czasu; G. Marquez, Sto lat samotności; e) lekcja 
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antyutopii (pożądany jeden utwór): R. Brandbury, 451 stopni Fahrenheita; S. Lem, Powrót z gwiazd; 

N. Shute, Ostatni brzeg; A. i B. Strugaccy, Przenicowany świat.  

5) Współczesna nowela, mikropowieść, opowiadanie (co najmniej dwa utwory różnych autorów): 

a) polskie: K. Brandys, Wywiad z Ballmayerem, Jak być kochaną; M. Dąbrowska, Tu zaszła zmiana, 

Na wsi wesele; K. Filipowicz, Bitwa na równinie Sedgmoor, Ogrody, Zarudzie; M. Hłasko, Baza 

Sokołowska, Pierwszy krok w chmurach; S. Mrożek, Zdarzenie w miasteczku, Wesele raz jeszcze; 

A. Rudnicki, Opowiadania barwne, Śnieg przeszłoroczny ze zbioru Profesor Tutka; S. Zieliński, 

Paryż, Sny pod Fumarolą; W. Żukrowski, z tomu Z kraju milczenia; b) obce: H. Böll, Człowiek 

z nożami, Przechodniu powiedz Spa…; J. L. Borges, Ogród o rozwidlających się ścieżkach, Temat 

zdrajcy i bohatera; A. Camus, Obcy; J. Cortazar, Południowa autostrada; E. Hemingway, Coś się 

kończy, Rzeka dwóch serc; W. Faulkner, Niedźwiedź z tomu Zstąp Mojżeszu; O. Pavel, z tomu Śmierć 

pięknych saren.  

6) Wybór współczesnego reportażu: O. Budrewicz, K. Dziewanowski, R. Kapuściński, 

K. Kąkolewski, H. Krall, E. Osmańczyk.  

7) Współczesny dramat polski: L. Kruczkowski, Niemcy lub Pierwszy dzień wolności; T. Różewicz, 

Kartoteka; S. Mrożek, Tango.  

8) Eseistyka z zakresu nauk humanistycznych dla uczniów szczególnie uzdolnionych: A. Bocheński, 

Rzecz o psychice narodu polskiego; K. Grzybowski, Ojczyzna-naród-państwo; R. Ingarden, 

Książeczka o człowieku; T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym; T. Kroński, Faszyzm 

a tradycja europejska; M. Ossowska, Normy moralne; S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia 

ojczyzny; W. Tatarkiewicz, O szczęściu.  

 

1990364 

 

Klasa I 

(I wersja)  

 

Źródła kultury europejskiej 

 

A. Lektura podstawowa 

J. Parandowski, Mitologia (wybór); Homer, Iliada (fragm.); Sofokles, Antygona; Biblia – fragm. z Księgi 

Genesis, Księgi Hioba, Pieśni nad pieśniami, Psalmów, wybrane przypowieści ewangeliczne, fragm. 

Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian – Hymn o miłości, fragm. Apokalipsy św. Jana.  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

 
364 Ministerstwo Edukacji Narodowej – Program liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum 

(dwie wersje). Język polski, Warszawa 1990.  
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Homer, Odyseja (fragm.); Antologia palatyńska (oprac. Z. Kubiak); wybór liryki greckiej i rzymskiej – 

Tyrtajos, Safona, Anakreont, Horacy, Owidiusz, Wergiliusz.  

b) kontynuacja i nawiązania:  

Mit Ikara w prozie i poezji polskiej, np. J. Iwaszkiewicz, Ikar, E. Bryll, Wciąż o Ikarach głoszą, T. Różewicz, 

Prawa i obowiązki, S. Grochowiak, Ikar; inne mity i motywy antyczne w poezji współczesnej, np. Nike, Niobe, 

Achilles; H. Sienkiewicz, Quo vadis; M. Twain, Pamiętniki Adama i Ewy; psalmy w tłumaczeniach 

J. Kochanowskiego, M. Sępa-Szarzyńskiego, F. Karpińskiego, L. Staffa, Cz. Miłosza, R. Brandstaettera 

i nawiązania do psalmów, np. W. Szymborska, Psalm, T. Nowak, Psalm miłosny, J. Kulmowa, Psalm 

nieporadny.  

 

Wybrane teksty epoki średniowiecza 

A. Lektura podstawowa 

Bogurodzica; Legenda o św. Aleksym; Lament świętokrzyski; Pieśń o Rolandzie (fragm.); Kwiatki 

św. Franciszka (wybór). 

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

Gall Anonim, Kronika polska (fragm.); Wybór wierszy średniowiecznych, np. O zachowaniu się przy stole, 

Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią i in.; Dante, Boska komedia (fragm.); Dzieje Tristana i Izoldy; 

F. Villon, Wielki Testament (wybór). 

b) kontynuacje i nawiązania:  

K. K. Baczyński, Gotyk, Święty Franciszek; M. Białoszewski, Stara pieśń na Binnarową, Wywiad; 

S. Grochowiak, Chmura, Święty Szymon Słupnik; J. Przyboś, Notre-Dame, Katedra w Lozannie; T. Różewicz, 

Gotyk 1954, Drewno; W. Szymborska, Miniatura średniowieczna; A. Gołubiew, Bolesław Chrobry (t. I i II); 

Z. Kossak-Szczucka, Krzyżowcy (t. I); H. Malewska, Kamienie wołać będą.  

 

Wybrane teksty epoki renesansu 

A. Lektura podstawowa 

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragm.); J. Kochanowski, Fraszki (wybór), Pieśni (wybór), Treny 

(wybór), Psalmy (wybór); M. Sęp-Szarzyński, Sonety (wybór); P. Skarga, Kazania sejmowe (wybór); 

W. Szekspir, Makbet, Romeo i Julia (do wyboru).  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

M. Rej, Krótka rozprawa… (fragm.); J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich (fragm.); A. Frycz-

Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej… (fragm.); Ł. Górnicki, Dworzanin polski (fragm.); 

Sz. Szymonowicz, Sielanki (wybór); G. Boccaccio, Dekameron (wybór); M. Cervantes, Don Kichot (wydanie 

skrócone); F. Petrarka, Sonety do Laury (wybór); F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragm.).  

b) kontynuacje i nawiązania:  
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B. Leśmian, Urszula Kochanowska; L. Staff, Lipy, Przedśpiew; J. Tuwim, Rzecz czarnoleska; M. Jastrun, 

Poemat o mowie polskiej (fragm.); J. I. Kraszewski, Zygmuntowskie czasy; R. Rolland, Colas Breugnon.  

 

Wybrane teksty barokowe 

A. Lektura podstawowa 

D. Naborowski, wybór wierszy; J. A. Morsztyn, wybór wierszy; J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.); 

P. Corneille, Cyd (przekład J. A. Morsztyna).  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

Z. Morsztyn, W. Potocki, S. Zimorowic – wybór wierszy; W. Potocki, Wojna chocimska (fragm.); 

J. Sobieski, Listy do Marysieńki (wybór); Molier, Świętoszek, Skąpiec (do wyboru); T. Tasso, Jerozolima 

wyzwolona (fragm.); wybór angielskiej poezji metafizycznej w przekładzie S. Barańczaka.  

b) kontynuacje i nawiązania: 

S. Grochowiak, Lekcja anatomii (Rembrandta); W. Szymborska, Kobiety Rubensa; H. Sienkiewicz, Ogniem 

i mieczem, Pan Wołodyjowski; B. Prus, „Ogniem i mieczem”, powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza.  

 

C. Ćwiczenia w interpretacji 

a) konteksty filozoficzne (fragm. tekstów źródłowych): 

Platon, Obrona Sokratesa; Arystoteles, Poetyka; Seneka, O życiu szczęśliwym; M. Aureliusz, Rozmyślania; 

św. Augustyn, Wyznania; Erazm z Rotterdamu, Pochwałą głupoty; N. Machiavelli, Książę; M. Montaigne, 

Próby; Kartezjusz, Rozprawa o metodzie; B. Pascal, Myśli.  

b) konteksty z zakresu estetyki i krytyki literackiej (fragm.): 

M. Jastrun, Mit śródziemnomorski; S. Witwicki, Wstęp do „Uczty” Platona; T. Zieliński, Starożytność 

bajeczna; A. Banach, Wybór maski; R. Brandstaetter, Krąg biblijny; A. Kamieńska, Twarze księgi, Na progu 

słowa; K. Bukowski, Biblia a literatura polska. J. Huizinga, Jesień średniowiecza; J. Woronczak, Polskość 

i europejskość literatury polskiego średniowiecza; P. Jasienica, Polska Piastów; W. Borowy, Kamienne 

rękawiczki; J. Błoński, Mikołaj Sep Szarzyński a początki polskiego baroku; M. Jastrun, Poeta i dworzanin; 

A. Kamieńska, Sen człowieka epoki kopernikańskiej; J. Przyboś, Trudne treny; P. Jasienica, Polska 

Jagiellonów; W. Łoziński, Życie polskie w danych wiekach; J. Tazbir, Spotkania z historią; P. Jasienica, 

Rzeczpospolita obojga narodów. 

 

Klasa II 

 

Wybrane teksty oświeceniowe 

A. Lektura podstawowa 

I. Krasicki, Bajki (wybór), Satyry (wybór), Monachomachia (fragm.); J. U. Niemcewicz, Powrót posła; 

F. Karpiński, wybór wierszy (np. Laura i Filon, liryki religijne i patriotyczne); J. Wybicki, Pieśń legionów 

polskich we Włoszech; Wolter, Kandyd czyli optymizm (fragm.).  
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B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

poezja konfederacji barskiej (w wyborze); literatura polityczna Sejmu Wielkiego i powstania 

kościuszkowskiego – J. Jasiński, F. S. Jezierski, H. Kołłątaj, S. Staszic, poezja anonimowa; W. Bogusławski, 

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale; I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; 

A. Naruszewicz, Chudy literat; S. Trembecki, Bajki, wybór wierszy; D. Diderot, Kubuś fatalista i jego pan 

(fragm.); J. J. Rousseau, Nowa Heloiza (fragm.).  

b) kontynuacje i nawiązania:  

M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Laura i Filon; Cz. Miłosz, Zaklęcie; W. Berent, Nurt, Opowieści 

biograficzne; H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragm.); W. Terlecki, Drabina Jakubowa.  

