
Załącznik nr 2 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

 

Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko:  Janusz Waligóra 

 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

 

1995 – dyplom magistra filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN 

w Krakowie), uzyskany na podstawie pracy Poezja prywatnej mitologii. O twórczości 

Józefa Barana, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Burkota  

 

2004 – dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, 

uzyskany na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie 

na podstawie rozprawy Proza Tadeusza Różewicza, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. 

Stanisława Burkota; recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Drewnowski, prof. dr hab. Bolesław 

Faron 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.  

 

Od 1 grudnia 1995 roku: asystent w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. 

 

Od 1 marca 2005 – obecnie: adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej 

im. KEN w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN). 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

 

a.) tytuł osiągnięcia naukowego:  

Studia nad interpretacją tekstu literackiego w szkole. Strategie lekturowe jako wykładnik 

koncepcji edukacyjnej oraz wyraz rozumienia człowieka, kultury i specyfiki wzajemnych 

oddziaływań podmiotów szkolnej interakcji 

 

b.) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, 

recenzenci wydawniczy  

 

Publikacje książkowe – indywidualne: 

1. J. Waligóra, Ani rytuał, ani karnawał… O interpretacji tekstu literackiego w szkole 

(ponadgimnazjalnej): warunki – strategie – perspektywy, Collegium Columbinum, Kraków 

2014, ss. 297, ISBN 978-83-7624-047-3. 

Recenzent wydawniczy: prof. AJD dr hab. Zofia Agnieszka Kłakówna. 

 

Publikacje książkowe – zespołowe: 

2. Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, J. Waligóra, Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia 

ogólnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, „Wolność i Solidarność” nr 40, Gdańsk 

2011, ss. 106, ISBN: 978-83-7615-076-5. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

- indywidualnym przygotowaniu części V: „Pakt dla szkoły”: przykłady rozwiązań w zakresie 

języka polskiego jako przedmiotu edukacji szkolnej, s. 66-82, 

- wspólnym z pozostałymi autorami przygotowaniu części III: „Pakt dla szkoły”: konkluzje 

i postulaty (s. 53-56) oraz IV: „Pakt dla szkoły”: projekt „Założeń fundamentalnych” (s. 57-

65), 

- wspólnym z pozostałymi autorami opracowaniu koncepcji kształcenia ogólnego zawierającej 

fundamentalne założenia edukacyjne dla wszystkich dziedzin i przedmiotów kształcenia wraz 

z przykładami, które odnoszą się do języka polskiego jako przedmiotu edukacji szkolnej, 

- wspólnym z pozostałymi autorami redagowaniu całości ze staraniem o spójność konstrukcji 

książki oraz przede wszystkim o spójność przedstawianej w książce koncepcji kształcenia 

ogólnego. 

Mój udział procentowy w przygotowaniu całej publikacji szacuję na 33%. 

Oświadczenia współautorów – w załączniku. 

 

3. P. Kasprzak, Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, A. Regiewicz, J. Waligóra, Edukacja w czasach 

cyfrowej zarazy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 383, ISBN 978-83-7455-

481-7, 978-83-8019-390-1. 
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Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: 

- przygotowaniu wspólnie z Piotrem Kołodziejem rozdziału Edukacja przemyślana na nowo: 

nauki humanistyczne (s. 147-210), 

- wspólnym opracowaniu nowoczesnej koncepcji kształcenia humanistycznego (wraz 

z odpowiednią egzemplifikacją), uwzględniającej cyfrowy charakter współczesnego 

środowiska technologiczno-cywilizacyjnego, które stało się naturalnym środowiskiem 

człowieka, 

-  wspólnym z pozostałymi autorami redagowaniu całości ze staraniem o spójność konstrukcji 

książki oraz przede wszystkim o spójność przedstawianej w książce wielowymiarowej 

i wielowątkowej koncepcji humanistycznej edukacji ogólnej, która odpowiadałaby na 

wyzwania współczesności.  

Mój udział procentowy w odniesieniu do całej publikacji szacuję na 20%, w odniesieniu 

do rozdziału przygotowanego wraz z Piotrem Kołodziejem – na 50%.  

Oświadczenia współautorów – w załączniku. 

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach wieloautorskich: 

4. J. Waligóra, „Świat nam się wymyka”. O absurdzie istnienia w trzeciej ponadgimnazjalnej, 

„Nowa Polszczyzna” 2005, nr 4, s. 21-28. 

5. J. Waligóra, Kiedy tragedia jest już niemożliwa, [w:] W świecie literatury i teatru. Sztuka 

współuczestnictwa, pod. red. E. Łubieniewskiej, Universitas, Kraków 2006, s. 541-578. 

6. J. Waligóra, Czy myślenie ma przyszłość? „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego w szkole 

ponadgimnazjalnej, „Nowa Polszczyzna” 2007, nr 1, s. 13-18. 

7. J. Waligóra, Między Wschodem a Zachodem. O nauczycielskich rozterkach, autorytecie 

władzy i władzy autorytetu, [w:] Osoba nauczyciela. Polonista przewodnikiem ucznia po 

meandrach wiedzy, red. G. Różańska, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Słupsk 

2011, s. 83-102. 

8. J. Waligóra, „Na początku było Słowo – a na końcu Frazes”. Lekcja pisania aforyzmów w 

szkole ponadgimnazjalnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad 

Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V” 2014, vol. 161, s. 116-

127.  

9. J. Waligóra, Zbrodnia to niesłychana – legalna marihuana! Parodia na warsztatach 

literackich, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam 

Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia VI” 2015, vol. 195, s. 108-133.  

 

 

c.) omówienie celu naukowego wskazanych prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
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Charakteryzując wstępnie rozprawy wybrane jako osiągnięcie (podstawa starań 

o habilitację), pragnę wskazać na trzy wymiary podejmowanej refleksji: badawczy, 

koncepcyjny i prakseologiczny.  

 Wymiar badawczy realizowany jest w oparciu o dociekania z zakresu dyscyplin 

naukowych, które stanowią przedmiot lub naturalne zaplecze prowadzonych badań. Łączę 

w nich refleksję wyrastającą z wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz z dydaktyki 

przedmiotowej ze studiami teoretycznoliterackimi oraz szeroko rozumianym 

literaturoznawstwem. Nachylenie antropocentryczne uprawianej refleksji skutkuje 

jednocześnie eksploracją ważnych prac z dziedziny filozofii, antropologii (także antropologii 

literackiej) oraz psychologii społecznej.   

 Wymiar koncepcyjny reprezentowany jest poprzez nowatorską ideę kształcenia 

humanistycznego adresowaną w ramach języka polskiego do szkół ponadgimnazjalnych. Idea 

ta uwzględnia wymienione wcześniej składniki badawczych penetracji. Wynika zaś z mego 

udziału w pracach zespołu kierowanego przez Zofię Agnieszkę Kłakównę. Uczestniczyłem 

w nich od końca lat dziewięćdziesiątych z nastawieniem na twórcze i konsekwentne rozwijanie 

wspomnianej idei w odniesieniu do edukacji ponadgimnazjalnej. Rezultaty tych prac 

odzwierciedla seria programów i podręczników do języka polskiego To lubię! oraz związany 

z nimi zbiór publikacji: program i plany pracy, rozmaite opracowania interpretacyjno-

metodyczne, jak artykuły metodyczne i nowy model książek nauczyciela obejmujący studia 

zakorzeniające prezentowaną koncepcję i podręcznikowe materiały w różnych dziedzinach 

nauki. 

 Wymiar prakseologiczny wyznaczają – zweryfikowane w ramach własnej praktyki 

nauczycielskiej oraz praktyk obserwowanych – konkretne projekty interpretacyjne o wyrazistej 

dominancie tematyczno-problemowej, skupiające teksty kultury wysokiej rangi w układach 

kontekstualnych, których podstawową cechą jest wzajemne oddziaływanie poszczególnych 

dzieł na siebie na poziomie estetycznym i semantycznym.  

 

Omówienie poszczególnych publikacji prezentowanych jako osiągnięcie  

 

Janusz Waligóra, Ani rytuał, ani karnawał… O interpretacji tekstu literackiego w szkole 

(ponadgimnazjalnej): warunki – strategie – perspektywy, Collegium Columbinum, Kraków 

2014, ss. 297.  
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 Praca wypełnia lukę w obszarze badań nad prawomocnością określonej interpretacji 

dzieła literackiego w warunkach edukacji szkolnej. Presja czynników instytucjonalnych 

(system egzaminacyjny, podstawa programowa i programy nauczania, utrwalone w tradycji 

szkolnej modele lektury, autorytet nauczyciela) została tu skonfrontowana z nowszymi teoriami 

literackimi wchodzącymi w skład postmodernistycznego paradygmatu, takimi jak 

dekonstrukcjonizm czy tak zwany zwrot etyczny w badaniach literackich. 

 Konfrontuję w tej pracy mechanizmy nadzorowania i schematyzowania aktu lektury 

z dekonstrukcyjnymi ideami niekonkluzywności, nierozstrzygnięcia i dyspersji sensu (R. Nycz, 

Tekstowy świat). W tym kontekście badam granice „anarchizmu interpretacyjnego” (A. Szahaj, 

Granice anarchizmu interpretacyjnego), dokonując weryfikacji i przewartościowania 

możliwych kryteriów interpretacyjnych, mechanizmów falsyfikowalności oraz kategorii 

obiektywizmu i prawdy. 

