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Streszczenie
Celem artykuÙu jest przedstawienie oraz omówienie wyników eksperymentu zwizanego z percepcj emocjonaln
poezji. W badaniu podj¿to prób¿ weryÞkacji hipotezy, wedÙug której pojawienie si¿ znanego nazwiska kojarzonego jako
wielki poetycki talent wpÙynie na silniejsze deklaratywne nat¿Čenie przeČywanych emocji. Przebadano 110 osób (52 m¿Čczyzn; 58 kobiet) podzielonych na cztery losowo dobrane grupy. Arkusze poszczególnych grup róČniÙy si¿ mi¿dzy sob
nazwiskiem rzekomego autora lub jego brakiem (grupa kontrolna). Wyniki udowodniÙy, Če autorytet wpÙywa nie tylko na
siÙ¿ deklarowanych emocji, ale teČ istotnie determinuje rodzaj przeČywanej emocji. Doprowadza to do wniosku, iČ utworowi poetyckiemu cz¿ïciej przypisujemy cechy i emocje kojarzone z jego autorem niČ z sam treïci utworu.
SÙowa kluczowe: odbiór poezji, wpÙyw autorytetu, percepcja sztuki, odbiór literatury, emocje odbiorcy, procesy poznawcze, sztuka, poezja
Inßuence of literary authority to recipient emotions during reading poetry – discussion the results of the experiment

Abstract
The purpose of this article is presentation and discussion about results of experiment connected with emotional perception of poetry. This research sought to verify the hypothesis which stated that showing the surname of famous poet,
associated with huge poetic talent, inßuence to stronger declarative intensity of feeling emotions. One hundred and ten
people were tested (52 men, 58 women) in four randomly selected groups. Every group had sheets with the same text but
with diěerent surname of the author or without surname (control group). Text of the poem was wriĴen specially to this
experiment. Next step was the measurement of kind and force emotions felt in 7 points scale. Results proved that authority
of the author is not only felt by the force of declarative emotions but also signiÞcantly determines kind of felt emotion.
This leads to the conclusion that the poem is connected with features and emotions associated with author more than with
content of poem. Moreover, this result suggests that emotional perception of poetry should be considered according to
clustering derived from gestalt psychology.
Key words: reception of poetry, inßuence of authority, art perception, reception of literature, recipient emotions, art &
cognition, emotional manipulation

Wst҄p
Celem niniejszego artykuÙu jest przedstawienie podÙoČa teoretycznego oraz wyników przeprowadzonego przez
jego autora eksperymentu nt. wpÙywu autorytetu na siÙ¿ i rodzaj przeČywanych emocji przez odbiorców tekstu poetyckiego. To samo wyraČenie j¿zykowe moČe by° rozumiane wielorako, w zaleČnoïci od osoby czytajcej1. Do podobnych
wniosków doszedÙ juČ Immanuel Kant, gdy dokonaÙ przewrotu kopernikaÚskiego, wskazujc na jednostk¿ jako ĊródÙo,
zakorzenionego w intelekcie, poznania2. Sposób interpretacji moČe by° róČnorodny, jednak autorytet mocno kojarzony
z twórczoïci poetyck implikuje emocje i oceny estetyczne, które da si¿ przewidzie° z prawdopodobieÚstwem istotnym
statystycznie. Przedstawiony eksperyment jest takČe odpowiedzi na zarzut mówicy, iČ badania psychologiczne majce
powizania z literatur nie s zorientowane na czytelnika3.
1 J. Gizela, Wybrane zagadnienia psychologii metafory we wspóáczesnej poezji polskiej w Ğwietle teorii i badaĔ eksperymentalnych, „Przegląd Psychologiczny” 1985, T. 28, nr 1, s. 125.