 

Wybrane teksty romantyzmu 

A. Lektura podstawowa 

A. Mickiewicz, Oda do młodości, Romantyczność, Sonety krymskie (wybór); Konrad Wallenrod (fragm.); 

Dziady cz. III; Pan Tadeusz; Do matki Polki; J. Słowacki, Kordian, wybrane liryki (np. Grób Agamemnona); 

Z. Krasiński, Nie-Boska komedia (całość lub cz. III i IV); C. K. Norwid, wybór wierszy; J. W. Goethe, Król 

olch, Cierpienia młodego Wertera.  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej:  

A. Malczewski, Maria (fragm.); A. Mickiewicz, Dziady cz. II i IV, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego 

(fragm.); Zdania i uwagi (wybór); Liryki lozańskie (wybór); J. Słowacki, Beniowski (fragm.), Lilia Weneda, 

Fantazy, Ksiądz Marek, Anhelli, Ojciec zadżumionych; C. K. Norwid, Ad leones, Bransoletka, Czarne kwiaty, 

Promethidion (fragm.); A. Fredro, Śluby panieńskie; J. I. Kraszewski, wybrana powieść; wybór romantycznej 

epistolografii – Chopin, Krasiński, Słowacki, Mickiewicz, Norwid; J. W. Goethe, Faust (fragm.); 

J. G. Byron, Giaur (fragm.); A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin (fragm.); F. Schiller, Zbójcy, Rękawiczka; 

W. Hugo, Nędznicy; W. Scott, Waverley; Stendhal, Czerwone i czarne; H. Balzak, Ojciec Goriot; 

W. Szekspir, Hamlet.  

b) kontynuacje i nawiązania:  

K. K. Baczyński, Elegia, Obłoki lotne, Niebo złote ci otworzę; W. Broniewski, Ballady i romanse, Moja 

biblioteka, Wnukowi; J. Lechoń, Mochnacki, Pani Słowacka; Cz. Miłosz, W mojej ojczyźnie; A. Słonimski, 

Mickiewicz; S. Wyspiański, Noc listopadowa, Warszawianka; S. Żeromski, Popioły.  

 

C. Ćwiczenia w interpretacji 

a) konteksty filozoficzne (fragm. tekstów źródłowych): 

Encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł; D. Diderot, O względnym i bezwzględnym 

charakterze wartości; I. Kant, Co to jest oświecenie?; J. Locke, List o tolerancji…, Myśli o wychowaniu; 

Ch. de Montesquieu, Listy perskie; J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Listy moralne; Wolter, Traktat 

o tolerancji; K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny (skupić się na estetyce romantycznej – 
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A. W. Schlegel, P. Shelley, F. Schiller); publicystyka i myśl polityczna – E. Dembowski, H. Kamieński, 

M. Mochnacki, A. Mickiewicz.  

b) konteksty z zakresu estetyki i krytyki literackiej (fragm.): 

W. Borowy, O poezji polskiej XVIII w.; Z. Goliński, Ignacy Krasiński; Z. Libera, Życie literackie w Warszawie 

w czasach Stanisława Augusta; W. Tatarkiewicz, Klasyczne i nowoczesne rozumienie sztuki; M. Janion, 

…I świeci kanonier ostatni (wstęp do Reduty); M. Jastrun, Mickiewicz; A. Witkowska, Wielcy polscy 

romantycy; A. Kijowski, Wieczór listopadowy; M. Brandys, Koniec świata szwoleżerów.  

 

 Klasa III  

 

Wybrane teksty pozytywizmu 

A. Lektura podstawowa 

M. Konopnicka, wybrane nowele, np. Miłosierdzie gminy, Mendel Gdański, Obrazki więzienne; B. Prus, 

Lalka; H. Sienkiewicz, Potop; A. Asnyk, wybór wierszy; M. Gogol, wybrane nowele, np. Nos, Płaszcz. 

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

E. Orzeszkowa, Nad Niemnem; B. Prus, Emancypantki, Kroniki tygodniowe (wybór); H. Sienkiewicz, Ogniem 

i mieczem, Pan Wołodyjowski; wybór publicystyki literackiej i społecznej; K. Dickens, Dawid Copperfield; 

F. Dostojewski, Zbrodnia i kara; G. Flaubert, Pani Bovary; G. de Maupassant, wybór opowiadań; L. Tołstoj, 

Anna Karenina, Wojna i pokój; I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci; E. Zola, Germinal.  

b) kontynuacje i nawiązania: 

J. Iwaszkiewicz, Zarudzie; W. Terlecki, Dwie głowy ptaka; S. Żeromski, Wierna rzeka, Echa leśne, Doktor 

Piotr.  

 

Wybrane teksty młodopolskie 

A. Lektura podstawowa 

K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, L. Staff, wybór wierszy; S. Wyspiański, Wesele; S. Żeromski, 

Rozdziobią nas kruki, wrony…, Ludzie bezdomni; W. Reymont, Chłopi t. 1 Jesień i t. 2 Zima; J. Conrad, Lord 

Jim.  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej:  

A. Dygasiński, Gody życia; A. Kisielewski, W sieci; K. Przerwa-Tetmajer, Na skalnym Podhalu; A. Strug, 

Dzieje jednego pocisku; S. Wyspiański, Wyzwolenie; G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej; S. Żeromski, 

Dzienniki (fragm.); A. Czechow, Trzy siostry, wybór opowiadań; H. Ibsen, Dzika kaczka; M. Maeterlinck, 

Ślepcy; B. Shaw, Pigmalion; A. Błok, Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, wybrane utwory.  

b) kontynuacje i nawiązania:  

J. Tuwim, Dziesięciolecie; Cz. Miłosz, Traktat poetycki (fragm.); S. Przybyszewski, Moi współcześni; T. Boy-

Żeleński, Znasz-li ten kraj.  



240 
 

 

Wybrane teksty okresu dwudziestolecia międzywojennego 

 

A. Lektura podstawowa 

S. Żeromski, Przedwiośnie; Z. Nałkowska, Granica lub M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka; W. Gombrowicz, 

Ferdydurke (fragm. lub w całości); S. I. Witkiewicz, Szewcy (fragm. lub w całości); B. Leśmian, J. Tuwim, 

W. Broniewski, J. Przyboś, K. I. Gałczyński, J. Czechowicz, wybór poezji; wybór poezji legionowej; 

F. Kafka, Proces.  

 

B. Lektura uzupełniająca 

M. Dąbrowska, Noce i dnie, Ludzie stamtąd; J. Iwaszkiewicz, wybór opowiadań, np. Panny z Wilka, Brzezina; 

J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz; H. Roztworowski, Niespodzianka; B. Schulz, Sklepy cynamonowe; 

J. Szaniawski, Żeglarz; J. J. Wittlin, Sól ziemi; J. Lechoń, A. Słonimski, K. Wierzyński, J. Iwaszkiewicz, 

M. Jasnorzewska-Pawlikowska, J. Libert, K. I. Gałczyński, B. Jasieński, wybór wierszy; B. Brecht, Matka 

Courage i jej dzieci; M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; J. Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka; 

W. Majakowski, Łaźnia, Pluskwa; T. Mann, wybór opowiadań; A. Malraux, Dola człowieka; M. Proust, 

W stronę Swanna; A. de Saint-Exupéry, Ziemia planeta ludzi; M. Szołochow, Cichy Don; G. Apollinaire, 

T. S. Eliot, W. Majakowski i in., wybór poezji.  

 

C. Ćwiczenia w interpretacji 

a) konteksty filozoficzne (fragm. tekstów źródłowych): 

A. Comte, Czym jest filozofia pozytywna?; H. Bergson, Wstęp do metafizyki; F. Nietzsche, Poza dobrem i złem; 

E. Cassirer, Esej o człowieku; Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy; K. G. Jung, Psychoanaliza a literatura, 

fragm. Pisarz.  

b) konteksty z zakresu estetyki i krytyki literackiej (fragm.): 

S. Godlewski, L. B. Grzeniewski, M. Markiewicz, Śladami Wokulskiego; S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych 

entuzjastów; J. Kulczycka Saloni, Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892; E. Pieścikowski, Bolesław 

Prus; S. Brzozowski, Światopogląd pracy i swobody; L. Przemski, Fin de siècle po polsku; F. Ziejka, W kręgu 

mitów polskich; J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu; Z. Bieńkowski, Modelunki; A. Hutnikiewicz, Od 

czystej formy do literatury faktu; M. Jastrun, Między słowem a milczeniem; A. Sandauer, Poeci trzech pokoleń. 

 

Klasa IV (program w całości fakultatywny) 

→ Poezja 

a) pozycje preferowane: 

K. K. Baczyński, wybór wierszy (np. Historia, Pokolenie, Wyrok, Modlitwa III, Modlitwa do Bogarodzicy); 

Cz. Miłosz, wybór wierszy (np. Walc, Campo di Fiori, Piosenka o porcelanie, Moja wierna mowo, Oeconomia 

divina, fragm. Traktat moralny); T. Różewicz, wybór wierszy (np. Ocalony, Zostawcie nas, Kto jest poetą, 

W teatrze cieni, Cierń, Biel); Z. Herbert, wybór wierszy (np. U wrót doliny, Pieśń o bębnie, Ze szczytu 

schodów, Potęga smaku, Przesłanie Pana Cogito, Pan Cogito – powrót); M. Białoszewski, wybór wierszy 

(np. Karuzela z madonnami, Podłogo błogosław, Autobiografia, Wywiad, Kabaret Kici-Koci).  
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b) wybrane wiersze innych poetów polskich: 

➢ Poeci, których debiuty miały miejsce przed 1939 r.: J. Przyboś, K. Wierzyński, J. Lechoń, 

A. Słonimski, K. I. Gałczyński, A. Ważyk, W. Broniewski, J. Łobodowski, J. Twardowski, 

R. Brandstaetter.  

➢ Poeci, których debiuty miały miejsce po 1939 r.: T. Gajcy, W. Szymborska, A. Kamieńska, 

S. Grochowiak, T. Nowak, E. Bryll, E. Stachura, E. Lipska, S. Barańczak, R. Krynicki, 

J. Baran, T. Jastrun, J. Polkowski, B. Maj.  

➢ Poeci obcojęzyczni: A. Achmatowa, J. Brodski, O. Mandelsztam, B. Okudżawa i in.  