 Podjęta przeze mnie refleksja teoretycznoliteracka – zwłaszcza spory o obiektywizację 

i „granice anarchizmu interpretacyjnego” – została wzmocniona przez studia filozoficzne nad 

zagadnieniami epistemologii: warunkami poznania, fenomenem prawdy, relatywizmem 

i sceptycyzmem poznawczym. W rozdziale Prawda albo dialog, który dokądś zmierza stawką 

prakseologiczną podejmowanych dociekań filozoficznych jest opis warunków sensownej 

realizacji idei autentycznego szkolnego dialogu, który podlega kryteriom spójności 

i sensowności. Konfrontuję także stanowiska wielkich relatywistów, Fryderyka Nietzschego, 

Richarda Rorty’ego czy Stanleya Fisha z koncepcjami między innymi Karla Poppera, Jürgena 

Habermasa i Agaty Bielik-Robson. Wśród finalnych konkluzji pojawiają się wnioski na temat 

sceptycyzmu poznawczego, który – konsekwentnie stosowany – neguje sam siebie, praktycznej 

użyteczności idealnych modeli dyskusji „wolnej od władztwa” oraz językowych uwarunkowań 

aktu poznawczego i skutecznej realizacji procesu starania się o prawdę. 

Przekładam następnie filozoficzne spory: „solidarność versus obiektywność” (R. Rorty, 

Obiektywność, relatywizm i prawda) lub też „konflikt czy zgoda” (F. Lyotard, Odpowiedź na 

pytanie…; A. Burzyńska, Zbawienny konflikt interpretacji) na warunki i realia szkolne, 

niuansując złożoność relacji między cenionymi w praktyce edukacyjnej wartościami, jak 

prawda i wspólnotowość, uwzględniając rolę międzyludzkich interakcji i pogłębiając 

świadomość aktu lektury.  

Kolejnym segmentem prowadzonych badań jest propozycja wykroczenia poza 

utrwalone w myśli dydaktycznej oraz teoretycznoliterackiej ostatnich dekad opozycje, które 

budowane są w istocie na mniej lub bardziej stanowczej negacji strukturalizmu 

(M. Jędrychowska, Lektura i kultura; A. Janus-Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność…; 
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K. Koziołek, Czytanie z innym. Etyka…; E. Mikoś, Lekcje empatii; B. Myrdzik, Zrozumieć 

siebie i świat…). Rozbudowane modele interpretacji przekraczających pojedyncze systemy 

teoretyczne zawierają rozdziały:  

–  Kontekst albo niewyczerpywalność (wokół wiersza Z domu mojego Tadeusza 

Różewicza),  

–  Proteusz albo projekt egzystencjalny (wokół fraszki Do gór i lasów Jana 

Kochanowskiego),  

–    Umberto z Bolonii albo jak działa literatura (wokół Imienia róży Umberto Eco). 

 W pierwszym z wymienionych teksów łączę – odwołując się do poglądów Hansa-

Georga Gadamera i Paula Ricoeura – strategię hermeneutyczną z narzędziami wypracowanymi 

przez strukturalizm. Do doświadczeń hermeneutyki nawiązuje również kolejny rozdział, 

w którym lekturze z gruntu egzystencjalnej, czyli odwołującej się do pewnego uniwersum 

egzystencjalnych pytań i problemów, poddany został tekst historyczny, dobrze zadomowiony 

w szkolnej tradycji interpretacyjnej. Dotarcie do źródeł sensu wymaga w tym wypadku 

zmierzenia się ze stereotypowymi etykietami interpretacyjnymi i podążenia „drogą pytania”, 

która prowadzi ku rozmaitym aporiom, jakie da się w tekście odnaleźć, ale też ku innym 

tekstom, oferującym konkurencyjne odpowiedzi na zadane pytania. Także w ostatnim 

z wymienionych studiów pożyteczne skądinąd rozpoznania strukturalne okazują się – w obliczu 

prowadzonej przez autora Imienia róży intertekstualnej gry oraz wobec bogactwa 

uaktywniających się tropów – niewystarczające. Dotarcie do nieredukowalnych własności 

tekstu i jego wielorakich sensów wymaga poddania krytycznej refleksji całej metodologii 

poszukiwań. Jest to cenna lekcja – spójna z poglądami Eco i wymową jego powieści – 

nieprzywiązywania się ponad potrzebę do własnych błędów i umiejętności zastąpienia 

wadliwego system wyjaśnień bardziej adekwatnymi kategoriami poznawczymi. 

 Studia teoretycznoliterackie nad strategiami interpretacji tekstu literackiego 

(w perspektywie edukacyjnych zastosowań) nie mogły pominąć fundamentalnego zagadnienia 

– czym jest dzieło literackie. W swej rozprawie dowodzę tezy, że status i funkcje literatury 

trafniej i płodniej określa perspektywa antropologiczna (H. Markowski, Antropologia 

i literatura) i antropocentryczna niż teorie akcentujące samozwrotność i samowystarczalność 

literatury. Dzieło w takim ujęciu jawi się jako „fakt antropologiczny” (R. Nycz, Antropologia 

literatury…; R. Barthes, Krytyka i prawda), który zapisuje doświadczenie człowieka 

i doświadczenie człowieczeństwa we właściwy sobie inwencyjno-tropiczny sposób (R. Nycz, 

Literatura jako trop rzeczywistości). 
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 Analizę założeń antropologii literackiej wzbogacam o refleksję na temat antropologii 

filozoficznej, która „opisuje charakterystyczne cechy naszego gatunku”, i kulturowej, która 

koncentruje się na „cechach człowieka w określonej kulturze” (W. Iser, Czym jest antropologia 

literatury?...; Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych). 

Podkreślam przy tym intelektualną i edukacyjną wartość nauki, jakiej udziela nam 

antropologia. Okazuje się ona lekcją pokory i rezygnacji z postaw etnocentrycznych, a zarazem 

lekcją samopoznania, do którego wiedzie konfrontacja z Innym (C. Geertz, Wiedza lokalna…). 

Podejście antropologiczne w wymiarze szkolno-edukacyjnym oznacza w tym 

rozumieniu takie sproblematyzowanie lektury, by stale uobecniał się aspekt podobieństwa-

różnicy oraz wykorzystywane były podstawowe kategorie antropologiczne. Odbiór tekstu, 

osadzonego w określonym kontekście kulturowym, uwzględnia konwencjonalność i swoistość 

literackiej reprezentacji i eksponuje napięcie między „tu” i „gdzie indziej” oraz „teraz” 

i „kiedyś”. Jednocześnie stara się dotrzeć do uniwersalnych niezmienników stanowiących 

o człowieczeństwie i określających kondycję człowieka – wartości źródłowych, 

archetypicznych, ponadkulturowych.  

Zaznaczona w ten sposób perspektywa ujawnia się we wszystkich rozdziałach 

zawierających projekty interpretacyjne, ale z największą mocą dochodzi do głosu w studiach:  

– Honor albo trzy pojedynki w „Lalce”,  

– Wstyd albo scena źródłowa.  

W pierwszym honor oraz pojedynek, jeden z przejawów „instynktu agonalnego” 

(J. Huizinga, Homo ludens…), występują jako kategorie antropologiczno-kulturowe i w tym 

ujęciu analizowane są ich funkcje i znaczenia w Lalce na tle bogatego zbioru historycznych 

i kulturowych odniesień.  

W drugim – mit opowiadający o wygnaniu z Raju, poprzedzonym narodzinami wstydu, 

traktowany jest jako zdarzenie źródłowe generujące niezliczoną ilość kulturowych 

reprezentacji. Analiza samego mitu, jak też jego literackich repetycji koncentruje się 

na wyodrębnieniu antropologicznej wagi wstydu – z naciskiem na kulturotwórczy moment jego 

pojawienia się oraz doniosłość pełnionych przezeń funkcji normatywno-regulatywnych 

(J. Łotman, O semiotyce pojęć „wstyd” i „strach” w mechanizmie kultury).  

Istotny punkt odniesienia dla wszystkich projektów interpretacyjnych prezentowanych 

w książce stanowią dla mnie odmienne strategie lekturowe, analizowane i komentowane 

w rozdziale Judymie, wróć! Albo i nie wracaj... Podejmuję w nim polemikę z tymi modelami 

interpretacji, które zanadto zbliżają się do formuły „karnawału”, czyli promują doraźną emocję 

lekturową, opartą na dowolnych i przypadkowych skojarzeniach, jak też tymi, które 
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przypominają szkolny „rytuał”, to znaczy schematyzują odbiór tekstu, narzucając sztywny 

system obligacji i kontroli. Zwracam przy tym uwagę na problemy związane z aplikacją 

nowszych teorii literackich na użytek szkoły. 

Ostatni rozdział książki nosi tytuł Uczeń i mistrz albo zaniedbany archetyp i zawiera 

refleksję badawczą na temat figury mistrza jako instancji łączącej profesjonalną i etyczną 

wiarygodność z nieopresyjnym stylem uczenia, który pozwala na autentyczny dialog i otwiera 

przestrzeń dla rozwoju ucznia. Analiza układu relacji uczeń – mistrz przekonuje, że wykracza 

on poza opozycję autorytarnego albo demokratycznego modelu nauczania, usuwając częściowo 

niewygodę instytucjonalnych uwarunkowań i zobowiązań. Formułując uwagi końcowe, 

dochodzę do wniosku, że trudny do zrealizowania w codziennej praktyce model 

prezentowanych relacji należy traktować jako przykład inspirującej mitologii edukacyjnej 

i użytecznej utopii orientacyjnej. 

 Książkę Ani rytuał, ani karnawał…  zamyka Aneks zawierający wybór tekstów 

literackich omawianych w ramach poszczególnych projektów. 

 Praca uzyskała nagrodę Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.   

 

Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, J. Waligóra, Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia 

ogólnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, „Wolność i Solidarność” nr 40, 

Gdańsk 2011, ss. 106.  