2 W. Tatarkiewicz, Historia ÞlozoÞi, T. 2, Warszawa 2005, s. 129.
3 M. Maryl, Antropologia odbioru literatury, „Teksty Drugie” 2009, nr 1-2, s. 231.
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Procesy poznawcze i emocje a sztuka

Gatunek homo sapiens wyróČnia si¿ na tle naczelnych m.in. zdolnoïci do ïwiadomego tworzenia szeroko poj¿tych
dzieÙ sztuki. Jako jedyny gatunek jest w stanie tworzy° obrazy (walory malowideÙ wykonywanych przez maÙpy oddziaÙuj na nasz zmysÙ estetyczny, lecz one nie tworz ich w sposób ïwiadomy), muzyk¿ czy literatur¿. KaČda z ludzkich spoÙecznoïci pozostawiÙa po sobie ïlad, który jest dowodem na istnienie sztuki jako waČnego aspektu wszystkich tworzonych
kultur. Zdolnoïci, któr musieliïmy (jako gatunek) opanowa° przed powstaniem sztuki, jest kreatywnoï°. Dzi¿ki niej
moČliwe jest cigÙe tworzenie nowych powizaÚ pomi¿dzy juČ istniejcymi rzeczami i ideami. Ta umiej¿tnoï° uznawana
jest za podstaw¿ twórczoïci. Pozbawieni tej zdolnoïci wydawali si¿ by° Neandertalczycy, którzy nie pozostawili po sobie
Čadnej kultury ani sztuki. Pozwala to wysun° wniosek, iČ byÙ to istotny czynnik w walce o szczyt na drabinie gatunków.
Obecnie dzi¿ki wiedzy dost¿pnej za pomoc obrazowania mózgu wiemy, Če obszary kory mózgowej odpowiedzialne za
kreatywnoï° na wysokim poziomie s dost¿pne jedynie czÙowiekowi i pojawiÙy si¿ w ewolucji stosunkowo póĊno. Prawdopodobnie za odbiór pi¿kna odpowiada przyïrodkowa kora oczodoÙowo-czoÙowa, która rozwin¿Ùa si¿ u ludzi, a nie
posiada jej nawet najbardziej spokrewniony z czÙowiekiem szympans bonobo. Jest to kolejny czynnik róČnicujcy ludzi od
innych naczelnych pozwalajcy na tworzenie sztuki4.Nauki kognitywne dČ obecnie do ustalenia jak najbardziej uniwersalnych tez na temat ludzkiego sytemu poznawczego. Plany te krzyČuje psychologia eksperymentalna, która dysponuje
dowodami na mocny wpÙyw kultury nawet na podstawowe systemy poznawcze5.
Odbiorowi sztuki, poza uczuciem pi¿kna, towarzysz takČe emocje. Na potrzeby artykuÙu za obowizujc zostanie
przyj¿ta deÞnicja Philipa Zimbardo, wedÙug której „emocja jest zÙoČonym zespoÙem zmian cielesnych i psychicznych,
obejmujcym pobudzenie Þzjologiczne, uczucia, procesy poznawcze i reakcje behawioralne wykonywane w odpowiedzi
na sytuacj¿, spostrzegan jako waČna dla danej osoby”6.Podczas percepcji poezji w mózgu zachodz procesy zgodne
z teori Josepha LeDoux, która mówi, iČ emocje s nie tylko Þzjologiczn reakcj organizmu na bodziec, lecz takČe interpretacj bieČcej sytuacji oraz wspomnieÚ z ni zwizanych7.Dzi¿ki emocjom moČliwe jest okreïlenie relacji ze ïrodowiskiem poprzez nadanie priorytetów niektórym zdarzeniom bdĊ myïlom, jednoczeïnie pomħajc inne. One przechowuj takČe uwarunkowane biologicznie oraz wyuczone wpÙywy ïrodowiska. Reakcja emocjonalna przejawia si¿ jako
zachowanie, reakcje Þzjologiczne oraz subiektywne doïwiadczenie8, które jest najwaČniejszym punktem tych rozwaČaÚ.
Ludzkie procesy poznawcze umoČliwiaj dziaÙania pozwalajce zaoszcz¿dzi° energi¿. Dzieje si¿ tak dzi¿ki zdolnoïci do
selekcji bodĊców. W tym procesie waČn rol¿ peÙni emocje umoČliwiajc prostsze i szybsze sposoby przystosowania.