 

→ Literatura faktu 

a) pozycje preferowane:  

G. Herling-Grudziński, Inny świat (fragm.); K. Moczarski, Rozmowy z katem.  

b) lektura uzupełniająca:  

M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego; M. Dąbrowska, Dzienniki; W. Gombrowicz, 

Dziennik; G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą; H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; 

R. Kapuściński, Cesarz; J. Korczak, Pamiętnik; Z. Nałkowska, Dziennik czasu wojny, Medaliony; J. Nowak-

Jeziorański, Kurier z Warszawy; M. Wańkowicz, Monte Cassino; L. Tyrmand, Dziennik 1954; 

J. J. Szczepański, Kadencja; A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony; S. Wyszyński, Zapiski więzienne.  

 

→ Polska proza fabularna 

a) pozycje preferowane: 

T. Borowski, opowiadania, np. Proszę państwa do gazu, Dzień na Harmenzach; G. Herling-Grudziński, 

opowiadania (np. Wieża, Most, Drugie Przyjście); J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię lub Bramy raju; 

T. Konwicki, Kronika wypadków miłosnych lub Bohiń.  

b) lektura uzupełniająca:  

J. Andrzejewski, Popiół i diament; H. Auderska, Ptasi gościniec; K. Brandys, Wariacje pocztowe, 

Nierzeczywistość; M. Hłasko, Następny do raju; T. Konwicki, Kompleks polski, Mała apokalipsa; 

J. Krzysztoń, Wielbłąd na stepie, Krzyż południa; A. Kuśniewicz, Strefy (cz. I); S. Lem, Dzienniki gwiazdowe; 

Cz. Miłosz, Dolina Issy; W. Myśliwski, Kamień na kamieniu; T. Nowak, A jak królem, a jak katem będziesz…; 

M. Nowakowski, Wesele raz jeszcze; E. Redliński, Konopielka; S. Mrożek, Moniza Clavier i in. opowiadania; 

J. Stryjkowski, Przybysz z Narbony; J. J. Szczepański, Ikar, Wyspa; A. Szczypiorski, Początek; W. Terlecki, 

Lament i wybrane opowiadania z tomu Rośnie las. 

 

→ Obcojęzyczna proza fabularna 

a) pozycje preferowane:  

A. Camus, Dżuma; A. Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza.  

b) lektura uzupełniająca: 

C. Ajtmatow, Dzień dłuższy niż stulecie; H. Böll, Gdzie byłeś Adamie; W. Faulkner, Niepokonane, Wielki las; 

W. Golding, Władca much; G. Grass, Kot i mysz; E. Hemingway, Komu bije dzwon; M. Kundera, Żart; 
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G. Orwell, Rok 1984; W. Rasputin, Pożegnanie z Matiorą; B. Pasternak, Doktor Żywago; W. Szałamow, 

Opowiadania kołymskie; A. i B. Strugaccy, Przenicowany świat.  

 

→ Dramat polski i obcy 

a) pozycje preferowane: 

S. Mrożek, Tango; F. Dürrenmatt, Fizycy.  

b) lektura uzupełniająca:  

W. Gombrowicz, Operetka; T. Różewicz, Kartoteka, Świadkowie lub Nasza mała stabilizacja, Spaghetti 

i miecz; S. Mrożek, Emigranci; S. Beckett, Czekając na Godota; B. Brecht, Kariera Artura Ui; 

F. Dürrenmatt, Wizyta starszej pani.   

 

C. Ćwiczenia w interpretacji 

a) konteksty filozoficzne (fragm. tekstów źródłowych): 

E. Fromm, O sztuce miłości; M. Heidegger, Czym jest metafizyka?; R. Ingarden, Książeczka o człowieku; Jan 

Paweł II, List Apostolski do młodych całego świata; L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy; S. Weil, 

Zakorzenienie, Świadomość nadprzyrodzona; W. Tatarkiewicz, O szczęściu; J. Tischner, Etyka solidarności. 

b) konteksty z zakresu estetyki i krytyki literackiej (fragm.): 

S. Barańczak, Czytelnik ubezwłasnowolniony, Uciekinier z utopii, Przed i po, Biała plama, W rozdartym 

świecie – numery specjalne „Poezji” 1986 nr 1/2, 3; J. Błoński, Stygnący popiół, To co święte, to co literackie; 

J. Łukasiewicz, Dwie przestrogi: „Przedwiośnie” i „Popiół i diament”; S. Mrożek, „Popiół i diament”?; 

St. Burkot, „Popiół i diament” po latach; Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Zniewolony umysł; J. J. Szczepański, 

Przed nieznanym trybunałem; J. Strzelecki, Próby świadectwa; J. Trznadel, Hańba domowa; A. Werner, 

Polskie, arcypolskie…, Zwyczajna apokalipsa; wybór krytyki literackiej, np. E. Balcerzan, J. Kwiatkowski, 

A. Kijowski, A. Sandauer, B. Urbanowski, K. Wyka, A. Zagajewski i in.; A. Grodzicki, Reżyserzy polskiego 

teatru; A. Helman, Film faktu i film fikcji; P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej; T. Kudliński, 

Vademecum teatromana. 

 

 

Klasa I 

(II wersja)  

 

Świat starożytny  

 

A. Lektura podstawowa 

J. Parandowski, Mitologia (wybór); Homer, Iliada (fragm.); Sofokles, Antygona; Biblia – wybrane fragm. 

z Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Pieśni nad Pieśniami, Psalmów, wybrane przypowieści ewangeliczne, 

fragm. Apokalipsy św. Jana.  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej:  
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Antologia Palatyńska (oprac. Z. Kubiak); Arystoteles, Poetyka (fragm.); Homer, Odyseja (fragm.); wybrane 

liryki greckie i rzymskie – np. Safona, Anakreont, Horacy, Lukrecjusz, Owidiusz, Wergiliusz. 

b) kontynuacje i nawiązania:  

B. Prus, Faraon; mit Ikara w poezji współczesnej, np. E. Bryll, Wciąż o Ikarach głoszą; S. Grochowiak, Ikar; 

J. Iwaszkiewicz, Ikar; T. Różewicz, Prawa i obowiązki; mit Nike w poezji współczesnej, np. Z. Herbert, Nike, 

która się waha; M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Nike; L. Staff, Nike z Samotraki; K. I. Gałczyński, Niobe 

(fragm.); Z. Herbert, Brak węzła, Apollo i Marsjasz; M. Jastrun, Czytanie Homera; J. B. Ożóg, Homer; 

L. Staff, Odys, Marek Aureliusz mówi; W. Szymborska, Nad Styksem, W rzece Heraklita; L. H. Morstin, Oda 

na cześć kultury łacińskiej; J. Parandowski, Trzy znaki zodiaku; H. Sienkiewicz, Quo vadis; A. Ważyk, Gdzie 

sosna wielka i in. 

 

C. Konteksty interpretacyjne 

a) konteksty filozoficzne (teksty źródłowe):  

Platon, Obrona Sokratesa (fragm.); Seneka, O życiu szczęśliwym; Marek Aureliusz, Rozmyślania (fragm.).  

b) eseistyka i krytyka literacka:  

C. W. Ceram, Bogowie, groby i uczeni (fragm.); M. Jastrun, Mit śródziemnomorski (fragm.); S. Witwicki, 

wstęp do Uczty Platona; T. Zieliński, Starożytność bajeczna.   

 

Średniowiecze 

A. Lektura podstawowa 

→ literatura polska: 

Gall Anonim, Kronika polska (fragm.); Bogurodzica; Legenda o św. Aleksym (fragm.).  

→ literatura powszechna: 

Pieśń o Rolandzie (fragm.).  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

→ literatura polska:  

Wybrane wiersze średniowieczne, np. O zachowaniu się przy stole, Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią, 

Satyra na leniwych chłopów.  

→ literatura powszechna:  

Kwiatki św. Franciszka (wybór); Dante Alighieri, Boska komedia (fragm.); Dzieje Tristana i Izoldy (całość 

lub fragm.); O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu (fragm.); F. Villon, Wielki testament (wybór).  

b) kontynuacje i nawiązania: 

K. K. Baczyński, Gotyk, św. Franciszek; M. Białoszewski, Stara pieśń na Binnarową; S. Grochowiak, 

Chmura, Święty Szymon Słupnik; M. Jastrun, Chartres; J. Przyboś, Widzenie katedry w Chartres; 

T. Różewicz, Gotyk 1954, Drewno; W. Szymborska, Miniatura średniowieczna; A. Gołubiew, Bolesław 

Chrobry (t. I-II); W. Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu; J. Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze; Z. Kossak-

Szczucka, Szaleńcy boży; H. Malewska, Kamienie wołać będą.  
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C. Konteksty interpretacyjne 

a) konteksty filozoficzne (teksty źródłowe):  

św. Augustyn, Wyznania (fragm.).  

b) eseistyka i krytyka literacka:  

J. Huizinga, Jesień średniowiecza (fragm.); P. Jasienica, Polska Piastów (fragm.); H. Wadell, Średniowiecze 

wagantów (fragm.); J. Woronczak, Polskość i europejskość literatury naszego średniowiecza (fragm.).  