 Publikacja powstała na zamówienie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i była 

prezentowana jako podstawa do dyskusji podczas Kongresu Obywatelskiego organizowanego 

w Warszawie przez zamawiający Instytut w 2011 roku. Przedstawia ona koncepcję kształcenia 

ogólnego zawierającą fundamentalne założenia edukacyjne dla wszystkich dziedzin 

i przedmiotów kształcenia wraz z przykładami, które odnoszą się do języka polskiego jako 

przedmiotu edukacji szkolnej. Opis właściwy koncepcji poprzedzają analizy współczesnej 

sytuacji cywilizacyjnej i wyzwań, które ona stawia, w kontekście napięć między globalizacją 

i lokalnością oraz w kontekście gwałtownego rozwoju technologii informatycznej, 

skutkującego szumem i chaosem informacyjnym. Jako zespół autorski przedstawiamy przy tym 

wyniki studiów nad trzema największymi polskimi reformami szkolnymi (z czasów Komisji 

Edukacji Narodowej, z XX-lecia międzywojennego i po 1989 roku, łącznie z jej ostatnią 

odsłoną) oraz analizujemy przyczyny niepowodzeń występujących w każdym z wymienionych 

przypadków (merytoryczne, organizacyjne, socjologiczno-psychologiczne).  
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 W kontekście dokonanych rozpoznań prezentujemy wypracowany wspólnie optymalny 

model kształcenia ogólnego, określając jego istotę, funkcje i perspektywy. Formułując 

fundamentalne założenia edukacyjne, przedstawiamy w następstwie: 

–  konkretne rozwiązania i projekty dokumentów lub fragmenty oczekiwanych 

dokumentów,  

–  gruntownie przemyślne postulaty dotyczące kwestii, które wymagają rozwiązań 

systemowych i są zależne od ustawodawcy, 

–  przykłady sposobów przekładania przedstawianych zapisów na konkretne działania. 

Założenia fundamentalne przyjmują postać dokumentu oświatowego o mocy 

konstytucyjnego zapisu, to znaczy, że – w intencji autorów – wspomniany dokument byłby 

nadrzędny względem innych dokumentów oświatowych oraz regulowałby prawa i obowiązki 

uczestników procesów edukacyjnych, tak jak konstytucja państwa wyraża zasady ustrojowe 

danego kraju oraz prawa jego obywateli. Założenia fundamentalne w takim ujęciu miałyby być 

fundamentem podstaw programowych i stanowić punkt odniesienia dla wszystkich aktów 

prawnych i działań instytucji oświatowych. Miałyby jednocześnie wyrażać filozofię i strategię 

edukacyjną państwa, określając podstawowe wartości, które należy respektować, oraz 

wyznaczając ogólne kierunki działań dydaktycznych specjalistom z rozmaitych dziedzin 

na różnych etapach kształcenia. 

 W prezentowanej publikacji formułujemy dwanaście punktów Założeń 

fundamentalnych oraz komentarze i objaśnienia do każdego z punktów. Kładziemy przy tym 

nacisk na: rozwój uczącego się, jego podmiotowość i samodzielność, refleksyjność i aktywną 

postawę poznawczą, formacyjne aspekty rozwoju kompetencji językowej, antropocentryczny 

wymiar edukacji, świadome zadomowienie się w świecie, funkcjonalność kształcenia, 

wychowanie do wartości: rozwijanie etycznej wrażliwości uczącego się oraz wspieranie postaw 

wspólnotowych.  

 W ostatniej części Paktu dla szkoły przedstawiam rozbudowany przykład praktycznej 

realizacji założeń prezentowanej koncepcji w zakresie przedmiotu język polski na poziomie 

szkoły ponadpodstawowej. Wykorzystuję w tym celu precyzyjnie wybrane teksty kultury, które 

tworzą dogodny układ kontekstualny dla podejmowanej refleksji (jej przedmiotem jest 

w demonstrowanym modelu kwestia tożsamości człowieka), a także opisuję konkretne 

procedury poznawcze i inspirowane w toku przebiegu lekcji rozmaite formy aktywności 

uczniowskiej. Wywód przebiega zgodnie z następującym porządkiem: 

– najpierw konfrontacja sugestii dotyczących pożądanych działań (TAK) z praktykami 

niepożądanymi (NIE),  
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– następnie opis i objaśnienie afirmowanego przez autorów Paktu postępowania na lekcji 

z wykorzystaniem konkretnych tekstów kultury. 

 W ten sposób wyodrębniam sześć reguł ustanawiających i optymalizujących proces 

kształcenia (w tym wypadku – humanistycznego), określam cel i zalety stosowania danej 

reguły, wskazuję na niepożądane procedury i postawy, które stanowią jej zaprzeczenie, 

wreszcie prezentuję przykładowe rozwiązania lekcyjne. Tą drogą dowodzę, że konsekwentne 

przekładanie założeń fundamentalnych na praktykę szkolną oznacza respektowanie 

następujących zasad: 

Zaciekawienie. Wzbudzenie zaciekawienia uczącego się wskazuję jako dogodny punkt 

wyjścia do pracy na lekcji. Zaciekawienie to naturalny impuls, który zachęca do uczestnictwa 

w dyskusji i proponowanych działaniach. 

Postawienie problemu. Przedstawiam projektowanie sytuacji uczenia się jako 

projektowanie sytuacji problemowej. Sytuacja problemowa oznacza sytuację otwartą, 

dynamiczną. Wiąże się ze wzmacnianiem motywacji poznawczej uczącego się i przygotowuje 

świadomy, zorientowany problemowo odbiór tekstów kultury. 

Osadzenie zagadnienia w kontekście. Omawiam proces sytuowania tekstów, zjawisk 

i problemów w szerokich, starannie dobranych kontekstach, a także perspektywy i korzyści 

płynące z tego rodzaju praktyk: różnicowanie optyki; wyłanianie analogii i podobieństw, ale 

też sprzeczności i kontrowersji; ukazywanie otwartości i wieloaspektowości poruszanego 

zagadnienia; pobudzanie do refleksji; konstytuowanie i rozrastanie się bogatej sieci znaczeń.  

Porządkowanie i scalanie. Prezentuję przykłady wykorzystywania rozmaitych 

sposobów porządkowania wypracowanych ustaleń i omawianych w czasie zajęć treści. Kładę 

nacisk na rozwój złożonych kompetencji intelektualnych, które się z tym wiążą, takich jak: 

klasyfikowanie, systematyzowanie, porównywanie, hierarchizowanie. 

Wyzwalanie aktywności i samodzielności. Projektuję sytuację uczenia się jako 

sytuację wyzwalającą aktywność uczącego się. Prezentuję sposoby inspirowania i wzmacniania 

samodzielności i zachowań twórczych uczącego się oraz kreowania sytuacji sprzyjających 

krytycznemu myśleniu. Projektuję działania przeznaczone do realizacji indywidualnej lub 

w grupie.   

Rozwój kompetencji językowej. Przedstawiam na przykładzie prezentowanego 

projektu edukacyjnego metody rozwijania kompetencji językowej uczącego się. Akcentuję jej 

aspekt pragmatyczny: kształtowanie i doskonalenie umiejętności skutecznego 

porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych oraz formacyjny: rozwój 

językowy umożliwiający nazywanie, kategoryzowanie i porządkowanie otaczającej 
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rzeczywistości oraz własnych przemyśleń i emocji, a tym samym poszerzanie granic dostępu 

do świata i intensyfikowanie stopnia uczestnictwa w świecie.  

 

P. Kasprzak, Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, A. Regiewicz, J. Waligóra,  Edukacja w czasach 

cyfrowej zarazy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 383.  

Przedmiotem pracy jako całości jest refleksja nad kondycją i perspektywami 

współczesnej edukacji w kontekście zachodzących dynamicznie przemian cywilizacyjno-

kulturowych, a ściślej mówiąc – w kontekście cyfrowego charakteru współczesnego 

środowiska technologiczno-komunikacyjnego.  

Rozdział przygotowany przeze mnie i Piotra Kołodzieja skoncentrowany jest na 

prezentacji nowoczesnej koncepcji kształcenia humanistycznego wraz z przekładem modelu 

teoretycznego na konkretne rozwiązania praktyczne.  

 Nowatorskość tej koncepcji polega na organizowaniu procesu edukacji, który 

uwzględnia właściwości nowych mediów. Nie oznacza ona przy tym mechanicznego 

wprzęgania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w takie lub inne strategie szkolnych działań, 

ale jest efektem świadomego spojrzenia na współczesnego człowieka, więc i na ucznia, jako 

istotę „usieciowioną”, funkcjonującą w trybie always on w sieci fizycznej (połączenia 

internetowe), kulturowej (a zwłaszcza popkulturowej) oraz społecznej, przy czym wszystkie 

one są ściśle i nierozerwalnie ze sobą splecione (D. Lombard, Globalna wioska cyfrowa. Drugie 

życie sieci).  

 W przygotowanym tekście, który odwołuje się do badań z pogranicza nowych mediów 

i neurobiologii (G. Small, G. Vorgan, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę 

współczesnej umysłowości; N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg), brany 

jest pod uwagę fakt, że cyfrowe otoczenie, które stało się obecnie naturalnym środowiskiem 

człowieka, wpływa nie tylko na zachowania społeczne i sposób postrzegania świata, ale 

dokonuje zmian w mózgu na poziomie połączeń neuronalnych. Z jednej strony więc 

interaktywna obecność w infosferze staje się (stała się) podstawowym modelem budowania 

relacji i więzi społecznej, z drugiej – wraz ze zmianą i intensyfikacją bodźców – zmieniła się 

wrażliwość receptorów, jak też przemianie uległ sposób przetwarzania informacji. 

