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Czytanie zmierzające do interpretacji i czytanie nieukierunkowane na nią 
są więc dwoma różnymi modelami czytania, wyodrębnionymi ze względu 
na funkcje, którym lektura literacka może służyć31. Interpretacja nie jest ani 
najpowszechniejszą praktyką czytania, ani tym bardziej jedynym celem poza-
profesjonalnego grona czytelników. Modelowa interpretacja to wynik czytania 
wielokrotnego, wydłużonego w czasie i suplementowanego lekturą innych 
tekstów, włączanych w siatkę znaczeń poszukiwanych lub wytwarzanych 
(w zależności od presuponowanej koncepcji semantyki tekstu32): to jeden z kil-
ku stylów czytania. Interpretacja jest więc efektem czytania rozciągniętego 
zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie. Zróżnicowanie stylów lekturowych 
poświadczają badania psychologiczne nad odbiorem literatury; zwłaszcza wie-
loletni projekt prowadzony na uniwersytecie w Albercie (w Kanadzie) przez 
Davida Mialla i Dona Kuikena33. Wykazali oni, że konkurencyjne wobec inter-
pretowania może być: czytelnicze zaangażowanie w świat fi kcyjny, odczucie 
jego zmysłowych jakości, impuls do wartościowania, czytanie dla uzyskania 
informacji, dla poznania fabuły, dla efektu współodczuwania z postaciami, 
dla autorefl eksji, dla wartkiej, wciągającej akcji czy w celu ucieczki od rze-
czywistości34. Taksonomii i typologii stylów odbiorczych istnieje zresztą co 
najmniej kilka, sposób ich badania zaproponowany przez kanadyjski zespół 
okazał jednak się najbardziej efektywny i najłatwiejszy w adaptacji w róż-
nych kręgach językowych. Styl czytelniczy należy rozumieć jako indywidu-
alną intencjonalność czytelniczą i preferowany typ aktywności umysłowej 
ukierunkowujący rozumienie tekstów literackich, a więc i sterujący końcową 
interpretacją tekstu. W dużej mierze pozostaje on niezależny od gatunku lite-
rackiego, a łączy się z ogólniejszymi zdolnościami poznawczymi czytelnika 
i – co ciekawe – może mieć związek z jego kompetencjami społecznymi. 
Istnieją przesłanki wskazujące na to, że czytelnicy preferujący fi kcję literacką 
dysponują zwiększoną zdolnością do współodczuwania, a więc wykazują się 
większą inteligencją społeczną niż czytelnicy preferujący teksty niefi kcjonal-
ne35. W takim ujęciu dał się wyodrębnić empirycznie także styl czytelniczy 
skoncentrowany na zagadnieniach języka artystycznego, gatunku, kontekstu 
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literackiego. Czytanie dla interpretacji jest więc nie tylko aktem samoświa-
domego wdrożenia pewnych wyuczonych czy ustanowionych procedur, ale 
stanowi również dla pewnej grupy czytelników dominującą, obserwowaną 
w ich bieżącej lekturze intencjonalność. 

Ranga lektury jednokrotnej, bieżącej, podejmowanej jako preferowana 
czynność umysłowa, ujawnia się w sposób najbardziej widoczny w realiach 
szkolnej edukacji literackiej. Czytanie lektur kanonicznych niestety rzadko 
bywa kojarzone z przyjemnością czytania – nawet przez jego miłośników. Jak 
obserwują pedagodzy, procedury dekodowania znaczeń wykonywane według 
wytycznych nauczyciela blokują te doznania, które czytający kojarzą najczę-
ściej z największą atrakcyjnością osobistej lektury – bezpośrednie poczucie 
zaangażowania lekturowego, czytanie dla immersji w świat przedstawiony36. 
Sztuka interpretacji jako sztuka dystansowania się wobec własnej wielokrotnej 
lektury i czytanego tekstu wymaga zupełnie innej aktywności poznawczej 
niż potrzeba przeniknięcia do imaginacyjnego świata powstającego z owego 
tekstu. Interpretacja wydłuża czas lektury i wplata weń czytanie tekstów kore-
spondujących. Czytanie dla przyjemności nierzadko lekturę przyspiesza – by 
zaspokoić głód informacji o bohaterach, głód fabuły i akcji, by wyciszyć emo-
cje wywoływane w trakcie czytania (niepokój, strach, ciekawość czy empatię). 
Te dwa nastawienia czytelnicze cechuje do pewnego stopnia przeciwstawny 
wektor etyczny: interpretacja narzuca potrzebę podejrzliwości i zdystanso-
wania wobec swego przedmiotu, immersja wymaga pogrążenia w świecie 
wykreowanym w tekście literackim. Wskazane tu dwie intencjonalności czy-
tania nie są jedynymi sposobami użytkowania literatury, ale mają największe 
znaczenie społeczne i kulturotwórcze, dlatego też ich antagonizm zwracał 
nierzadko uwagę teoretyków interpretacji. J. Hillis Miller posługuje się tu 
pojęciem „aporii czytania”37 – dodać należy: czytania zawodowego, które nie 
może jednocześnie zmierzać ku dystansowi i poddaniu się przemożnej sile 
tekstu. Aporia ta rzutuje jednak na manifestowaną (lub presuponowaną) przez 
badaczy teorię tekstu i jego oddziaływania, choć nie zawsze jest uwzględniana 
na poziomie autorefl eksji czy metateorii. Te odmienne efekty poznawcze ob-
cowania z literaturą stają się jednak realnym problemem metodyków i nauczy-
cieli, borykających się z odmową czytania, brakiem zainteresowania zestawem 
proponowanych tekstów czy otwarcie manifestowaną nudą. 

Tymczasem zmiana akcentów z wymogu interpretacji na rzecz praktyko-
wania swobodnego wniknięcia w fi kcję literacką okazała się skuteczną metodą 

36  Zob. C. V i s c h e r  B r u n s, Why Literature? The Value of Literary Reading and What it 
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