 

Odrodzenie 

A. Lektura podstawowa 

→ literatura polska: 

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragm.); J. Kochanowski, Fraszki (wybór), Pieśni (wybór), Treny 

(wybór), Psalmy (wybór); A. Frycz-Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragm.); P. Skarga, Kazania 

sejmowe (wybór); M. Sęp-Szarzyński, sonety (wybór).  

→ literatura powszechna:  

W. Szekspir, Makbet lub Romeo i Julia.  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej:  

→ literatura polska: 

Biernat z Lublina, wybrane bajki; Ł. Górnicki, Dworzanin polski (fragm.); K. Janicki, Elegia o sobie 

samym… (fragm.); J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich, Treny; M. Rej, Krótka rozprawa… (fragm.); 

Sz. Szymonowic, Sielanki (wybór). 

→ literatura powszechna:  

G. Boccaccio, Dekameron (fragm.); M. Cervantes, Don Kichot; F. Petrarka, Sonety do Laury (wybór); 

F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragm.).  

b) kontynuacje i nawiązania: 

M. Jastrun, Poemat o mowie polskiej (fragm.); B. Leśmian, Urszula Kochanowska; L. Staff, Curriculum vitae, 

Lipy, Przedśpiew; J. Tuwim, Koń, Rzecz czarnoleska; J. I. Kraszewski, Zygmuntowskie czasy; Ch. de Coster, 

Przygody Dyla Sowizdrzała; R. Rolland, Colas Breugnon.  

 

C. Konteksty interpretacyjne 

a) konteksty filozoficzne (teksty źródłowe):  

Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragm.); N. Machiavelli, Książę (fragm.); M. Montaigne, Próby 

(fragm.); T. Morus, Utopia (fragm.). 

b) eseistyka i krytyka literacka:  

J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku (fragm.); W. Borowy, Kamienne rękawiczki 

(fragm.); P. Jasienica, Polska Jagiellonów (fragm.); A. Kamieńska, Sen człowieka epoki kopernikańskiej; 

A. Mickiewicz, Wykłady z literatury słowiańskiej (fragm.); J. Przyboś, Trudne treny (fragm.); Z. Szmydtowa, 

Jan Kochanowski (fragm.); W. Weintraub, Rzecz czarnoleska (fragm.).   
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Barok 

A. Lektura podstawowa 

→ literatura polska:  

D. Naborowski, J. A. Morsztyn, W. Potocki – wybrane wiersze; J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.).  

→ literatura powszechna XVII w.:  

Molier, Skąpiec lub Świętoszek. 

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

→ literatura polska:  

S. H. Lubomirski, Rozmowy Artaxesa i Ewandra (fragm.); Z. Morsztyn, W. Kochowski, S. Zimorowic – 

wybrane wiersze; W. Potocki, Wojna chocimska (fragm.); J. Sobieski, Listy do Marysieńki (wybór).  

→ literatura powszechna: 

P. Corneille, Cyd; T. Tasso, Jerozolima wyzwolona (fragm.); wybór angielskiej poezji metafizycznej w przekł. 

S. Barańczaka. 

b) kontynuacje i nawiązania: 

S. Grochowiak, Modlitwa do Pani; J. Harasymowicz, Barokowe czasy; J. Lechoń, Sejm; W. Szymborska, 

Kobiety Rubensa; H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski; B. Prus, „Ogniem i mieczem”, 

powieść z danych lat Henryka Sienkiewicza; Z. Kossak-Szczucka, Suknia Dejaniry, Złota wolność.  

 

C. Konteksty interpretacyjne 

a) konteksty filozoficzne (teksty źródłowe):  

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie (fragm.); B. Pascal, Myśli.  

b) eseistyka i krytyka literacka:  

P. Jasienica, Rzeczpospolita obojga narodów (fragm.); W. Łoziński, Życie polskie w danych wiekach (fragm.); 

J. Tazbir, Spotkania z historią (fragm.).  

 

Oświecenie 

A. Lektura podstawowa 

→ literatura polska:  

I. Krasicki, Bajki (wybór), Satyry (wybór), Monachomachia (fragm.); literatura polityczna Sejmu Wielkiego 

i powstania kościuszkowskiego – J. Jasiński, F. S. Jezierski, H. Kołłątaj i S. Staszic; F. Karpiński, wybór 

wierszy (np. Laura i Filon, liryki patriotyczne i religijne); F. Kniaźnin, Oda do wąsów; J. Wybicki, Pieśń 

legionów polskich we Włoszech.  

→ literatura powszechna: 

Wolter, Kandyd czyli optymizm (fragm.). 

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej: 

→ literatura polska:  
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W. Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale; I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego 

przypadki (fragm.); A. Naruszewicz, Chudy literat; J. U. Niemcewicz, Powrót posła; S. Trembecki, Bajki, 

wybór wierszy; F. Zabłocki, Fircyk w zalotach, Sarmatyzm; Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia 

poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński.  

→ literatura powszechna: 

D. Diderot, Kubuś fatalista i jego pan (fragm.); J. J. Rousseau, Nowa Heloiza (fragm.).  

b) kontynuacje i nawiązania: 

W. Berent, Nurt, Diogenes w kontuszu; J. Lechoń, Kniaźnin i żołnierz; M. Pawlikowska-Jasnorzewska, 

Laura i Filon; H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy; L. Staff, Co pewien czas…; Cz. Miłosz, Zaklęcie; S. Żeromski, 

O żołnierzu tułaczu.  

 

C. Konteksty interpretacyjne 

a) konteksty filozoficzne (teksty źródłowe):  

Encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł – wybrane hasła z zakresu filozofii i nauk 

społecznych; J. Locke, List o tolerancji…, Myśli o wychowaniu (fragm.); Ch. de Montesquieu, Listy perskie 

(fragm.); J. J. Rousseau, Umowa społeczna (fragm.), Listy moralne (fragm.).  

b) eseistyka i krytyka literacka:  

W. Borowy, O poezji polskiej XVIII w.; Z. Goliński, Ignacy Krasicki; P. Jasienica, Rzeczpospolita obojga 

narodów. Dzieje agonii; Z. Libera, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta; 

W. Tatarkiewicz, Klasyczne i nowoczesne rozumienie sztuki.   

 

Klasa II 

 

Romantyzm 

A. Lektura podstawowa 

→ literatura polska:  

A. Mickiewicz, Oda do młodości, Ballady i romanse (wybrane utwory), Sonety krymskie (wybrane utwory); 

III cz. Dziadów, Pan Tadeusz; J. Słowacki, Kordian, liryki (w tym Grób Agamemnona); A. Fredro, Śluby 

panieńskie; Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; C. K. Norwid, wybór wierszy.  

→ literatura powszechna: 

J. Byron, Giaur; J. W. Goethe, wybrane ballady i liryki.  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej:  

→ literatura polska: 

J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne (wybór); A. Malczewski, Maria (fragm.); A. Mickiewicz, II i IV cz. 

Dziadów, Konrad Wallenrod, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego (fragm.); Zdania i uwagi, Liryki 

lozańskie (wybór), Skład zasad, Trybuna Ludów (wybór); J. Słowacki, Balladyna, Beniowski (fragm.); Lilia 

Weneda, Fantazy, Anhelli, Sen srebrny Salomei, Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”; Z. Krasiński, Psalm 

miłości (fragm.), wybrane liryki; C. K. Norwid, Ad leones, Czarne kwiaty, Promethidion; J. I. Kraszewski, 
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wybrana powieść; wybrane przykłady romantycznej epistolografii – listy Chopina, Krasińskiego, 

Mickiewicza, Norwida, Słowackiego; wybór krajowej poezji romantycznej, np. R. Berwiński, G. Ehrenberg, 

S. Goszczyński, T. Lenartowicz, W. Pol, M. Romanowski, W. Syrokomla, K. Ujejski; wybór pism 

filozoficznych, krytycznoliterackich i publicystycznych, np. K. Brodziński, E. Dembowski, H. Kamieński, 

J. Lelewel, M. Mochnacki, A. Mickiewicz, C. K. Norwid; literatura regionalna. 

→ literatura powszechna:  

H. Balzac, Ojciec Goriot; J. W. Goethe, Faust (cz. I), Cierpienia młodego Wertera; M. Gogol, Płaszcz; 

W. Hugo, Nędznicy; M. Jökai, Poruszymy z posiad ziemię; M. Lermontow, Bohater naszych czasów; A. de 

Musset, Spowiedź dziecięcia wieku (fragm.); S. Petöfi, Mój pegaz, Armia Siedmiogrodzka; A. Puszkin, 

Eugeniusz Oniegin (fragm.); F. Schiller, Zbójcy (fragm.), Rękawiczka; W. Scott, Waverley; Stendhal, 

Czerwone i czarne; W. Szekspir, Hamlet; T. Szewczenko, Czehrynie, Czehrynie…  

b) kontynuacje i nawiązania:  

W. Broniewski, Ballady i romanse, Grób Tamerlana, Moja biblioteka, Targowisko, Wnukowi; J. Lechoń, 

Mochnacki, Pani Słowacka; A. Słonimski, Mickiewicz; J. Tuwim, Pogrzeb Słowackiego; S. Wyspiański, 

Warszawianka, Noc listopadowa; S. Żeromski, Popioły.  

 

C. Konteksty interpretacyjne 

a) konteksty filozoficzne (teksty źródłowe):  

wybrane teksty z estetyki romantycznej – A. W. Schlegel, P. Shelley, F. Schiller.  

b) eseistyka i krytyka literacka:  

M. Brandys, Koniec świata szwoleżerów; M. Janion, Gorączka romantyczna, …I świeci kanonier ostatni; 

O. Kolber, Lud (fragm.); H. Malewska, Żniwo na sierpie; A. Kowalczykowa, Romantyczni szaleńcy; 

J. Przyboś, Czytając Mickiewicza (fragm.); A. Witkowska, „Sławianie, my lubim sielanki…”; Z. Załuski, 

Siedem polskich grzechów głównych; T. Żeleński-Boy, Obrachunki Fredrowskie.  