 Uwzględniając zasadnicze aspekty zmieniającej się, „uciekającej” technologicznie 

rzeczywistości (za którą nauka o niej nie potrafi nadążyć), wraz z Piotrem Kołodziejem  

opracowaliśmy sieciowo-cyfrowy model kształcenia humanistycznego. Projekt prezentowany 

jest pod postacią wielowymiarowej całości, którą da się opisać jako strukturę odśrodkowo-
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sieciową, entropiczną i dynamiczną, co zdecydowanie odróżnia ją od konstrukcji 

ustabilizowanych i zamkniętych, zewnątrz-opresywnych, jednowymiarowych 

i jednowątkowych, uporządkowanych za pomocą działów nauki czy osi chronologicznych. 

Edukacja – wciąż ujmowana z perspektywy antropologicznej, jak we wcześniej 

wypracowanych koncepcjach – rozważana jest tu nie od strony kategorii historyczno-

estetycznych, zestawu obligatoryjnych tekstów czy kontroli i weryfikacji wiedzy, ale od strony 

pytań zadawanych przez człowieka światu. Drogi poznania, jak ścieżki neuronowe i połączenia 

internetowe, wiodą poprzez kulturowo-informatyczną sieć, która nie ma centrum, a jedynie 

poszczególne węzły otwarte na przepływy i połączenia. Zasadniczym celem jest jednak nie 

dynamika ruchu, ale intensywność i głębokość przetwarzania poznawanych treści, co ma szansę 

przełożyć się na intensywność i głębokość egzystencji, czyli sposobu bycia w świecie.  

 Przestrzenna wizualizacja wypracowanego modelu jest daleko idącym 

przekształceniem i unowocześnieniem metafory „mapy kultury”, którą prezentowałem jeszcze 

pod koniec lat 90. w „Polonistyce” (pozycja nr 11, punkt II C w Wykazie publikacji). Obecna, 

interaktywna i dynamiczna wersja koncepcji, opisana językiem cyfrowo-sieciowym, 

odzwierciedla skalę przemian, jakie zaszły w otaczającym nas świecie, oraz konsekwentne 

i skuteczne przepracowanie przeze mnie i współautora tych przeobrażeń. 

 Egzemplifikacja służąca objaśnieniu koncepcji przebiega w dwóch odsłonach.  

Pierwszy etap polega na ujęciu szczegółowym, które – podpowiadając szereg wielorakich 

działań – wyodrębnia sieć kontekstualnie zorientowanej refleksji na temat podstawowych, 

zewnętrznych wyznaczników „ja”, począwszy od wizerunku w sieci (Facebook), a na Mrożku 

(Krawiec) i Gombrowiczu (Ferydurke) skończywszy. Przy czym słowo „skończywszy”, użyte 

na potrzeby niniejszej eksplikacji, należy rozumieć w tym tylko doraźnym i eksplikacyjnym 

sensie, ponieważ zasadniczą cechą projektu i prowadzonych poszukiwań jest sieciowo-

kulturowe otwarcie i niewyczerpywalność kontekstu. Jednocześnie projekt zawiera opis 

mechanizmów scalających i porządkujących, które zabezpieczają całość przed arbitralnością 

i chaosem.  
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SCHEMAT 1 – sieć w zbliżeniu 

 

 

 

 

 

Drugi etap egzemplifikacji ma wymiar przekrojowy i – odwołując się do znaczących 

figur i tekstów kultury (m.in. Pana Tadeusza, Lalki czy opowiadań Brunona Schulza) oraz 

rozmaitych aktywności poznawczych – ukazuje koncepcję budowania kulturowego DNA, jak 

też płynnego przemieszczania się pomiędzy różnymi jego poziomami. 
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SCHEMAT 2 – kulturowe DNA 

 

 

 

 

J. Waligóra, „Świat nam się wymyka”. O absurdzie istnienia w trzeciej ponadgimnazjalnej, 

„Nowa Polszczyzna” 2005, nr 4, s. 21-28. 

J. Waligóra, Kiedy tragedia jest już niemożliwa, [w:] W świecie literatury i teatru. Sztuka 

współuczestnictwa, pod. red. E. Łubieniewskiej, Universitas, Kraków 2006, s. 541-578. 



15 
 

Artykuły zawierają projekty i modele pracy z tekstami literackimi, które stawiają przed 

odbiorcą licealnym wysokie wymagania interpretacyjne, czyli utworami spod znaku dramatu 

i teatru absurdu.  

W pierwszym z nich najwięcej uwagi poświęcam jednoaktówce Sławomira Mrożka, 

Strip-tease oraz dramatowi Samulea Becketta, Czekając na Godota, przy czym utwory 

omawiane są w bogatym otoczeniu kontekstualnym (m.in. Proces Franza Kafki oraz Mit Syzyfa 

Alberta Camusa; informacje na temat konkretnych realizacji scenicznych sztuki Samuela 

Becketta). Sugerowana nauczycielowi precyzyjnie dobrana literatura przedmiotu (M. Esslin, 

J. Błoński, M. Sugiera, J. L. Styan) może stanowić funkcjonalne zaplecze naukowe, dostarcza 

przy tym niezbędnej terminologii oraz pomaga zarysować różnicę między teatrem absurdu na 

Zachodzie i w krajach środkowoeuropejskich. 

 Wbrew porządkowi chronologicznemu, ale zgodnie z zasadą stopniowania trudności, 

sugeruję skupienie uwagi w pierwszej kolejności na utworze Mrożka, a dopiero potem 

na dramacie Becketta. W ten sposób zalety dramaturgiczne mniej skomplikowanego Strip-

tease’u (wyrazista sytuacja; oszczędna, zwarta i domknięta kompozycja podkreślająca 

dramaturgię zdarzeń; minimalna ilość bohaterów; Ręka jako namacalny symbol opresji) stają 

się dogodnym punktem odniesienia dla sztuki irlandzkiego pisarza, w której podobne składniki 

sytuacji egzystencjalnej ulegają komplikacji i głębszemu zmetaforyzowaniu, co wywołuje efekt  

zwielokrotnienia nieprzejrzystych sensów.   

 Z kolei w rozprawie Kiedy tragedia jest już niemożliwa koncentruję się na interpretacji 

Tanga Sławomira Mrożka w kontekście jego dorobku dramaturgicznego oraz tradycji 

europejskiego teatru absurdu. Starannie dobrane i wyselekcjonowane materiały w pierwszej 

części artykułu – fragmenty sztuk, recenzji teatralnych czy wypowiedzi krytyków – wraz 

z klarownie sformułowanymi pytaniami i poleceniami zachęcają do samodzielnej eksploracji 

zagadnienia. Rozmaite informacje, opinie, interpretacje i syntezy służą nie tyle jako źródło 

wiedzy, co narzędzia poznawcze – kategorie i problemy inspirujące do własnych dociekań 

i przemyśleń oraz umożliwiające nazywanie i klasyfikowanie złożonych kwestii obejmujących 

wspólne obszary literatury i teatru. 

 O ile pierwsza część przygotowana została z intencją praktycznego wykorzystania 

zgromadzonych materiałów podczas konkretnych zajęć, część druga, interpretacyjna,  

adresowana jest raczej do nauczyciela lub zainteresowanego tym zagadnieniem 

ucznia/studenta, który pragnie zweryfikować swoje intuicje i poszerzyć horyzonty lektury 

Tanga. Sztuka interpretowana jest tu w kontekście filozofii egzystencjalnej, dialektyki 
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wolności i konieczności, refleksji historiozoficznej, ale też w odniesieniu do poetyki 

wypracowanej przez teatr absurdu oraz znanych inscenizacji teatralnych dramatu Mrożka. 

 

J. Waligóra, Czy myślenie ma przyszłość? „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego w szkole 

ponadgimnazjalnej, „Nowa Polszczyzna” 2007, nr 1, s. 13-18. 

 Treścią artykułu jest propozycja interpretacji Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego 

w szkole średniej. Nacisk położony został na kwestię samodzielnego myślenia poddanych oraz 

wątek studenckich protestów w Etiopii za czasów Hajle Sellasje I. Elementem inicjującym 

szkolną refleksję nad Cesarzem i uniwersalizującym jego treści jest praca z materiałem 

historycznym ukazującym funkcjonowanie represyjnego systemu władzy w Polsce w zderzeniu 

z oporem społecznym środowisk akademickich w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. 

 Konflikt między pałacem a uniwersytetem zarysowany w reportażu Kapuścińskiego 

rozważany jest jako spór o wolność myślenia i dostęp do prawdy. Zabiegi tyrana zmierzające 

do odciągnięcia uwagi poddanych od realnej kondycji państwa konfrontowane są z naturalną 

wolą poznania, nawet za cenę cierpień i rozczarowań, jakie ono przynosi, jak też energią 

studenckiego sprzeciwu. Głębsze sproblematyzowanie zagadnienia otwierają przywołane 

konteksty literackie i kulturowe – od pochwały niezależnego myślenia zawartej w Głosie 

w sprawie pornografii Wisławy Szymborskiej, poprzez związek myślenia z cierpieniem 

ukazany w Kordianie, po „ucieczkę od myślenia” w Braciach Karamazow Fiodora 

Dostojewskiego (wątek Wielkiego Inkwizytora) czy Ucieczce od wolności Ericha Fromma.  

 

J. Waligóra, Między Wschodem a Zachodem. O nauczycielskich rozterkach, autorytecie 

władzy i władzy autorytetu, [w:] Osoba nauczyciela. Polonista przewodnikiem ucznia 

po meandrach wiedzy, red. G. Różańska, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, 

Słupsk 2011, s. 83-102. 