Myïli wspóÙpracuj wraz z emocjami, niekiedy jednak, zwÙaszcza gdy zachodzi pomi¿dzy nimi konßikt dotyczcy dobrostanu, rozum staje na przegranej pozycji9.Ocenianie sytuacji w sposób rozmyïlny jest kosztowne z perspektywy potrzebnego do jej dokonania czasu. Wrodzona, automatyczna ewaluacja bodĊców prowadzi do oszcz¿dnoïci czasu oraz energii,
a takČe niekiedy pozwala zapobiega° niebezpieczeÚstwu10.Rodzaj odczuwanego pobudzenia emocjonalnego w duČym
stopniu zaleČy od okolicznoïci, w jakich jest ono doïwiadczane. Osoba, której np. podano epinefryn¿ (hormon zwi¿kszajcy pobudzenie) zachowuje si¿ inaczej podczas sytuacji l¿kowej, a inaczej podczas przyjemnej, mimo iČ przyczyna
Þzjologicznego pobudzenia jest taka sama. Efekt ten znika, gdy osoba zostanie poinformowana, jakiego typu hormon
zostaÙ jej wstrzykni¿ty. Jest to zachowanie nazywane bÙ¿dnym przypisaniem pobudzenia11. gwiadczy to o potrzebie racjonalizacji przeČywanych stanów, która jest naturalnym skÙadnikiem ludzkiej natury wytworzonym w czasie ewolucji.
Ch¿° zrozumienia przyczyny i nadania jej skutku determinowana jest mechanizmami wyksztaÙconymi w ramach selekcji
naturalnej12. Dzi¿ki ewolucji dysponujemy wrodzonymi reakcjami, które powoduj aktywnoï° emocjonaln. MoČliwe jest
natomiast wyuczenie rozwħania tych uwarunkowanych biologicznie reakcji13. Uïwiadomienie sobie znaczenia bodĊca
nie jest jednak ani jedyn, ani konieczn przyczyn powstawania emocji. Ustalenie ïcisÙych zasad rzdzcych ïwiadomo4
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ïci, z punktu widzenia relacji przyczynowych, przysparza badaczom wciČ wielu problemów. Wi¿kszoï° odczuwanych
emocji, tym bardziej patrzc na ich odczuwanie z perspektywy emocjonalnego odbioru poezji, przybiera swoj peÙn
posta° po uïwiadomieniu sobie przez jednostk¿ moČliwych implikacji odebranego bodĊca. Na dodatek na duČ cz¿ï°
emocji odczuwanych natychmiast po zaprezentowaniu bodĊca (np. tekstu literackiego) ma wpÙyw zebrane w cigu Čycia
doïwiadczenie14. Wiele przeČywanych emocji jest zaleČnych od sposobu poznania interpretowanego jako ïwiadomoï°
znaczeÚ. Emocje mog si¿ pojawi° zarówno wtedy, kiedy osoba przetwarza niewielkie iloïci danych ze ïrodowiska oraz
i wtedy, kiedy przetwarza je poza ïwiadomoïci. Istnieje jednak minimalny poziom zaangaČowania poznawczego, który
jest konieczny, jeïli doïwiadczenie ma by° czymï wi¿cej niČ prostym afektem15. TakČe rozwaČania na temat kompetencji
estetycznej, b¿dcej cz¿ïci odbioru sztuki, nie mogÙyby si¿ odby° bez emocji, które peÙni fundamentaln rol¿ w jej ksztaÙtowaniu16.Za pomoc twórczoïci autor wyraČa swoje emocje, zaï odbiorca, w ramach biernej ekspresji, ich doïwiadcza17.
Podczas percepcji dzieÙa sztuki doïwiadczamy emocji ze wzgl¿du na samo obcowanie z symbolicznym dobrem, jak równieČ ze wzgl¿du na treï° tego dzieÙa18.

Polska poezja a toӐsamoҲѴ narodowa
Kolejnym czynnikiem wpÙywajcym na sposób percepcji utworu literackiego jest poczucie toČsamoïci narodowej.
ToČsamoï° j¿zykowa percypujcego podmiotu zwizana jest z uznaniem j¿zyka za swój. W kaČdym j¿zyku wyst¿puj
charakterystyczne skrypty kulturowe19. Niektóre uczucia wyraČane j¿zykiem polskim nie s moČliwe do przetÙumaczenia
na inne j¿zyki. Dotyczy to np. takich wyrazów jak „t¿skni°” czy „t¿sknota”, które nie maj swojego bezpoïredniego tÙumaczenia w j¿zyku angielskim20. Jest to szczególnie waČne z perspektywy emocjonalnego odbioru tych samych utworów
po przetÙumaczeniu przez osoby obcoj¿zyczne. Wielkimi postaciami dla narodu, obok bohaterów wojennych czy znanych
naukowców, s poeci i literaci. Ze wzgl¿du na swoje pochodzenie pomagaj tworzy° poczucie przynaleČnoïci do okreïlonej grupy etnicznej i terytorialnej. Ich twórczoï° niesie wartoïci potraÞce budowa° poczucie odr¿bnoïci i wyjtkowoïci
spoÙeczeÚstwa, którego s cz¿ïci21.