 

Pozytywizm 

A. Lektura podstawowa 

Wybór publicystyki literackiej i społecznej; wybór nowel M. Konopnicka, np. Miłosierdzie gminy, Mendel 

Gdański; E. Orzeszkowa, np. Gloria victis, ABC…; B. Prus, np. Omyłka, Grzechy dzieciństwa, Kamizelka; 

H. Sienkiewicz, np. Bartek Zwycięzca, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela; B. Prus, Lalka; 

H. Sienkiewicz, Potop; A. Asnyk, wybór wierszy.  

 

B. Lektura uzupełniająca 

a) poszerzenie lektury podstawowej:  

→ literatura polska: 

M. Konopnicka, wybór wierszy; E. Orzeszkowa, np. Cham, Meir Ezofowicz, Nad Niemnem; B. Prus, 

Emancypantki, Faraon, Kroniki tygodniowe (wybór); H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragm.), 

Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski; literatura regionalna.  

→ literatura powszechna: 
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K. Dickens, Dawid Copperfield, Klub Pickwicka; G. Flaubert, Pani Bovary; L. Tołstoj, Anna Karenina, 

Wojna i pokój; I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci; E. Zola, Germinal lub inna powieść; W. Whitmann, Źdźbła 

trawy (fragm.).  

b) kontynuacje i nawiązania: 

J. Iwaszkiewicz, Zarudzie; W. Terlecki, Dwie głowy ptaka; M. Wańkowicz, Tworzywo (fragm.); 

S. Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Wierna rzeka, Echa leśne, Doktor Piotr.  

 

C. Konteksty interpretacyjne 

a) konteksty filozoficzne (teksty źródłowe):  

A. Comte, Czym jest filozofia pozytywna (fragm.).  

b) eseistyka i krytyka literacka:  

S. Bratkowski, Skąd przychodzimy; B. Cywiński, Rodowody niepokornych; S. Godlewski, L. B. Grzeniewski, 

M. Markiewicz, Śladami Wokulskiego. Przewodnik literacki po warszawskich realiach „Lalki”; 

S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów (fragm.); J. Kulczycka-Saloni, Życie literackie Warszawy 

w latach 1864-1892 (fragm.); H. Markiewicz, Antynomie powieści realistycznej dziewiętnastego.  

 

1992365 

 

Klasa I 

 

Świat starożytny 

J. Parandowski, Mitologia (wybór); Homer, Iliada; Sofokles, Antygona; Horacy, Wybór pieśni (np. Exegi 

monumentum); Biblia – ST i NT (wybór, np. fragmenty z Księgi Rodzaju, z Księgi Hioba, Pieśń nad Pieśniami, 

z Księgi Psalmów, wybrane przypowieści ewangeliczne, Hymn św. Pawła i miłości, Apokalipsa św. Jana – 

fragm.).  

 

Średniowiecze 

Bogurodzica; Gall Anonim, Kronika polska (fragm..); Lament świętokrzyski; Pieśń o Rolandzie (fragm..); 

Kwiatki św. Franciszka (wybór); Dzieje Tristana i Izoldy (fragm..); F. Villon, Wielki Testament (fragm.). 

 

Renesans 

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragm..); J. Kochanowski, Fraszki (wybór), Pieśni (wybór), Treny 

(wybór), Psalmy (wybór); P. Skarga, Kazania sejmowe (wybór); M. Sęp-Szarzyński, Sonety (wybór); 

G. Boccacio, Dekameron (wybór); W. Szekspir, Romeo i Julia, Makbet (do wyboru). 

 

Barok 

 
365 Zarządzenie Nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie minimum programowego 

obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (Dz. Urz. MEN Nr 5, poz. 25). 
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T. Tasso, Jerozolima wyzwolona, przekład P. Kochanowskiego (fragm..); D. Naborowski, J. A. Morsztyn, 

W. Potocki (wybór wierszy); J. Ch. Pasek, Pamiętniki (fragm.); J. Sobieski, Listy do Marysieńki (wybór), 

Molier, Świętoszek lub Skąpiec. 

 

Klasa II 

 

Oświecenie 

I. Krasicki, Bajki (wybór), Satyry (wybór), Monachomachia (fragm.); F. Karpiński, Wybór wierszy; 

S. Staszic, Przestrogi dla Polski (fragm.); J. U. Niemcewicz, Powrót posła; J. Wybicki, Pieśń Legionów 

Polskich we Włoszech; Wolter, Kandyd (fragm.); J. J. Rousseau, Nowa Heloiza (fragm.). 

 

Romantyzm 

A. Mickiewicz, Oda do młodości, Ballady i romanse (wybór), Sonety krymskie, Konrad Wallenrod, Do matki 

Polki, Dziady cz. III, Pan Tadeusz, Liryki lozańskie; J. Słowacki, Kordian, Grób Agamemnona, Testament mój, 

Beniowski (fragm.); Z. Krasiński, Nie-Boska komedia; C. K. Norwid, wybór wierszy; J. W. Goethe, Król 

Olch, Cierpienia młodego Wertera, Faust (fragm.); G. Byron, Giaur. 

 

Klasa III 

 

Pozytywizm 

A. Asnyk, wybór wierszy; M. Konopnicka, wybór wierszy; wybór nowelistyki pozytywistycznej 

(M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, B. Prusa, H. Sienkiewicza); B. Prus, Lalka; H. Sienkiewicz, Potop; 

H. Balzac, Ojciec Goriot; F. Dostojewski, Zbrodnia i kara.  

 

Młoda Polska 

K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, L. Staff – wybór wierszy; S. Żeromski, wybór opowiadań, Ludzie 

bezdomni lub Wierna rzeka; S. Wyspiański, Wesele; W. Reymont, Chłopi (cz. I i II lub całość); G. Zapolska, 

Moralność Pani Dulskiej; A. Czechow, wybór opowiadań; Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, wybór wierszy; 

J. Conrad, Lord Jim. 

 

Dwudziestolecie międzywojenne 

B. Leśmian, J. Tuwim, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, W. Broniewski, K. I. Gałczyński, wybór wierszy; 

S. Żeromski, Przedwiośnie; Z. Nałkowska, Granica; W. Gombrowicz, Ferdydurke; S. I. Witkiewicz, Szewcy; 

B. Schulz, Sklepy cynamonowe (fragm.); W. Majakowski, wybór wierszy; M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; 

A. de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi. 

 

Klasa IV 

 

Literatura okresu II wojny światowej i powojenna 
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(poezja) K. K. Baczyński, Cz. Miłosz, Z. Herbert (wybór wierszy); wybrane wiersze: T. Różewicza, 

M. Białoszewskiego, W. Szymborskiej, J. Twardowskiego, A. Bursy, S. Grochowiaka, E. Brylla, 

E. Stachury, E. Lipskiej, S. Barańczaka, R. Krynickiego, K. Wojtyły; (proza) T. Borowski, wybór 

opowiadań; A. Szczypiorski, Początek; M. Hłasko, wybór opowiadań; T. Konwicki, Mała apokalipsa; 

K. Moczarski, Rozmowy z katem; H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; M. Białoszewski, Pamiętnik 

z powstania warszawskiego; J. Trznadel, Hańba domowa (fragm.) lub Cz. Miłosz, Zniewolony umysł (fragm.); 

W. Gombrowicz, Dziennik (fragm.); J. J. Szczepański, Przed nieznanym trybunałem; A. Camus, Dżuma; 

G. Orwell, Folwark zwierzęcy; (dramat) W. Gombrowicz, Operetka; S. Mrożek, Tango; T. Różewicz, Grupa 

Laokoona lub Kartoteka. 

 

1997366 

 

Etap IV – Edukacja przedmiotowa zaawansowana – edukacja polonistyczna 

 

W programach nauczania języka polskiego nie może zabraknąć następujących pozycji: 

Literatura powszechna: Biblia, Księga Rodzaju, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami (fragmenty), wybrany 

psalm i przypowieść; Mitologia (wybór); Homer, Iliada (fragmenty); Sofokles, Antygona; Horacy, wybór; 

Arystoteles, wybór; Pieśń o Rolandzie (fragmenty); W. Szekspir, wybrany dramat; Molier, wybrana komedia; 

J. W. Goethe, Faust (fragmenty); A. Puszkin (wybór); wybrana europejska powieść realistyczna XIX w. 

(H. Balzac, K. Dickens, F. Dostojewski, L. Tołstoj) – dwie pozycje do wyboru; J. Conrad, wybrana powieść; 

wybrana powieść paraboliczna (A. Camus, M. Bułhakow, G. Orwell); inny utwór prozy XX w.  

 

Literatura polska: Bogurodzica; A. Frycz-Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty); 

J. Kochanowski, pieśni, treny (wybór); poezja baroku (wybór); I. Krasicki, satyry (wybór), Monachomachia 

(fragmenty); A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Dziady cz. III; inny dramat romantyczny; wybór poezji 

romantycznej (A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. K. Norwid); B. Prus, Lalka; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem; 

H. Sienkiewicz, wybrana powieść historyczna; wybór poezji młodopolskiej (K. Przerwa-Tetmajer, 

J. Kasprowicz, L. Staff, B. Leśmian); S. Wyspiański, Wesele; W. Reymont, Chłopi (t. 1); S. Żeromski, 

Przedwiośnie; W. Gombrowicz, Ferdydurke lub Iwona księżniczka Burgunda (we fragmentach); T. Borowski, 

wybrane opowiadania; G. Herling-Grudziński, Inny świat (fragmenty); inny utwór z prozy polskiej XX w.; 

wybór poezji polskiej XX w. (L. Staff, J. Tuwim, Cz. Miłosz, K. K. Baczyński, T. Różewicz, Z. Herbert, 

M. Białoszewski, W. Szymborska); dramat XX w. (S. I. Witkiewicz, J. Szaniawski, S. Mrożek) – dwa do 

wyboru; literatura dokumentalna – jeden utwór; inne teksty kultury (spektakle teatralne, filmy, utwory 

muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy TV, teksty prasowe, publicystyka popularnonaukowa). 