 Tematem rozprawy (który wiąże ją z problematyką rozdziału Uczeń i mistrz albo 

zaniedbany archetyp prezentowanej wyżej książki Ani rytuał, ani karnawał…), jest analiza 

pozycji i statusu nauczyciela w obrębie społeczności szkolnej jako zbiorowości o strukturze 

hierarchicznej. Podkreślam w niej ambiwalencję roli społecznej uczącego jako figury, która 

z jednej strony reprezentuje siły dominacji i władzy, a z drugiej w relacji z uczniem inicjuje 

i zakreśla horyzont wzajemności, w tym zarówno powinności i zobowiązań, jak też wolności 

i szans na samorealizację. Predylekcja ku jednej lub drugiej dominancie przekłada się na model 

pracy z różnymi tekstami kultury i podejmowanymi strategiami interpretacyjnymi. 
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Podjęte w pracy zagadnienie rozważane jest w odniesieniu do koncepcji dialogicznego 

spotkania (J. Tischner), otwierającej perspektywę podmiotowych relacji wewnątrzszkolnych, 

jak też – na zasadzie kontrapunktu – w kontekście klasycznych zachodnich koncepcji 

psychologicznych, socjologicznych i filozoficznych, których autorzy (S. Milgram, M. Foucault, 

P. Bourdieu) dokonali krytycznego rozbioru autorytetu reprezentującego rozmaite instytucje 

społeczne, w tym szkołę. W artykule wskazana została zasadnicza rozbieżność między 

charakterystyczną dla intelektualistów zachodnich postawą oporu przed autorytetem jako 

wyznacznikiem opresyjnej, mocnej formacji kulturowej i potencjalnym zagrożeniem dla 

demokracji a rodzimą, środkowoeuropejską tęsknotą za autorytetem, która – jak przekonują 

Milan Kundera, Ryszard Legutko czy Agata Bielik-Robson – wiąże się z lękiem przed utratą 

tożsamości i niedawno odzyskanej autonomii politycznej, a także z naturalną potrzebą ochrony 

wyznawanych wartości oraz intelektualnej i egzystencjalnej stabilizacji.  

 

J. Waligóra, „Na początku było Słowo – a na końcu Frazes”. Lekcja pisania aforyzmów 

w szkole ponadgimnazjalnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad 

Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V” 2014, vol. 161, 

s. 116-127. 

Artykuł poświęcony jest metodyce kształcenia kompetencji literackich i językowych 

w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiotem opisanych działań edukacyjnych jest doskonalenie 

umiejętności pisania aforyzmu. Ze względu na artystyczne walory i właściwości tego gatunku, 

praca ma charakter twórczy. Wykorzystuję metodę analizy i twórczego naśladowania wzoru, 

odwołując się w swoim projekcie do starannie dobranych przykładów aforyzmów, głównie 

z dorobku Stanisława Jerzego Leca. Poszczególnym ćwiczeniom towarzyszy refleksja 

teoretycznoliteracka, literaturoznawcza, dydaktyczna i metajęzykowa.  

 

J. Waligóra, Zbrodnia to niesłychana – legalna marihuana! Parodia na warsztatach 

literackich, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam 

Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia VI” 2015, vol. 195, s. 106-133.   

 Treścią artykułu są studia nad parodią jako zjawiskiem estetycznym i kulturowym 

w kontekście edukacyjnym. Badam w związku z tym możliwości wykorzystania 

parodystycznej strategii – formy intertekstualnej gry z wzorcem – do pracy z tekstem 

literackim: od analizy i interpretacji utworu do samodzielnych wprawek warsztatowych.  
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 Parodia w tym ujęciu przedstawia się nie tylko jako próba przezwyciężenia 

przytłaczającego dziedzictwa kultury i poszukiwania przez kolejne pokolenia artystów miejsca 

dla siebie (H. Bloom, Lęk przed wpływem), ale również jako strategia poznawczo-

interpretacyjna, rodzaj „wewnętrznej samowiedzy literatury i krytyka literackiego poznania” 

(R. Nycz, Parodia i pastisz).  

 Ukazując paradoksy i ambiwalencje współczesnej parodii, od zarzutów o wtórność 

i nieodwracalną dyskredytację dokonań prekursorów po jej ożywcze właściwości 

i wolnościowe aspiracje (H. Markiewicz, M. Hendrykowski), analizuję również status parodii 

jako istotnego składnika postmodernistycznego paradygmatu, w obrębie którego jawi się ona 

jako forma ironicznej inwersji, zaznaczenia krytycznego dystansu, a jednocześnie ocalenia, 

wzmocnienia i utrwalenia artystycznego dziedzictwa (L. Hutcheon). 

 W drugiej części artykułu prezentuję metodologię i praktyczne efekty ćwiczeń 

ze studentami, którzy wykorzystują wzbogaconą aparaturę pojęciową i znajomość zagadnień 

teoretycznoliterackich do samodzielnych, twórczych działań na tekstach. Ich wymiernym 

rezultatem są przykłady parodii odwołujących się do wyrazistych wzorców literackich – 

ballady Lilije Adama Mickiewicza oraz powojennych wierszy Tadeusza Różewicza. 

Przywoływane w tekście utwory, skomponowane na zajęciach, reprezentują postać satyry 

społecznej, nasyconej realiami i rekwizytami współczesności. Łączą przy tym kwestie 

warsztatowe (świadome i udane operowanie cudzym stylem) z celnością obserwacji 

odnoszących się do aktualnego świata. Humorystyczny aspekt wykonywanych ćwiczeń pełni 

funkcję motywacyjne, służy inspiracji i uatrakcyjnieniu zajęć. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych i artystycznych 

Mój dorobek naukowy stanowią prace z zakresu następujących dziedzin badawczych: 

–  literaturoznawstwa, 

–  dydaktyki szkolnej i uniwersyteckiej, 

–  teatru.  

 Badania literaturoznawcze są reprezentowane w tym dorobku albo poprzez osobne 

studia (czyste literaturoznawstwo), albo jako przedmiot refleksji metodycznej. W drugim 

przypadku specjalistyczna wiedza literacka (teoria i historia literatury, profesjonalne procedury 

interpretacyjne) przekłada się na charakter i jakość propozycji metodycznych, przy czym  
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przyjęcie perspektywy dydaktyka literatury jest czynnikiem wspomagającym z kolei badanie 

tekstów i nurtów literackich. 

 Studia dydaktyczne z kolei czerpią z badań literaturoznawczych, ale do tych inspiracji 

się nie ograniczają. Ważnym, jeśli nie kluczowym składnikiem moich osiągnięć w tej 

dziedzinie jest wkład koncepcyjny w przygotowanie nowoczesnych, szeroko zakrojonych 

projektów i inicjatyw edukacyjnych prezentowanych w szeregu publikacji indywidulnych 

i zespołowych. 

 Trzecim segmentem osiągnięć są studia poświęcone teatrowi oraz dokonania 

artystyczne o charakterze teatralnym (autorstwo i inscenizacja sztuk dramatycznych). 

Nawiązują one wprawdzie do kompetencji literaturoznawczych oraz praktyki edukacyjnej, ale 

horyzont ten przekraczają, wnosząc nową jakość twórczych dokonań artystycznych, które 

mogą funkcjonować poza wspomnianym kontekstem.  

 

5.1. Literaturoznawstwo 

 

5.1.1. Temat żydowski – Zagłada 

 Swoje badania o charakterze czysto literaturoznawczym, których przedmiotem jest 

literatura współczesna, rozwijam konsekwentnie od czasu mojej pracy magisterskiej 

(poświęconej poezji Józefa Barana), poprzez pracę doktorską (Proza Tadeusza Różewicza), po 

obecne studia i rozprawy. 

Najobszerniejszą częścią moich studiów literaturoznawczych są rozprawy poświęcone 

tematyce żydowskiej, z naciskiem na Holocaust oraz jego psychologiczne i społeczne 

konsekwencje. Ten korpus tekstów stanowi zawartość powstającej monografii Pamięć i tekst. 

Literackie reprezentacje Zagłady, nad którą prowadzę obecnie zaawansowane prace. 

Podejmuję w niej problematykę figuratywnej różnorodności i arcydzielności zapisu 

doświadczenia Zagłady, jak też dramatów „drugiego pokolenia” oraz kwestię poholokaustowej 

i postpamięciowej traumy jako „gęstej materii” literatury nasyconej biograficznym konkretem, 

ale zarazem traumy jako konwencji literackiej, domeny fikcji, mody i łatwej podniety 

czytelniczej. 

 Studia nad Zagładą i postpamięcią obejmują następujące zagadnienia: 

 –  proza holokaustowa – małe formy, 

 –  postpamięć i kondycja psychiczna „drugiego pokolenia”, 

–  erotyka i Zagłada. 
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Małym formom prozatorskim ukazującym wojenne i powojenne losy Żydów polskich 

poświęcone są cztery rozprawy: 

–  The discreet horror of the Holocaust in Ida Fink’s stories (Dyskretna groza Zagłady 

w opowiadaniach Idy Fink) (pozycja nr 65, punkt II C w Wykazie publikacji),  

–  Nikomu się nie udało… O prozie Irit Amiel (pozycja nr 61, punkt II C w Wykazie 

publikacji), 

–  Pamięć i tekst. Wypowiadanie Zagłady w „Czarnych sezonach” Michała 

Głowińskiego (pozycja nr 47, II C w Wykazie publikacji),  

–  Odejmowanie słów? O zbiorze „To ty jesteś Daniel” Hanny Krall i nie tylko (przyjęte 

do druku, nieujęte w Wykazie publikacji, ukaże się w: Między słowem a milczeniem. Pogranicza 

i konteksty, red. G. Różańska, Kraków 2019).  