Poj҄cie autorytetu i jego rola w kulturze
Autorytet moČe by° deÞniowany zarówno jako cecha, któr posiada osoba, instytucja czy grupa spoÙeczna lub jako relacja mi¿dzy dwoma osobami, w której jedna z nich przystosowuje si¿ do drugiej. Istotnym czynnikiem pozwalajcym na
zdobycie autorytetu jest zaangaČowanie emocjonalne podmiotu poznajcego. Natomiast w kwestii zmiennych osobowoïciowych autorytet powinien dysponowa° takimi cechami, jak kreatywnoï°, otwartoï°, Čyczliwoï°, odwaga, posiadanie
i umiej¿tnoï° obrony wÙasnego zdania22. Autorytet, mimo iČ towarzyszy kaČdej spoÙecznoïci, jest zróČnicowany w zaleČnoïci od warunków, w jakich wyst¿puje. RównieČ kaČde ze ïrodowisk kulturowych wypracowaÙo sobie precyzyjny
ukÙad makrostrukturalny i mikrostrukturalny powstawania autorytetu. Mimo to jest to poj¿cie uniwersalne, dotyczce
caÙej historii gatunku ludzkiego, niezaleČnie od czasu i przestrzeni. Towarzyszy nawet kulturom i spoÙeczeÚstwom o opozycyjnych wzgl¿dem siebie ideologiach. Czynnikiem tworzcym autorytet zawsze jest spoÙeczeÚstwo, z którego si¿ on
wywodzi, poniewaČ to ono nadaje wspólne jego czÙonkom wartoïci oraz ich hierarchi¿. Warunkiem bycia autorytetem–
zarówno w przypadku osoby, jak i instytucji – jest bycie „nosicielem” wartoïci aktualnie cenionych w ïrodowisku, z którego pochodzi. Ponadto powinna ona swoj postaw wartoïci te ukazywa° w zdecydowanie wi¿kszym stopniu niČ reszta
spoÙeczeÚstwa23. W myïl koncepcji twórczoïci Mihaly’ego Csikszentmihalyi’a autorytetem jest generujca zmiany (w tym
wypadku tworzca poezj¿)jednostka, której dzieÙo zostaÙo uznane za wartoïciowe przez pole, czyli system odpowiedzial14 N. J. Frijda, Emocje wymagają procesów poznawczych, choüby prostych, [w:] P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Natura emocji, Sopot 2012, s. 174.
15 TamĪe, s. 179.
16 G. RóĪaĔska, Wspóáczesny uczeĔ w Ğwiecie tekstów kultury, [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), JĊzykowo-kulturowy obraz toĪsamoĞci, Piotrków Trybunalski 2010, s. 54.
17 A. Matuchniak-Krasucka, Zachwyt i oburzenie – o emocjach w sztuce. Studium socjologiczne, [w:] P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje
a kultura i Īycie spoáeczne, Warszawa 2009, s. 125.
18 TamĪe, s. 137.
19 B. Sieradzka-Baziur, Etymologia i semantyka wyrazu toĪsamoĞü, [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), dz. cyt., s. 61-62.
20 A. Wierzbicka, Moje podwójne Īycie. Dwa jĊzyki, dwie kultury, dwa Ğwiaty, „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 77.
21 T. Burdzik, PrzestrzeĔ jako skáadnik toĪsamoĞci w Ğwiecie globalizacji, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2012, nr 11, s. 18.
22 M. JasiĔski, Psychologiczne aspekty konstruowania autorytetu, [w:] A. OlubiĔski (red.), Autorytet. Czy potrzebny w procesie edukacji?, ToruĔ 2012,
s. 23-24.