 

Edukacja propedeutyczna zintegrowana: Andersen; bracia Grimm; Ch. Perrault.  

 
366 Zarządzenie nr 8 Ministra Edukacja Narodowej z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie podstaw programowych 

obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (Dz. Urz. MEN Nr 5, poz. 23).  
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Etap III (edukacja przedmiotowa podstawowa): A. Saint-Exupéry, Mały Książę; D. Defoe, Robinson Crusoe; 

E. Hemingway, Stary człowiek i morze. 

 

1999367 

 

Szkoła ponadpodstawowa kończąca się maturą 

 

Literatura powszechna: Biblia (fragmenty); Mitologia (wybór); Homer, Iliada lub Odyseja (fragmenty); 

Sofokles, Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Horacy, wybór pieśni; W. Szekspir, wybrany dramat; 

Molier, wybrana komedia; J. W. Goethe, Faust (fragmenty); wybrana europejska powieść XIX w.; J. Conrad, 

wybrany utwór; F. Kafka, Proces; M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; inna wybrana powieść XX w.  

 

Literatura polska: (konteksty biblijne, antyczne i inne; kontynuacje i nawiązania); Bogurodzica; 

J. Kochanowski, pieśni i treny (wybór); poezja baroku (wybór); I. Krasicki, satyry (wybór), liryka (wybór); 

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Dziady cz. III; inny dramat romantyczny (J. Słowackiego, Z. Krasińskiego lub 

C. K. Norwida); wybór poezji romantycznej (w tym: A. Mickiewicz, J. Słowacki, C. K. Norwid); B. Prus, 

Lalka; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragmenty); wybór nowel pozytywistycznych; wybór poezji 

młodopolskiej; S. Wyspiański, Wesele; W. Reymont, Chłopi, t. 1: Jesień; S. Żeromski, Ludzie bezdomni, 

Przedwiośnie; W. Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); inny wybrany utwór z prozy polskiej XX w. (np. 

M. Dąbrowska, M. Kuncewiczowa, Z. Nałkowska); T. Borowski, wybrane opowiadania; G. Herling-

Grudziński, Inny świat; wybór poezji polskiej XX w. (w tym: B. Leśmiana, L. Staffa, J. Tuwima, 

Cz. Miłosza, K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Z. Herberta, M. Białoszewskiego, W. Szymborskiej); 

wybrany dramat XX w. (S. I. Witkiewicz, S. Mrożek, T. Różewicz); wybrany utwór z literatury 

dokumentalnej; utwory zaproponowane przez młodzież i nauczyciela; inne teksty kultury (spektakle teatralne, 

filmy, reklamy, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).  

Uwaga: w każdej klasie obowiązuje lektura w całości 5 większych utworów (z prozy lub dramatu). 

 

Szkoła ponadpodstawowa nie kończąca się maturą 

 

Utwory z klasyki europejskiej: Biblia (fragmenty); Mitologia (wybór); W. Szekspir, Romeo i Julia 

(fragmenty); K. Dickens, Opowieść wigilijna; A. Saint-Exupéry, Nocny lot; A. Czechow i G. de Maupassant 

(wybrane nowele). 

 

Utwory z klasyki polskiej: J. Kochanowski, fraszki, pieśni, treny (wybór); I. Krasicki, bajki i satyry (wybór); 

Adam Mickiewicz, bajki i ballady (wybór), Zdania i uwagi (wybór), Pan Tadeusz (fragmenty); A. Fredro, 

wybrana komedia; H. Sienkiewicz, Quo vadis lub inna powieść historyczna; B. Prus, Lalka (fragmenty), 

wybrane nowele; S. Żeromski, wybrane nowele; wybór liryki XIX w.  

 
367 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14, poz. 129).  
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Utwory literatury współczesnej: wybór poezji XX w. (w tym: L. Staff, J. Tuwim, M. Jasnorzewska-

Pawlikowska, Cz. Miłosz, K. K. Baczyński, T. Różewicz, Z. Herbert, W. Szymborska); wybrany dramat 

współczesny (np. J. Szaniawski, Most; S. Mrożek, Emigranci, Szczęśliwe wydarzenie); wybór współczesnej 

prozy (np. opowiadania: J. Szaniawski, Profesor Tutka; M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach; S. Mrożek, 

Mały przyjaciel; K. Filipowicz, Egzekucja w ZOO; P. Huelle, Przeprowadzka; G. Herling-Grudziński, Wieża; 

fragmenty powieści (np. W. Myśliwskiego, Kamień na kamieniu, Widnokrąg; S. Chwina, Hanemann; 

O. Tokarczuk, Prawiek, Podróż Ludzi Księgi); utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży; wybór 

współczesnych reportaży (np. H. Krall, R. Kapuścińskiego, M. Wańkowicza); lektura dokumentu (przykłady 

dziennika, pamiętnika, wspomnień, listów literackich, w tym: M. Białoszewskiego, Pamiętnik z powstania 

warszawskiego; L. Tyrmanda, Dziennik 1954). 

Uwaga: w każdej klasie obowiązuje lektura przynajmniej 2 większych utworów w całości.  

 

2001368 

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów profilowanych  

 

Literatura powszechna: wybrany klasyczny dramat starożytnej Grecji; Horacy, wybór pieśni; William 

Szekspir, wybrany dramat; Molier, wybrana komedia; Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera; 

wybrana europejska powieść XIX w.; Joseph Conrad, wybrany utwór; wybrana powieść XX w.    

 

Literatura polska: (konteksty biblijne, antyczne i inne; kontynuacje i nawiązania); Bogurodzica w kontekście 

pieśni średniowiecznej; J. Kochanowski, Pieśni i Treny (wybór); poezja baroku (wybór); I. Krasicki, satyry 

i liryki (wybór); A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Dziady cz. III; wybrane sceny z dramatów romantycznych 

(J. Słowackiego, Z. Krasińskiego); wybór poezji romantycznej (w tym A. Mickiewicza, J. Słowackiego, 

C  K. Norwida); B. Prus, Lalka; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragmenty); wybór nowel 

pozytywistycznych; H. Sienkiewicz, wybrana powieść; wybór poezji młodopolskiej; S. Wyspiański, Wesele; 

W. Reymont, Chłopi, t. 1: Jesień; S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie; W. Gombrowicz, fragmenty 

prozy; wybrany utwór z prozy polskiej XX w. (np. M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej); wybrany dramat XX 

w. (S. Mrożka, S. Różewicza); T. Borowski, wybrane opowiadania; G. Herling-Grudziński, Inny świat; 

wybór poezji polskiej XX w. (w tym B. Leśmiana, L. Staffa, J. Tuwima, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

Cz. Miłosza, K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Z. Herberta, M. Białoszewskiego, W. Szymborskiej, 

S. Barańczaka, J. Twardowskiego); wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) 

i eseistycznej; utwory współczesne zaproponowane przez uczniów i nauczyciela; inne teksty kultury (spektakle 

teatralne, filmy, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe). 

 

 
368 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach 

w liceach profilowanych (Dz. U. Nr 61, poz. 625). 
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Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych  

 

Profil humanistyczny  

Literatura powszechna: Biblia (fragmenty); Mitologia (wybór); Homer, Iliada lub Odyseja (fragmenty); 

Sofokles, Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Horacy, wybór pieśni; W. Szekspir, wybrany dramat; 

Molier, wybrana komedia; J. W. Goethe, Faust (fragmenty); wybrana europejska powieść XIX w.; J. Conrad, 

wybrany utwór; F. Kafka, Proces; M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; inna wybrana powieść XX w.   

 

Literatura polska: (wskazuję tylko różnice z rozporządzeniem z 2002 r.) – inny dramat romantyczny 

(J. Słowackiego, Z. Krasińskiego lub C. K. Norwida); brak H. Sienkiewicza; wskazano, że z Gombrowicza 

realizuje się fragmenty Ferdydurke; w innych utworach prozy polskiej funkcjonowała M. Kuncewiczowa; 

w wybranym dramacie XX w. funkcjonował S. I. Witkiewicz; brak poetów: Marii Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej, Stanisława Barańczaka, Jana Twardowskiego. 

 

Szkoła zasadnicza 

Utwory z klasyki europejskiej: Biblia (fragmenty); Mitologia (wybór); W. Szekspir, Romeo i Julia 

(fragmenty); K. Dickens, Opowieść wigilijna; A. Saint-Exupéry, Nocny lot; A. Czechow i G. de Maupassant 

(wybrane nowele).   

 

Utwory z klasyki polskiej: J. Kochanowski, Fraszki, Pieśni, Treny (wybór); I. Krasicki, bajki i satyry 

(wybór); A. Mickiewicz, bajki i ballady (wybór), Zdania i uwagi (wybór), Pan Tadeusz (fragmenty); 

A. Fredro, wybrana komedia; H. Sienkiewicz, Quo vadis lub inna powieść historyczna; B. Prus, Lalka 

(fragmenty), wybrane nowele; S. Żeromski, wybrane nowele; wybór liryki XIX w. 