W tekście  The discreet horror of the Holocaust in Ida Fink’s stories (Dyskretna groza 

Zagłady w opowiadaniach Idy Fink) analizuję powściągliwą poetykę opowiadań Idy Fink, 

w których autorka wydobywa grozę sytuacji poprzez subtelne zabiegi narracyjne 

i kompozycyjne. Podobne rozwiązania formalne odnajduję w twórczości Irit Amiel i opisuję 

w rozprawie Nikomu się nie udało… O prozie Irit Amiel. Skupiam się w niej na portretach 

ocalonych „skazanych przez Ocalenie” (Przemysław Czapliński), których dotknęły 

psychologiczne skutki Zagłady i którzy z trudem próbują zadomowić się w Izraelu. Konstatuję 

przy tym, że obie autorki doskonale łączą etyczne wymagania stawiane literaturze 

holokaustowej z estetyczną dbałością o staranną, wyważoną retorycznie organizację 

świadectwa.  

W artykule Pamięć i tekst. Wypowiadanie Zagłady w „Czarnych sezonach” Michała 

Głowińskiego poruszam problem recepcji krytycznej Czarnych sezonów Michała Głowińskiego 

jako tekstu autobiograficznego opisującego doświadczenie Zagłady. Z kolei w rozprawie 

Odejmowanie słów? O zbiorze „To ty jesteś Daniel” Hanny Krall i nie tylko analizuję poetykę 

reportażu literackiego Hanny Krall, choć nie tylko w odniesieniu do jej teksów 

holokaustowych. Znakiem rozpoznawczym tej twórczości okazuje się redukcja i zagęszczenie, 

co widać zwłaszcza w nowych wersjach publikowanych wcześniej historii, jak na przykład 

w opowieści o majorze von dem Bussche i mordzie na Żydach w Dubnie.  

Problematyce postpamięci i kondycji psychicznej „drugiego pokolenia” poświęcone 

są dwa studia koncentrujące się na arcydzielnych tekstach najnowszej literatury polskiej:  

–  Alien na pokładzie! „Utwór o Matce i Ojczyźnie” Bożeny Keff – poemat późny, ale 

nie spóźniony (pozycja nr 67, punkt II C w Wykazie publikacji), 
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–  Wymazywanie. Zdewastowana pamięć matki w autobiograficznej prozie Magdaleny 

Tulli (przyjęte do druku, nieujęte w Wykazie publikacji, ukaże się w: Przestrzeń i czas 

w lekturze – lektura przestrzeni i czasu, red. D. Hejda, A. Jakubowska-Ożóg, Rzeszów 2019). 

 W obu przypadkach przedmiotem badań jest splot relacji emocjonalnych między matką, 

która przeżyła Zagładę, a córką, która reprezentuje drugie pokolenie, nawiązujące 

zapośredniczony kontaktu z holokaustowym doświadczeniem rodzica (bądź rodziców). 

Analizuję w związku z tym fenomen międzypokoleniowego transferu traumy oraz zmagania 

psychiczne rozgrywające się między uczestniczkami rodzinnego dramatu.  

 W przypadku poematu Bożeny Umińskiej-Keff skupiam się między innymi na portrecie 

psychologicznym zaborczej i nadopiekuńczej matki, która – choć wciąż rozpamiętuje grozę 

wojny – nie dopuszcza córki do swego tragicznego dziedzictwa. Analiza tekstu, nasyconego 

bogatą gamą intertekstualnych odniesień i utożsamień, dowodzi ogromnych kompetencji 

kulturowych autorki oraz chęci wpisania losu współczesnej kobiety w wielkie uniwersum 

kultury. 

 W przypadku powieści autobiograficznych Magdaleny Tulli, Włoskich szpilek i Szumu, 

badam wyrafinowane techniki narracyjne, jakie wykorzystuje autorka, by unaocznić dewastację 

pamięci i regres tożsamości chorej na Alzheimera matki. Dokonuje się to, jak wynika z analizy 

tekstu, w dwóch uzupełniających się ujęciach – w perspektywie punktowych, obsesyjnych 

nawrotów selektywnych wspomnień oraz w kategoriach podróży w głąb minionego czasu, do 

źródeł, zacierającej za sobą ślady przeżytego. 

 Kolejnym wątkiem badawczym, który podejmuję w obrębie studiów nad Holokaustem, 

jest sposób funkcjonowania erotyki w literaturze obozowej oraz innych tekstach kultury 

odsyłających do Zagłady. Temu zagadnieniu poświęcone są dwie rozprawy: 

–  Eros i Zagłada. Fakty, fikcje, fantazje… (pozycja nr 70, punkt II C w Wykazie 

publikacji), 

–  Wyprawa do przedostatniego kręgu Auschwitz. O „Wakacjach nad Adriatykiem” 

Zofii Posmysz (przyjęte do druku, nieujęte w Wykazie publikacji, ukaże się w: Życie bez miłości 

jest (nie)możliwe, red. U. Kopeć, A. Kucharska-Babula, M. Bąk, Rzeszów 2019). 

W pierwszej skupiam się na łączeniu seksualności z estetyką przemocy i grozy oraz 

postaw romantycznych lub sentymentalnych z brutalnością i okrucieństwem. Rodzące się na 

styku tych z pozoru przeciwnych tendencji perwersje erotyczne okazują się 

charakterystycznym składnikiem holokaustowego kiczu (m.in. Ka-tzetnik 135633, Dom lalek; 

L. Cavani, Nocny portier; W. Dutka, Czerń i purpura). 
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Przedmiotem drugiej rozprawy jest analiza relacji miłosnych i erotycznych pomiędzy 

więźniarkami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau ukazanych w powieści Zofii 

Posmysz Wakacje nad Adriatykiem. Zwracam przy tym uwagę na fikcjonalizację materiału 

biograficznego i kulturowe zaplecze rozgrywającej się historii, której kulminacja odsyła do 

arcydzieł dalekiej przeszłości – tragedii antycznej, mitologii czy też Boskiej Komedii Dantego. 

Osobnym wątkiem badawczym jest analiza literackich zapisów doświadczeń, jakie 

przyniosły wydarzenia Marca ’68. W rozprawie Niemen vel Jordan. Marzec ’68 

we wspomnieniu, satyrze, anegdocie… (pozycja nr 66, punkt II C w Wykazie publikacji) 

skupiam się na wspomnieniach i tekstach literackich dokumentujących antysemicką politykę 

władzy, nastroje społeczne oraz postawy środowisk opozycyjnych w tym okresie. Obok 

dramatycznych relacji (dzienniki Jana Józefa Szczepańskiego, Jerzego Zawieyskiego czy 

Zygmunta Mycielskiego) analizuję również utwory satyryczne (Janusza Szpotańskiego 

i Natana Tenenbauma), w których pisarze parodiowali język i klisze myślowe reżimowej prasy, 

obnażając absurdy peerelowskiej propagandy.  

W tym miejscu pragnę nadmienić, że w ramach moich zainteresowań badawczych 

tematem Holocaustu odbyłem dwa zagraniczne wyjazdy naukowe do ośrodków związanych 

z Zagładą. 

Podczas pierwszego, do Izraela, w okresie 13-20 listopada 2016 r., odbyłem kwerendę 

w bibliotece i archiwum Muzeum Yad Vashem oraz nawiązałem kontakt naukowy z dr  Batyą 

Brutin, reprezentującą Beit Berl College, i ks. Romualdem Wekslerem-Waszkinelem, 

ocalonym z Zagłady.  

Drugi rekonesans badawczy – Niemcy, Holandia,  8-16 grudnia 2018 r. – 

skoncentrowany był na zachodnioeuropejskich miejscach pamięci Zagłady i ośrodkach 

związanych z II wojną światową: Braunau am Inn (rodzinne miasto Hitlera), obozy 

koncentracyjne: Dachau, Buchenwald oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie. 

 W chwili obecnej uczestniczę również w dwóch projektach związanych z Zagładą: 

– Ciemności kryją ziemię – projekt edukacyjny poświęconym Zagładzie 

i Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, przygotowany przez Pedagogiczną Biblioteką 

Wojewódzką w Nowym Sączu, 

– Polsko-niemiecko-rosyjskie Seminarium Dziennikarskie – projekt koordynowany 

przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.  

Tematyka Zagłady pojawia się również w moich rozprawach metodycznych, które 

omówię w dalszej, „szkolnej” części autoreferatu.  
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5.1.2. Poezja 

 Innym z podejmowanych przeze mnie wątków badawczych jest polska poezja 

współczesna. Jestem autorem dwóch obszernych rozpraw poświęconych liryce Tadeusza 

Różewicza: Mała ojczyzna pamięci. Uobecnianie nieobecnego w „Drzwiach” Tadeusza 

Różewicza (pozycja nr 54, punkt II C w Wykazie publikacji) oraz Człowiek – ssak metafizyczny. 

Spięcia słów i wyładowania sensów w poezji Tadeusza Różewicza (pozycja nr 68, punkt II C 

w Wykazie publikacji). W pierwszej z nich skupiam się na interpretacji wiersza Drzwi z tomiku 

Twarz (1966), będącego przykładem charakterystycznej dla Różewicza figury transgresyjno-

tranzytywnej oraz starannie przygotowanej „negatywnej epifanii”. Wiersz omawiany jest 

również w kontekście biograficznym – jako wspomnienie rodzinnego domu oraz filozoficzno-

religijnym – jako poszukiwanie transcendencji. W drugim artykule podejmuję problem poetyki 

wierszy Różewicza, w których pojawia się obraz spustoszenia wartości „po Oświęcimiu” oraz 

bunt przeciwko religii i Bogu. Odwołując się do kategorii Różewiczowskiego „skupienia”, 

rozpatruję aspekt semantyczny tego wyróżnika wersyfikacyjnego, co skłania mnie do 

wykraczania poza limit składniowo-wersowy i koncentrowania się na całościach, które 

w odniesieniu do poezji autora Niepokoju Kazimierz Wyka określał mianem „klocków”, 

a Tadeusz Drewnowski „kubów poetyckich”. 