23 J. Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, CzĊstochowa 1999, s.7-9.
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ny za selekcj¿ zmian dokonanych przez jednostki. Autor ten kojarzony jest nast¿pnie z okreïlon domen, czyli np. twórczoïci literack. Jedynie osoby wybitne i posiadajce spoÙeczne uznanie mog si¿ w niej znaleĊ°. Wytwory znajdujce
si¿ w domenie wpÙywaj na proces socjalizacji spoÙeczeÚstwa24. Patrzc na to przez pryzmat omawianego problemu: gdy
nowy utwór poetycki zostanie zaakceptowany przez grono osób odpowiedzialnych za jego selekcj¿, np. krytyków literackich, zostaje on uznany za wartoïciowy i tym samym wpÙywa na czytajce go osoby poprzez sam fakt uznania jego
wyjtkowoïci. Warunkiem istnienia autorytetu w dziedzinie literatury jest stworzenie sobie przez autora grupy czytelników, wedÙug której reprezentowane przez niego wartoïci i/lub umiej¿tnoïci znajduj si¿ na ponadprzeci¿tnym poziomie,
w zwizku z czym zasÙuguje on na odpowiedni szacunek. Autor stojcy za swoim dzieÙem jest silnym elementem tradycji.
Swoim nazwiskiem podkreïla on sÙusznoï° dzieÙa, równoczeïnie nadajc wytworowi zasadne podstawy jego stworzenia.
Pogld gÙoszcy, iČ autor jest gwarantem jakoïci dzieÙa, cieszy si¿ spor popularnoïci w krajach zachodnich25.Przejaskrawianie i podkreïlanie dokonaÚ osoby b¿dcej symbolem jest konieczne z perspektywy utrzymania jednoïci wspólnoty26.
Ocena zasÙug nie zawsze zaleČy od rzeczywistego wkÙadu autorytetu i prawdziwych wiadomoïci na jego temat, lecz
cz¿sto wyznaczana jest poprzez odczucie spoÙeczne27.

Cel eksperymentu. Hipotezy
Celem przeprowadzonego eksperymentu byÙo sprawdzenie zaleČnoïci pomi¿dzy autorytetem w dziedzinie twórczoïci literackiej na przykÙadzie poezji a emocjami odbiorcy. ZweryÞkowany zostaÙ równieČ wpÙyw autorytetu na ogóln,
subiektywn ocen¿ jakoïci dzieÙa. Wiersz, który zostaÙ uČyty do wszystkich badaÚ, napisano specjalnie na potrzeby tego
eksperymentu. Sytuacj niemoČliw byÙa znajomoï° jego treïci przez badanych kiedykolwiek przed jego przeprowadzeniem. WedÙug pierwszej przyj¿tej hipotezy nacechowanie emocjonalne utworu zmienia si¿ w zaleČnoïci od tego, komu
przypiszemy jego autorstwo. Druga hipoteza gÙosiÙa natomiast, iČ wiersz podpisany nazwiskiem znanego poety b¿dzie
oceniany jako waČniejszy w dorobku polskiej kultury niČ wiersz nieznanego autora.

Metoda
Do przeprowadzenia eksperymentu zostaÙ uČyty napisany na potrzeby badania wiersz wraz z list 22emocji. Przy
nazwie kaČdej z emocji znajdowaÙa si¿ siedmiostopniowa skala typu likertowskiego mierzca jej nasilenie po przeczytaniu
utworu. Wybór emocji zostaÙ dokonany przy pomocy s¿dziów kompetentnych, a nast¿pnie wzbogacony o spis emocji podstawowych. Druga cz¿ï° ankiety dotyczyÙa subiektywnej oceny wiersza i takČe dysponowaÙa siedmiostopniow
skal. W tej cz¿ïci badani mieli za zadanie zaznaczy°, w jakim stopniu zgadzaj si¿ z przedstawionym stwierdzeniem.

Procedura badawcza
Badaniu zostali poddani studenci róČnych kierunków studiów przydzielani losowo do jednej z czterech grup eksperymentalnych. Grupy te zostaÙy wyodr¿bnione ze wzgl¿du na pÙe° autorytetu w dziedzinie poezji. Wiersz pierwszej grupy
eksperymentalnej podpisany zostaÙ nazwiskiem ks. Jana Twardowskiego (znany poeta), w grupie drugiej WisÙawy Szymborskiej (znana poetka), trzeciej—Marcina W¿grzyna (nieznany z twórczoïci literackiej m¿Čczyzna) oraz grupa kontrolna,
która czytaÙa wiersz niepodpisany Čadnym nazwiskiem. Dane zbierane podczas eksperymentu pochodz z czterech miast
Polski: Lublina, Krakowa, GdaÚska oraz Tarnowa. W kaČdym z tych miast zostaÙa przebadana cz¿ï° kaČdej z grup. Jedyn
zmienn niezaleČn róČnicujc grupy byÙo nazwisko rzekomego autora umieszczone przed tekstem utworu lub jego
brak (grupa kontrolna). Przebadani studenci mieli za zadanie okreïlenie emocji, jakie wzbudziÙ w nich tekst niezwÙocznie
po jego przeczytaniu.