 

Utwory literatury współczesnej: wybór poezji XX w. (w tym: L. Staffa, J. Tuwima, M. Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej, Cz. Miłosza, K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Z. Herberta, W. Szymborskiej); wybrany 

dramat współczesny (np. J. Szaniawski, Most; S. Mrożek, Emigranci, Szczęśliwe wydarzenie); wybór 

współczesnej prozy (np. opowiadania: J. Szaniawski, Profesor Tutka; M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach; 

S. Mrożek, Mały przyjaciel; K. Filipowicz, Egzekucja w ZOO; P. Huelle, Przeprowadzka); G. Herling-

Grudziński, Wieża; fragmenty powieści (np. W. Myśliwski, Kamień na kamieniu, Widnokrąg; S. Chwina, 

Hanemann; O. Tokarczuk, Prawiek, Podróż Ludzi Księgi; utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży; 

wybór współczesnych reportaży (np. Hanna Krall, Ryszard Kapuściński, Melchior Wańkowicz); literatura 

dokumentu (przykłady dziennika, pamiętnika, wspomnień, listów literackich, w tym: M. Białoszewskiego, 

Pamiętnik z powstania warszawskiego; L. Tyrmand, Dziennik 1954). 

 

Teksty kultury współczesnej: filmowe adaptacje literackie (w zestawieniu z fragmentami lektury, np. Kronika 

wypadków miłosnych; Lawa; Lalka; Cudzoziemka; Ogniem i mieczem; Pan Tadeusz); filmy wybrane przez 

młodzież; piosenki rockowe; reklamy; programy telewizyjne (w tym aktualne seriale); teksty użytkowe; 

publicystyczne; popularnonaukowe.  

Uwaga: w każdej klasie obowiązuje lektura przynajmniej dwóch większych utworów w całości.  
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Liceum profilowane (profil proakademicki) 

Literatura powszechna: Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty); J. W. Goethe, Faust (fragmenty); 

F. Kafka, Proces; M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata.  

 

Literatura polska: J. Kochanowski, Treny; wybrany dramat romantyczny (J. Słowackiego, 

Z. Krasińskiego); W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk; M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka; Witkacy, Szewcy.  

 

*liceum profilowane – szkoła ponadgimnazjalna w Polsce; reforma systemu oświaty z 1999 r. wprowadzała 

je na miejsce liceów zawodowych. Szkoły tego typu przestały funkcjonować 1 IX 2014 r. Nauka w liceum 

profilowanym trwała 3 lata i kończyła się egzaminem maturalnym (do 2004 r. był to egzamin dojrzałości). 

Szkoła łączyła kształcenie ogólnokształcące z ukierunkowaniem nauki zawodu. Realizacja podstawy 

programowej dla szkół średnich i specjalizacje w 14 profilach. 

 

2002369 

 

liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum – kształcenie w zakresie podstawowym 

 

Literatura powszechna: wybrany klasyczny dramat starożytnej Grecji; Horacy, wybór pieśni; W. Szekspir, 

wybrany dramat; Molier, wybrana komedia; J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera; wybrana europejska 

powieść XIX w.; J. Conrad, wybrany utwór; wybrana powieść XX w. 

 

Literatura polska: (konteksty biblijne, antyczne i inne; kontynuacje i nawiązania); Bogurodzica w kontekście 

poezji średniowiecznej; J. Kochanowski, pieśni, treny (wybór); poezja baroku (wybór); I. Krasicki, satyry 

i liryki (wybór); A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Dziady cz. III; wybrane sceny z dramatów romantycznych 

(J. Słowackiego, Z. Krasińskiego); wybór poezji romantycznej (w tym: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, 

C. K. Norwida); B. Prus, Lalka; E. Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragmenty); wybór nowel 

pozytywistycznych; H. Sienkiewicz, wybrana powieść; wybór poezji młodopolskiej; S. Wyspiański, Wesele; 

W. Reymont, Chłopi, t. 1: Jesień; S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie; W. Gombrowicz, fragmenty 

prozy; wybrany utwór z prozy XX w. (np. M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej); wybrany dramat XX wieku 

(S. Mrożka, S. Różewicza); T. Borowski, wybrane opowiadania; G. Herling-Grudziński, Inny świat; wybór 

poezji polskiej XX w. (w tym: B. Leśmiana, L. Staffa, J. Tuwima, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

Cz. Miłosza, K. K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Z. Herberta, M. Białoszewskiego, W. Szymborskiej, 

S. Barańczaka, J. Twardowskiego; wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) 

i eseistycznej; utwory współczesne zaproponowane przez uczniów i nauczyciela; inne teksty kultury (spektakle 

teatralne, filmy, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).    

 
369 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 

Nr 51, poz. 458).  
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Kształcenie w zakresie rozszerzonym 

Literatura powszechna: Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); J. W. Goethe, Faust (fragmenty); 

F. Kafka, Proces; M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata.  

 

Literatura polska: J. Kochanowski, Treny; wybrany dramat romantyczny (J. Słowackiego, 

Z. Krasińskiego); W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka; Witkacy, Szewcy.   

 

Zasadnicza szkoła zawodowa 

Wybór dokonany przez nauczyciela na podstawie zał. nr 4 rozporządzenia w części dotyczącej kształcenia 

w zakresie podstawowym. Lektura powinna wprowadzać w tradycję i współczesność literacką, zapewniając 

uczniom możliwość kontynuacji kształcenia w liceum lub technikum uzupełniającym. W doborze utworów 

należy zwracać uwagę na ich walory moralno-etyczne sprzyjające kształtowaniu pożądanych postaw uczniów. 

 

2006370 

 

W tym rozporządzeniu w kontekście szkół średnich mamy następujące zmiany w wykazie lektur: 

H. Sienkiewicz, Quo vadis, Potop (wskazano konkretne tytuły utworów); dodano książkę Jana Pawła II, 

Pamięć i tożsamość.  

 

Dodano zapis, że w roku szkolnym 2006/2007 ostatnie klasy liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, 

techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających w zakresie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej przedmiotu „Język polski” realizują dotychczasowy 

spis lektur. 

 

2007371 

 

Kształcenie z zakresie podstawowym 

 

Literatura powszechna: Sofokles, Król Edyp; Horacy, wybór pieśni; William Szekspir, Makbet; Molier, 

Świętoszek; Johann Wolfgang von Goethe, Cierpienia młodego Wertera; Daniel Defoe, Robinson Crusoe; 

 
370 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r.  zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. Nr 228, poz. 1669). 

371 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1100).  
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Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; Joseph Conrad, Lord Jim; C. S. Levis, Listy starego diabła do młodego; 

George Orwell – Folwark zwierzęcy. 

 

Literatura polska: Bogurodzica; Jan Kochanowski, Pieśni, Treny (wybór); wybór poezji barokowej; Piotr 

Skarga, Kazania sejmowe (wybór); Ignacy Krasicki, Hymn do miłości Ojczyzny, satyry i liryki (wybór); 

Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty); Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, 

Dziady cz. III; Juliusz Słowacki, Kordian; Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia (wybrane sceny), Listy 

(wybór); wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana 

Kamila Norwida); Bolesław Prus, Lalka; Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem; Henryk Sienkiewicz, Quo 

vadis, Potop; wybór poezji młodopolskiej; Stanisław Wyspiański, Wesele; Władysław Stanisław Reymont, 

Chłopi, tom I: Jesień; Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie; Maria Dąbrowska, Noce i dnie; 

Brunon Schulz, Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania); Zofia Nałkowska, Granica; Sławomir Mrożek, 

Tango; Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga; Tadeusz Borowski, Pożegnanie z Marią (wybrane opowiadania); 

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; wybór poezji XX wieku (w tym utwory Bolesława Leśmiana, 

Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy 

Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego); Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość; 

Ryszard Kapuściński, Cesarz; abp Kazimierz Majdański, Będziecie Moimi świadkami… lub kard. Stefan 

Wyszyński, Zapiski więzienne; inne wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) 

i eseistycznej; inne utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela; teksty kultury (adaptacje filmowe 

powieści i inne filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty 

prasowe). 

 

Kształcenie z zakresie rozszerzonym 

 

Literatura powszechna: Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty Piekła); Franz Kafka, Proces; Michaił 

Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; Święty Augustyn, Wyznania (fragmenty); Platon, Obrona Sokratesa. 

 

Literatura polska: Jan Kochanowski, Treny; wybrany dramat romantyczny Juliusza Słowackiego lub 

Zygmunta Krasińskiego; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (wybór); Stanisław Ignacy Witkiewicz, 

Szewcy (fragmenty); Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka; Hanna Malewska, Sir Tomasz More odmawia; 

Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu lub Antoni Libera, Madame; wybrany utwór polskich pisarzy 

emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego, Witolda Gombrowicza i Józefa Mackiewicza); Włodzimierz 

Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje. 

*Zaproponowany przez uczniów i nauczyciela utwór literatury polskiej, europejskiej lub światowej. 

 

2008372 

 
372 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17).  
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JĘZYK POLSKI – IV etap edukacyjny – szkoła ponadgimnazjalna 

 

Zakres podstawowy (teksty poznawane w całości – nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w 

trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, 

przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką): Sofokles, Antygona lub Król Edyp 

(wersja literacka lub spektakl teatralny); William Szekspir, Makbet lub Hamlet; Fiodor Dostojewski, 

Zbrodnia i kara lub Łagodna; Joseph Conrad, Jądro ciemności; wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. 

(np. Franza Kafki, Proces; Alberta Camusa, Dżuma; George’a Orwella, Rok 1984; Isaaca Bashevisa 

Singera, Sztukmistrz z Lublina; Gabriela Garcii Marqueza, Sto lat samotności; Umberto Eco, Imię róży). 

 

Zakres podstawowy (teksty poznawane w całości lub w części [decyzja należy do nauczyciela], przy czym nie 

można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką): wybór mitów; Dzieje Tristana i Izoldy; Miguel Cervantes, 

Don Kichote; Biblia (wybrane psalmy; fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana). 

Lekturą z gwiazdką w zakresie literatury polskiej jest tu utwór Witolda Gombrowicza zatytułowany 

Ferdydurke (ale poznawany we fragmentach).   