 Kolejnym tematem moich rozpraw jest poezja Marcina Świetlickiego, którą 

zajmowałem się w tekstach: Martwy podniecony mężczyzna… O bohaterze utworów Marcina 

Świetlickiego (pozycja nr 58, punkt II C w Wykazie publikacji) oraz Mężczyzna i kobiety 

w twórczości Marcina Świetlickiego (pozycja nr 59, punkt II C w Wykazie publikacji). W obu 

przypadkach analizuję sposób funkcjonowania erotyki w wierszach autora Zimnych krajów. 

Z jednej strony ukazuję koegzystencję Erosa i Tanatosa, z drugiej – wskazuję dwa bieguny, 

pomiędzy którymi rozpina się twórczość krakowskiego poety dotycząca damsko-męskich 

relacji: od wierszy przepełnionych agresją, bezceremonialnych i wulgarnych po teksty subtelne 

i stonowane, nasycone tęsknotą i czułością, podszyte cieniem przemijania i śmierci.  

 Wśród moich rozpraw na temat poezji znajduje się również tekst poświęcony twórczości 

Wisławy Szymborskiej: O zapomnieniu i „pracy pamięci”. Od Prousta do Szymborskiej 

(pozycja nr 42, punkt II C w Wykazie publikacji). Analizowany w nim w kategoriach 

psychologicznych i filozoficznych skandal zapomnienia okazuje się w wierszach Szymborskiej 

pretekstem do autoironicznego lamentu nad niedoskonałością człowieka. 
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5.1.3. Proza 

 Do studiów poświęconych polskiej prozie współczesnej należą: Kobieta i mężczyzna 

w prozie Kornela Filipowicza (pozycja nr 15, punkt II C w Wykazie publikacji) oraz 

Weryfikacje i transformacje. O wczesnej prozie Tadeusza Różewicza (pozycja nr 33, punkt II C 

w Wykazie publikacji). W pierwszym przypadku badam aspekt erotyczny prozy Filipowicza, 

podkreślając uwikłanie w niej kochanków w role społeczne, zawodowe i narodowe. W drugim 

opisuję przemiany zachodzące w twórczości prozatorskiej Różewicza pomiędzy jego Echami 

leśnymi (1944) a tomem opowiadań Opadły liście z drzew (1955). 

Osobną kategorię stanowi artykuł Barańczak niepoważny. Zabawy bardzo przyjemne 

i nader pożyteczne (pozycja nr 55, punkt II C w Wykazie publikacji), w którym skupiam się na 

mniej znanym wątku bogatej twórczości humorystycznej autora Atlantydy. Prezentuję w nim 

Barańczaka jako redaktora poczty literackiej poznańskiego „Nurtu” oraz wnikliwego, 

dowcipnego krytyka, który starannie stylizuje swoje krytycznoliterackie wystąpienia.  

  

5.2. Dydaktyka szkolna i uniwersytecka 

Moja działalność naukowa od czasów magisterium obejmuje, obok literaturoznawstwa, 

obszar dydaktyki szkolnej i uniwersyteckiej (m.in. prace wskazane jako podstawa starań 

o habilitację). Poniżej przedstawiam najważniejsze wątki badawcze i formy mej aktywności 

zawodowej związane z tą dziedziną nauki.   

 

5.2.1 Opracowanie koncepcji nauczania języka polskiego wraz z przełożeniem 

modelu teoretycznego na rozwiązania praktyczne   

Prowadzone przeze mnie badania naukowe o charakterze dydaktycznym są ściśle 

związane z opracowaniem nowoczesnej koncepcji nauczania języka polskiego jako istotnego 

składnika edukacji humanistycznej. Udział w pracach zespołu kierowanego przez Zofię 

Agnieszkę Kłakównę zaowocował przygotowaniem koncepcji kształcenia, która znalazła swe 

odzwierciedlenie w: 

–  programie nauczania (pozycja nr 1, punkt II D w Wykazie publikacji), 

–  podręcznikach do języka polskiego do szkół ponadgimnazjalnych z serii To lubię! 

(pozycje nr 2, 3, 4, punkt II D w Wykazie publikacji), 

–  nowym typie książek nauczyciela (pozycje nr 1, 2, 3, 4, punkt II E w Wykazie 

publikacji),  

–  przykładowych planach pracy (pozycje nr 1, 2, 3, punkt II F w Wykazie publikacji), 
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–  licznych artykułach i opracowaniach metodycznych publikowanych m.in. 

w Wydawnictwie Edukacyjnym oraz czasopismach „Polonistyka” i „Nowa Polszczyzna”. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, respektującymi dynamikę związku między tym, co 

lokalne i tym, co uniwersalne, koncepcja uległa z czasem konsekwentnemu uaktualnieniu, które 

było rezultatem reakcji na zmieniający się kontekst cywilizacyjno-kulturowy. Została więc 

poddana twórczej reorganizacji, nie tracąc wszakże rdzenia swej tożsamości (zapisanego 

w omawianym wyżej Pakcie dla szkoły), i opisana nowym językiem, przystającym do nowego 

środowiska technologicznego (zob. prezentowana wcześniej Edukacja w czasach cyfrowej 

zarazy).  

Dogodną formą popularyzacji wypracowanej zespołowo koncepcji edukacyjnej stały 

się dla mnie:  

– spotkania z nauczycielami i młodzieżą, organizowane we współpracy 

z Samorządowymi Ośrodkami Doskonalenia oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Metodycznymi 

w całym kraju,  

– wykłady i warsztaty metodyczne, prowadzone w kraju i za granicą (Gdańsk 2005, 

Wilno 2006, Warszawa 2007, Kraków 2009, Częstochowa 2011, 2014, Myszków 2014, 

Kraków 2016), 

– wyjazdy zagraniczne i aktywność dydaktyczno-naukowa w ramach programu 

Erasmus i Erasmus Plus (Litwa: 2011, 2013; Węgry: 2014, 2016). 

Istotną płaszczyznę porozumienia ze środowiskiem nauczycielskim i akademickim, 

zapewniającą wymianę doświadczeń i progres naukowy, tworzyły przez wiele lat renomowane 

czasopisma metodyczne, w których pełniłem rozmaite funkcje redaktorskie, przygotowując 

także samodzielne wydania poszczególnych numerów: 

–  „Polonistyka” (red. Bożena Chrząstowska) – krakowski redaktor dyżurny w latach 

1998-2000; samodzielna redakcja numeru: 2010, nr 5; 

–  „Nowa Polszczyzna”, wcześniej jako „Ojczyzna-Polszczyzna” (red. Zofia Agnieszka 

Kłakówna) – sekretarz redakcji w latach 2000-2005; samodzielna redakcja numerów: 2005, nr: 

3, 4, 5. 

Z kolei moja z górą dwudziestoletnia licealna praktyka nauczycielska (w VIII 

Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie), trwająca do chwili 

obecnej, umożliwiła mi aktywne zastosowanie i zweryfikowanie opracowanej koncepcji 

kształcenia w codziennym doświadczeniu zawodowym.  

Wysoką jakość uzyskiwanych rezultatów oraz moje zaangażowanie zawodowe 

potwierdzają Listy Gratulacyjne z 2013 i 2014 r. wystosowane przez Dyrektora VIII 
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Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w związku 

z odniesionymi sukcesami pedagogicznymi i artystycznymi w pracy z młodzieżą szkolną oraz 

„znakomitym wynikiem egzaminu maturalnego”. Osobną nagrodę otrzymałem jako współautor 

serii podręczników To lubię! dla szkół ponadgimnazjalnych. Było to wyróżnienie nadane 

22 maja 2007 r. przez Polską Akademię Umiejętności. W 2014 r. otrzymałem również Medal 

Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej za: „szczególne 

zasługi dla oświaty i wychowania”. 

Od 2001 r., to jest od chwili uzyskania uprawnień egzaminatora nowej matury 

(zaświadczenie OKE nr 179/2/2001), biorę także udział w pracach komisji egzaminacyjnych 

przeprowadzających egzamin maturalny z języka polskiego. Jestem również autorem 

ekspertyzy sprawdzianu z języka polskiego przeznaczonego dla uczniów klas szóstych szkoły 

podstawowej, przygotowanej na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

w lipcu 2014 r. 

 

 5.2.2 Warsztaty literackie: praktyka pisarska jako wtajemniczenie w literaturę 

i forma uczestnictwa w kulturze 

 Ważnym składnikiem mojego dorobku naukowego jest zbiór rozpraw przygotowanych 

z myślą o publikacji monografii Warsztaty literackie: praktyka pisarska jako wtajemniczenie 

w literaturę, nad którą prowadzę obecnie zaawansowane prace. Temu zagadnieniu 

poświęconych jest jak dotąd pięć studiów: 

 –  Czytanie Tuwima. Wokół wiersza „W lesie” (pozycja nr 14, punkt II C w Wykazie 

publikacji), 

–  „Na początku było Słowo – a na końcu Frazes”. Lekcja pisania aforyzmów w szkole 

ponadgimnazjalnej (pozycja nr 8, punkt I B w Wykazie publikacji),  

–  Jak nakręciliśmy szkolne wydanie „Faktów”. Zajęcia praktyczne z mediów w klasie 

maturalnej (pozycja nr 60, punkt II C w Wykazie publikacji), 

–  Zbrodnia to niesłychana – legalna marihuana! Parodia na warsztatach literackich 

(pozycja nr 9, punkt I B w Wykazie publikacji),  

–  „Niech staną zegary…”. Od mowy pogrzebowej do poetyckich figur utraty i żalu — 

rozpoznania i próby literackie (pozycja nr 63, punkt II C w Wykazie publikacji). 