Wyniki
KaČda z emocji odczuwanych przez kobiety miaÙa najwi¿ksze nat¿Čenie, gdy naleČaÙy one do grupy eksperymentalnej
podpisanej nazwiskiem ks. Twardowskiego. NajniČsze wyniki w kaČdej z emocji kobiety uzyskiwaÙy zaï w grupie podpisanej, nikomu niekojarzonym z poezj, nazwiskiem Marcina W¿grzyna. PoÙowicznie analogiczna sytuacja wystpiÙa
w grupie m¿Čczyzn. KaČda z emocji miaÙa najwi¿ksz wartoï° na skali, gdy jako zmienna niezaleČna widniaÙo nazwisko
24
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WisÙawy Szymborskiej. PozostaÙe trzy grupy wypadaÙy w tym przypadku niemal identycznie. RóČnice te s wyraĊnie
widoczne po zobrazowaniu ich na wykresie liniowym, jednak tylko niektóre z nich przekroczyÙy próg istotnoïci statystycznej na poziomie 95 %.
Podczas czytania wiersza podpisanego nazwiskiem ks. Jana Twardowskiego istotnie wi¿cej badanych odczuwaÙo
zadum¿, niČ w przypadku innych grup (p=.025). Gdy analizie zostaÙa poddana emocja okreïlona przygn¿bieniem odczuwana podczas czytania poezji przypisanej znanemu autorowi uwidoczniona zostaÙa wyraĊna róČnica w jej nasileniu
pomi¿dzy kobietami i m¿Čczyznami (p=.038). Taka sama zaleČnoï° w tej grupie pojawiÙa si¿ podczas odczuwania smutku
(p=.03). W obu przypadkach kobiety deklarowaÙy silniejsze emocje. Podczas analizy nasilenia wspóÙczucia wïród kobiet okazaÙo si¿ ono istotnie wyČsze w stosunku do wiersza podpisanego nazwiskiem ks. Twardowskiego niČ W¿grzyna
(p=.04). Podobnej zaleČnoïci nie wykryto w grupie m¿Čczyzn. Natomiast wïród m¿Čczyzn z grup eksperymentalnych
„znana poetka” i „znany poeta” istotna statystycznie okazaÙa si¿ róČnica w odczuwaniu smutku (p=.027).
Druga cz¿ï° badania przyniosÙa wyniki obrazujce, jak autorytet wpÙywa na percepcj¿ dzieÙa opatrzonego znanym nazwiskiem. W jednym z itemów uczestnicy mieli ustosunkowa° si¿ do stwierdzenia: „uwaČam, Če kaČdy Polak powinien
zapozna° si¿ z treïci tego wiersza”. OkazaÙo si¿, iČ jedynie wiersz podpisany nazwiskiem W¿grzyna zostaÙ zdeprecjonowany, podczas gdy pozostaÙe grupy utrzymywaÙy stosunkowo zbliČony poziom odpowiedzi (p=.009).
Obie hipotezy badawcze zostaÙy potwierdzone.

Wnioski
Twórczoïci literackiej zostaj przypisane cechy bardziej kojarzone z jej autorem niČ z samym tekstem. Zmienna niezaleČna wpÙywaÙa na siÙ¿ deklarowanych emocji, powodujc wi¿ksze ich nat¿Čenie w przypadku, gdy rzekomym autorem
byÙa znana osoba przeciwnej pÙci. Ewentualna replikacja eksperymentu powinna zawiera° pit grup¿ eksperymentaln,
w której zmienn byÙaby nieznana z twórczoïci poetyckiej posta° ČeÚska. Nazwisko znane jako wybitne w dziedzinie
poezji implikuje takČe poczucie waČnoïci prezentowanego dzieÙa z perspektywy ogólnego dorobku polskiej literatury.
Niezwizana, w ïwiadomoïci spoÙecznej, z literatur posta° Marcina W¿grzyna jest natomiast w tym aspekcie deprecjonowana w oczach odbiorców.