 

Zakres rozszerzony (teksty określone dla zakresu podstawowego oraz dodatkowe): Horacy, wybrane 

liryki; wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej; realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska 

(np. Honoriusz Balzak, Ojciec Goriot; Emil Zola, Nana lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary); Michaił 

Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; wybrana powieść lub zbiory opowiadań dwudziestowiecznych autorów 

z literatury światowej (np. F. Kafki; T. Manna, V. Nabokova; A. Camusa; I. Bashevisa Singera; 

J. Steinbecka; K. Vonneguta; G. Garcii Marqueza; G. Grassa; U. Eco; M. Kundery). 

 

Zakres rozszerzony (dodatkowo teksty poznawane w całości lub części): Dante Alighieri, Boska komedia; 

Johann Wolfgang Goethe, Faust; Biblia (fragmenty ST i NT jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł 

z innych epok).     

 

Dla zakresu rozszerzonego dodatkowo wybrane klasyki kinematografii światowej, np. Ingmara Bergmana; 

Charlesa Chaplina; Federico Felliniego; Akiry Kurosawy; Andrieja Tarkowskiego; Orsona Wellesa; 

spektakle teatralne przynajmniej jeden w roku; stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika 

i kwartalnika. 

 

2012373 

 

JĘZYK POLSKI – IV etap edukacyjny – szkoła ponadgimnazjalna 

 

 
373 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).  
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Zakres podstawowy (teksty poznawane w całości – nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio 

w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, 

przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką): Sofokles, Antygona lub Król Edyp 

(wersja literacka lub spektakl teatralny); Wiliam Szekspir, Makbet lub Hamlet; Fiodor Dostojewski, Zbrodnia 

i kara lub Łagodna; Joseph Conrad, Jądro ciemności; wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. 

(np. Franza Kafki, Proces; Alberta Camusa, Dżuma; George’a Orwella, Rok 1984; Isaaca Bashevisa 

Singera, Sztukmistrz z Lublina; Gabriela Garcii Marqueza, Sto lat samotności; Umberto Eco, Imię róży) / 

Teksty z gwiazdką (zakres podstawowy): Bogurodzica; Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny, psalm; 

Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Pan Tadeusz; Bolesław Prus, Lalka; Stanisław Wyspiański, Wesele; 

Bruno Schulz, wybrane opowiadanie. 

 

Zakres podstawowy (teksty poznawane w całości lub w części [decyzja należy do nauczyciela], przy czym nie 

można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką): wybór mitów; Dzieje Tristana i Izoldy; Miguel Cervantes, 

Don Kichote; Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana). 

Lekturą z gwiazdką w zakresie literatury polskiej jest tu utwór Witolda Gombrowicza zatytułowany 

Ferdydurke (ale poznawany we fragmentach). 

 

Zakres rozszerzony (teksty określone dla zakresu podstawowego oraz dodatkowe): Horacy, wybrane 

liryki; wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej; realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska 

(np. Honoriusz Balzak, Ojciec Goriot; Emil Zola, Nana lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary); Michaił 

Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; wybrana powieść lub zbiory opowiadań dwudziestowiecznych autorów 

z literatury światowej (np. F. Kafki; T. Manna, V. Nabokova; A. Camusa; I. Bashevisa Singera; 

J. Steinbecka; K. Vonneguta; G. Garcii Marqueza; G. Grassa; U. Eco; M. Kundery). 

 

Zakres rozszerzony (dodatkowo teksty poznawane w całości lub części): Dante Alighieri, Boska komedia; 

Johann Wolfgang Goethe, Faust; Biblia (fragmenty ST i NT jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł 

z innych epok). 

 

Dla zakresu rozszerzonego dodatkowo wybrane klasyki kinematografii światowej, np. Ingmara Bergmana; 

Charlesa Chaplina; Federico Felliniego; Akiry Kurosawy; Andrieja Tarkowskiego; Orsona Wellesa; 

spektakle teatralne przynajmniej jeden w roku; stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika 

i kwartalnika. 

 

2018374 

 

Zakres podstawowy (lektura obowiązkowa): Biblia w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi 

Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Księga Psalmów, Apokalipsa według św. Jana; Jan Parandowski, Mitologia, 

 
374 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kształcenia ogólnego 

dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467). 
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część I Grecja; Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); Sofokles, Antygona; Horacy – wybrane 

utwory; *Legenda o świętym Aleksym; Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); Pieśń o Rolandzie 

(fragmenty); Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 

William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; Molier, Skąpiec; Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; Albert 

Camus, Dżuma; George Orwell, Rok 1984. / Zakres podstawowy (lektura obowiązkowa, grunt polski): 

Bogurodzica; Lament świętokrzyski; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią; Jan Kochanowski, wybrane 

pieśni (w tym Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II), psalmy (w tym Psalm 13, Psalm 47), tren IX, X, XI, XIX, Odprawa 

posłów greckich; Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); wybrane wiersze: Daniela Naborowskiego, 

Jana Andrzeja Morsztyna, Mikołaja Sępa-Szerzyńskiego; Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); 

Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny i wybrane satyry; Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki 

religijnej; Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady (w tym Romantyczność), wybrane sonety 

z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod, Dziady cz. III; Juliusz Słowacki, Kordian, 

wybrane wiersze (w tym fragmenty Grobu Agamemnona), Testament mój; Zygmunt Krasiński, Nie-Boska 

komedia; Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze; Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu; Eliza 

Orzeszkowa, Gloria victis; Henryk Sienkiewicz, Potop; Adam Asnyk, wybór wierszy; wybrane wiersze: 

Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa; Stanisław Wyspiański, Wesele; 

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom Jesień); Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, 

Przedwiośnie; Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); wybrane wiersze: Bolesława Leśmiana, 

Juliana Tuwima, Jana Lechonia, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, 

Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego; Tadeusz 

Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; Hanna 

Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; wybrane wierze: Stanisława Balińskiego (okres emigracyjny), 

Kazimierza Wierzyńskiego (okres emigracyjny); Czesława Miłosza (w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie 

oraz fragmenty Traktatu moralnego), Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Jarosława Marka 

Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta (w tym wiersze z tomów Pan Cogito oraz 

Raport z oblężonego miasta), Haliny Poświatowskiej, Stanisława Barańczaka, Marcina Świetlickiego, Jana 

Polkowskiego, Wojciecha Wencla; Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty), Sławomir Mrożek, 

Tango; Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” z tomu Prawo 

prerii; Jacek Dukaj, Katedra; Antoni Libera, Madame; Andrzej Stasiuk, Miejsce z tomu Opowieści 

galicyjskie; Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie; Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem 

(fragmenty); wybrane utwory okresu stanu wojennego; powojenna piosenka literacka – utwory Ewy 

Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty 

Kabaretu Starszych Panów. 

 

Zakres podstawowy (lektura uzupełniająca – w każdej klasie obowiązkowo 2 pozycje książkowe w całości 

lub we fragmentach): Sofokles, Król Edyp; Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty); Giovanni Boccaccio, Sokół; 

Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty); Johann 

Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty); George Byron, Giaur 

(fragmenty); Joseph Conrad, Lord Jim; Samuel Beckett, Czekając na Godota; Friedrich Dürrenmatt, Wizyta 

starszej pani; Eugène Ionesco, Lekcja (mamy dopisek: lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela).   



260 
 

 

Zakres rozszerzony (lektura obowiązkowa) – utwory określone dla zakresu podstawowego oraz: 

Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty); Platon, Państwo; Arystofanes, Chmury; Jan Parandowski, 

Mitologia, część II Rzym; Wergiliusz, Eneida (fragmenty); św. Augustyn, Wyznania (fragmenty); św. Tomasz 

z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty); F. Villon, Wielki testament (fragmenty); F. Rabelais, Gargantua 

i Pantagruel (fragmenty); Michel de Montaigne, Próby; William Szekspir, Hamlet; wybrane utwory 

poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior; 

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (H. de Balzac, Ojciec Goriot lub Ch. Dickens, Klub 

Pickwicka lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary); Franz Kafka, Proces 

(fragmenty); Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie; wybrane 

teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych. 

 

Zakres rozszerzony (lektura uzupełniająca – w każdej klasie obowiązkowo 2 pozycje książkowe w całości 

lub we fragmentach): Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty); Tomasz Morus, Utopia 

(fragmenty); Pedro Calderon de la Barca, Życie snem; Wolter, Kandyd (fragmenty); Jean Jacques 

Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty); wybrane utwory epickie okresu romantyzmu (V. Hugo, Nędznicy; 

E. A. Poe, wybrane opowiadanie); Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat; Bohumil Hrabal, wybrane 

opowiadania; Umberto Eco, Imię róży; wybrane wiersze poetów polskich i obcych; wybrana powieść polska 

i obca z XX lub XXI w.; wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI w. (mamy dopisek: lub inne utwory 

literackie wybrane przez nauczyciela). 

 

Teksty polecane do samokształcenia: Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant; Człowiek renesansu, 

red. Eugenio Garin; Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu; Johan Huizinga, Jesień średniowiecza; 

Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza. 

 

Szkoła branżowa I stopnia:  

Lektura obowiązkowa (literatura powszechna): Biblia, fragmenty: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba; 

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja – mity nieomawiane w szkole podstawowej; Homer, Iliada 

(fragmenty); Sofokles, Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragmenty); William Szekspir, Romeo i Julia; Molier, 

Skąpiec (dopisek: Lektura uzupełniająca do wyboru przez nauczyciela).  

 

Szkoła branżowa II stopnia:  

Lektura obowiązkowa (literatura powszechna): Biblia, fragmenty: Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, 

Księgi Psalmów, Apokalipsy według św. Jana; Homer, Odyseja (fragmenty); Horacy, wybrane utwory; 

*Legenda o świętym Aleksym (fragmenty); Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); Gall Anonim, 

Kronika polska (fragmenty); Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); William Szekspir, Makbet; Fiodor 

Dostojewski, Zbrodnia i kara; Albert Camus, Dżuma; George Orwell, Rok 1984 (dopisek: Lektura 

uzupełniająca do wyboru przez nauczyciela). 

 

 