Artykuły koncentrują się na problematyce edukacji językowo-kulturowej na poziomie 

szkolnym (liceum) i uniwersyteckim w wymiarze praktycznym, warsztatowym. Przedstawiam 

w nich strategie i metody prowadzenia zajęć nastawionych na twórcze działania zainspirowane 

dziełami literackimi najwyższej próby. Przedmiotem opisanych działań edukacyjnych jest 
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doskonalenie umiejętności redagowania opisu, tworzenia aforyzmów, parodii literackich oraz 

retorycznych i poetyckich form ekspresji cierpienia i żalu. Nieco odmienny charakter ma 

rozprawa, w której relacjonuję metodykę pracy z uczniami liceum nad widowiskiem 

medialnym wykorzystującym wzorce programów informacyjnych (Jak nakręciliśmy szkolne 

wydanie „Faktów”). 

Istotnym celem prezentowanych działań jest rozwój kompetencji językowych 

i literackich uczącego się, świadomość formy, jaką autor nadaje wypowiedzi literackiej, oraz 

uchwycenie funkcjonalnych relacji między wykorzystywanymi środkami stylistycznymi 

a uzyskanym efektem. Samodzielne wprawki literackie są traktowane jako narzędzie poznania 

oraz wyraz świadomości językowej i kulturowej uczących się. Ważnym aspektem retorycznych 

i quasi-literackich zmagań jest także odnowienie i podtrzymanie zainteresowania słowem, jego  

urokami i jego mocą wyrażania siebie, wywoływania emocji, wpływania na ludzkie postawy.  

  

5.2.3 Dydaktyka – szkolna lektura tekstów o Zagładzie  

 Moje, omawiane wcześniej, literaturoznawcze zainteresowania Holocaustem znajdują 

przełożenie na praktykę dydaktyczną, czego świadectwem są następujące rozprawy: 

–  Wiersz wobec Zagłady. O problematyzowaniu lektury („Chaskiel” Tadeusza 

Różewicza i „Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego) (pozycja nr 57, punkt II C 

w Wykazie publikacji), 

–  Bohaterowie i antybohaterowie Zagłady. Nie tylko o „Naszej klasie” Tadeusza 

Słobodzianka (pozycja nr 64, punkt II C w Wykazie publikacji), 

–  Facing Jedwabne. How to Discuss Difficult and Painful Topic in a School (Wobec 

Jedwabnego. Jak omawiać trudne i bolesne tematy w szkole?) (pozycja nr 69, punkt II C 

w Wykazie publikacji). 

 Przedstawiam w nich strategie i metody pracy z literaturą Holocaustu w szkole średniej. 

Sięgam przy tym po teksty dobrze osadzone w tradycji, jak wiersze Władysława Broniewskiego 

i Tadeusza Różewicza, ale też nowsze utwory, napisane po roku 2000, takie jak Nasza klasa 

Tadeusza Słobodzianka, Pingpongista Józefa Hena czy wiersze Jedwabne i Archeologia 

Adama Zagajewskiego.  

 Jednym z ważniejszych wątków jest w tym drugim wypadku interpretacja literackich 

i dokumentalnych opisów zbrodni w Jedwabnem w lipcu 1940 roku. Uwagę koncentruję przy 

tym na różnych tekstach kultury – dramacie, opowiadaniu, eseju historycznym, powieściach, 

wierszach, opracowaniach naukowych, a także filmach dokumentalnych. Poruszam w związku 
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z tym problematykę literackiej reprezentacji zbrodni, kwestię dostępu do niepodważalnej 

prawdy historycznej, relacji między fikcją, świadectwem i dokumentem, jak też zagadnienia 

etyczne i egzystencjalne związane z odpowiedzialnością i pamięcią. Zwracam uwagę zarówno 

na napięcia i emocje towarzyszące aktualnej debacie nad Jedwabnem, jak też na sposoby 

wpisywania tej zbrodni w szerszy porządek kulturowo-historyczny oraz zakorzeniania jej 

w wymiarze mitycznym i sakralnym. 

 W prezentowanych projektach edukacyjnych wykorzystuję szerokie zaplecze badawcze 

wypracowane w toku studiów nad Zagładą oraz osobiste doświadczenie pedagogiczne. 

Świadom ryzyka, jakie wiąże się z podejmowaniem tak kontrowersyjnego tematu w szkole 

i samym ustaleniem historycznych faktów, odwołuję się do prac cenionych autorów, 

reprezentujących wiarygodne ośrodki badawcze i instytucje kultury. 

  

5.3 Szkolny teatr interakcji 

 Moje zainteresowania badawcze obejmują również problematykę teatralną. Podejście 

naukowo-dydaktyczne w tym względzie reprezentują rozprawy: 

 –  Barbarzyńcy szukają krawca (pozycja nr 22, punkt II C w Wykazie publikacji), 

– „Świat nam się wymyka”. O absurdzie istnienia w trzeciej ponadgimnazjalnej 

(pozycja nr 4, punkt I B w Wykazie publikacji), 

 –  Kiedy tragedia jest już niemożliwa (pozycja nr 5, punkt I B w Wykazie publikacji), 

–  książki nauczyciela z serii To lubię! w częściach poświęconych polskiej i światowej 

dramaturgii: kl. I, cz. 1: s. 88-91, 145-150, 155-158; kl. II: s. 168-176; kl. III: s. 238-241, 320-

328.  

 Przedstawiam w nich interpretacje wybitnych dzieł dramatycznych, zwłaszcza z kręgu 

dramatu i teatru absurdu wraz z metodycznym opracowaniem sposobów dyskutowania tych 

zagadnień w szkole średniej. Poddaję analizie poetykę i zaplecze filozoficzne dzieł Alfreda 

Jarry’ego, Samuela Becketta, Eugène’a Ionesco, Witkacego, Witolda Gombrowicza oraz 

Sławomira Mrożka, wskazując przy tym na związki między literaturą polską i europejską. 

 Najważniejszą jednak publikacją w tym segmencie mojej aktywności zawodowej jest 

monografia: Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra, Jerzy Waligóra, Szkolny teatr interakcji. 

Od pomysłu do przedstawienia (pozycja nr 2, punkt II A w Wykazie publikacji). Książka jest 

owocem dwudziestoletniej pracy z młodzieżą gimnazjalną i licealną uczęszczającą do 

Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia (PACK) w Krakowie, gdzie uczę języka 

polskiego i prowadzę warsztaty teatralne. Wymiar naukowo-edukacyjny studiów teatralnych 

został wzbogacony w niej o element twórczy, artystyczny. Znaczącą część publikacji stanowi 
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bowiem Antologia, zawierająca dramaty pisane na użytek szkolnej sceny i wystawiane przez 

szkolny zespół teatralny podczas imprez szkolnych, wydarzeń kulturalnych oraz w ramach 

konkursów teatralnych. Utwory zostały napisane wspólnie przeze mnie oraz Piotra Kołodzieja. 

Obok dwunastu oryginalnych sztuk znalazł się tu montaż poetycko-dramatyczny, w którym 

wykorzystaliśmy wiersze Stanisława Barańczaka oraz Adama Zagajewskiego (Przystanek 

PRL). 

 Koncepcja „teatru interakcji” została ukazana na tle dorobku i wariantów szkolnej 

edukacji teatralnej w Polsce, w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Jej istotę 

prezentujemy jako system wytwarzania interpersonalnych relacji, estetycznych napięć 

i wielorakich znaczeń. W rozdziale Księga Teatru Interakcji opisuję przebieg, mechanizmy 

i skutki tych interakcji, zarówno w odniesieniu do procesów i oddziaływań psychologiczno-

społecznych, które mają wpływ na dojrzewanie i rozwój uczących się, jak i w kontekście 

wydarzeń artystyczno-społecznych, które odcisnęły zauważalne piętno w życiu szeroko 

rozumianej społeczności szkolnej PACK-u. Wyjaśniam przy tym, jak uczestnictwo w zajęciach 

teatralnych przekłada się na przyrost kompetencji społecznych i kulturowych młodzieży, 

a także jak pokonywanie scenicznych wyzwań wspomaga budowanie świadomego i spójnego 

„ja”. Uprawianie teatru w szkole jawi się w tym ujęciu jako element wychowania przez sztukę 

i do rozumienia sztuki, a za jej pośrednictwem do samodzielnego orientowania się w meandrach 

świata. 

W przywołanym rozdziale analizuję również proces aktu twórczego, tematykę i poetykę 

poszczególnych utworów, sposoby konstruowania intrygi i fabuły, mechanizmy powstawania 

żartu językowego i sytuacyjnego, sposoby kreowania postaci, system odniesień 

intertekstualnych, wielotworzywowość sztuk oraz kategorię widowiskowości, którą 

charakteryzuje się największa grupa napisanych tekstów. Objaśniam, jak sztuki poświęcone 

tematyce szkolnej, ukazywanej najczęściej w żartobliwej, parodystycznej lub przygodowej 

konwencji, rejestrują dwa porządki funkcjonowania szkoły: linearny i cykliczny. 

Osobną analizę i interpretację prezentowanych w Antologii sztuk, już nie z perspektywy 

twórcy i współautora, przeprowadza Jerzy Waligóra, przyglądając im się z pozycji badacza 

teatru i sięgając po specjalistyczną terminologię naukowego dyskursu. 

Obszerną i ważną część publikacji stanowi rozdział poświęcony szkolnej praktyce 

teatralnej: Interakcje sceniczne – warsztaty.  Omawiam w nim wraz z Piotrem Kołodziejem 

propozycje konkretnych ćwiczeń scenicznych, które wykonywaliśmy z młodzieżą, korzystając 

z materiałów literackich, teatralnych, filmowych oraz własnych pomysłów scenicznych. Nacisk 

położony został na rozmaite środki scenicznego wyrazu (mowa słowa, mowa ciała, 