Percepcja twÓrczoҲci literackiej
Odbiór dzieÙa literackiego cz¿sto rozumiany jest jedynie jako przyswojenie jego treïci. Podobne podejïcie moČna zaobserwowa° równieČ na innych gaÙ¿ziach kultury takich jak Þlm, teatr czy malarstwo. Proces percepcji dzieÙa sztuki jest
jednak splotem prawdopodobieÚstw, który jest zaleČny zarówno od uwarunkowaÚ obiektywnych, jak i subiektywnych.
NiemoČliwym jest dokonanie odbioru dzieÙa bez umiejscowienia go w odpowiednim miejscu Čycia spoÙecznego, jak
i z wyÙczeniem doïwiadczenia podmiotu poznajcego. Pierwsz faz odbioru jest odpowiednia klasyÞkacja utworu ze
wzgl¿du na takie jego cechy, jak m.in. autor, gatunek literacki czy epoka, w której powstaÙ. Nast¿pne fazy zakÙadaj wspi¿cie si¿ na wyČszy stopieÚ odbioru, w tym takČe zdolnoï° do przeÙamywania stereotypów zwizanych z percepcj dzieÙa28.
Wyniki omawianego eksperymentu wskazuj, Če statystycznie istotna wi¿kszoï° czytelników nie dochodzi do fazy przeÙamywania stereotypów, pozostajc przy wykorzystaniu najprostszych i najmniej obciČajcych procesów poznawczych.

Podsumowanie
Obserwowane obecnie zmiany w zakresie kultury powoduj zacieranie si¿ granic pomi¿dzy kultur „wysok” a „nisk”. Ponadto procesy globalizacji oraz fragmentaryzacji niekiedy przebiegaj równolegle, zderzajc si¿ ze sob, wchodzc ze sob w konßikt29. W kulturze tej dochodzi do zmian w toČsamoïci jednostek, poniewaČ coraz mniej jest w niej
miejsca na histori¿. Kultura jest tworzona na podstawie mieszaniny wielu ĊródeÙ folklorystycznych oraz narodowych30.
Wyniki omawianego eksperymentu pozornie mog przeczy° tym teoriom. Patrzc na to z innej perspektywy: jest jednak
bardzo moČliwe, iČ s efektem – komplementarnego do globalizacji – procesu lokalizacji polegajcego na tworzeniu si¿
28 B. S. Mejáach, Odbiór dzieáa sztuki jako problem naukowy, „PamiĊtnik Literacki” 1974, nr 65, s. 339-353.
29 Z. Melosik, PonowoczesnoĞü. MiĊdzy globalizmem, amerykanizacją i fundamentalizmem, [w:] R. Leppert (red.), Edukacja w Ğwiecie wspóáczesnym,
Kraków 2000, s.17.
30 J. Szempruch, Edukacja i nauczyciel wobec wspóáczesnych przemian kulturowych, [w:] J. Kida (red.), Kultura, literatura i sztuka w edukacji jĊzykowej
w Ğwietle badaĔ empirycznych, Rzeszów 2007, s. 86.
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tzw. „wysp toČsamoïci”. Jest on paradoksalnie cz¿ïci i warunkiem tworzenia si¿ spoÙeczeÚstwa ïwiatowego31. Za otrzymanymi wynikami stoi takČe postawa reprezentowana przez nauczycieli j¿zyka polskiego, którzy cz¿sto akcentuj rol¿
literatury i uČywanego w niej j¿zyka jako waČnego czynnika tworzcego polsk toČsamoï° narodow w czasie okupacji32.
Problemem podczas czytania poezji jest takČe czytanie kaČdego wersu jako osobnej cz¿ïci utworu, co powoduje
trudnoïci w zrozumieniu caÙoïci dzieÙa. Wynika to z faktu czytania dzieÙa poetyckiego w sposób charakterystyczny dla
czytania prozy33. Poezja traktowana jest jako sztuka „wysoka”, któr s w stanie zrozumie° tylko elitarne grupy spoÙeczne. Takie podejïcie powoduje jej marginalizacj¿, zarówno w trakcie zaj¿° szkolnych, jak i poza nimi, co tworzy sztuczne
bariery w jej odkrywaniu. Lepsze spojrzenie na proces odbioru poezji pozwoli na wybór bardziej adekwatnych metod
stosowanych podczas nauczania literatury, powodujc tym samym wi¿ksz radoï° z jej odbioru wïród uczniów34.
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