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Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

dr. Janusza Waligóry w postępowaniu habilitaryjnym

Sylwetka Habilitanta

Wszystkie etapy naukowego rozwoju dr. Janusza Waligóry związane są z macierzystą

uczeInią - Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Tutaj w 1995 roku lzyskń dyplom magistra filologii polskiej na podstawie napisanej pod

kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Burkotapracy Poezja prywatnej mitologii. O twórczości

Józefa Barana i został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Polskiej

ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tu kontynuował swoje zainteresowańabadawcze,

pracując nad dysertacją poświęconą prozie Tadeusza Różewicza (przygotowana pod

kierunkiem prof. S. Burkota rozprawa Proza Tadeusza Różewicza została obroniona w 2004

roku, a w dwa Iatapóźniej wydana w formie książkowej). Po uzyskaniu stopnia doktora nauk

humanistycznych, Habilitant został w marcu ż0O5r. zatrudniony na stanowisku adiunkta,

na którym pracuje do dziś.

Sylwetka Janusza Waligóry byłaby niepełna bezuwzględnienia jego pracy w szkole -
zavlód nauczyciela języka polskiego uprawia on w zasadzie od ukończenia studiów (1996 r.)

do chwili obecnej, etatowo będąc związarry z YIIJ Prywatn;rm Akademickim Liceum

Ogólnokształcącym w Krakowie. Doświadczenie szkolne ma tutaj istotne znaczeńe,

ponieważ z jednej strony uzasadnia związki Habilitanta z katedrą dydaktyki, z drugiej

zaś tłumaczy jego zaangużowanie w prace podręcznikowe (seria To lubię! dla szkół

ponadgimnazjalnych) czy też wyjaśnia silne zwięki z pismami metodycznymi (przez dwa

lata krakowski redaktor dyżumy ,,Polonistyki", przez pięć lat sekretarz redakcji ,§owej
Polszczyzny") oraz wiĘe Janusza Waligórę z tozumianym szeroko Ęciem teatralnym -
zarówno w wymiarze praktycznym (praca z koŁem teatraln5rm, współautorstwo Szknlnego

teatru interakcji), jak i teoretycznym (studia i szkice doĘczące współczesnego dramatu

i teatru).

Zarysowana zawodowa biografia Habilitanta Wznaczajego główne zainteresowania

badawcze. W dziedzinie literaturoznawczej rczległy teren eksploracji stanowi literatura
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współczesna (przede wszystkim proza^ ale również poeĄa i dramaturgia), w obszarzę

dydaktyki - zagadntenta związanę z interpretacją tekstu. zwŁaszcza z projektowaniem

okreśionych sltuacji szkolnego odbioru. Śledząc rozw,ój naukowy Janusza Waligóry trudno

ntę zauważyc, że proponowane przęz niego rozwiązania dydaktyczne znajdt4ą solidny

fundament w kompetencjach literaturoznawczych. dzięki czemu - przy uruchamianiu

istotnych z perspektyw1, edukacyjnej uwarunkowań pedagogiczno-psychologicznych

czy ogólnokulturowych - podstaw-ową płaszczyznę odnięsień stanowią zawszę dyscypliny

macierzyste, właściwie definiujące dydaktykę jęzvka polskiego jako przedmiotu szkolnego.

Warto również podkreślić rolę. jaką w rozwoju naukow"ym dr. Waiigóry odegrała praktyka

nauczycielska, inspirująca - z jednej strony - poszukiwania koncepcyjne. z drugtej zaś

nadaj ąc a propono\Ą,an y m r o zw :,ązani om wymi ar praks e o 1o gic zny.

Ocena istotnej aktywności naukowej Habilitanta

Jak wynika z zńączonego wykazu publikacji, poza wskazanym jako przedmiot

postępowania osiągnięciem naukowym, na dorobek Habilitanta składa się siedemdziesiąt

publikacji, z częgo ponad cńerdzieści vkazŃo się po doktoracie. Oczyrviście, spora ich część

stanowi efekt publicystycznego zaangńowarńa w prace ,,Polonistyki" czy ,,Nowej

Polszczyzny" (w przyrvołanym spisie znalazły się również teksty odredakcyjne czy ogłaszane

w wymienionych periodykach recenzje), jednak wśród publikacji podoktorskich ponad

połowę stanowią aĘkuĘ zarlieszczone w pismach punlćowanych z wykazu MNiSW

czy też rozdzińy w monografiach wieloautorskich. Jeśli dodać do tego dwie monografie -
autorską (książka podoktorska Proza Tadeusza Rózewicza,2006) i współautorską (Szkolny

teatr interakcji. Od pomysłu do przedstawienia, 2016, wspólnie z Piotrem Kołodziejem

i Jerzym Waligórą) oraz współredakcję dwóch tomów ,,Annales...",liczba opublikowanych

prac wydaje się imponująca.

Niewątpliwie za nĄważniejszą w grupie omawianych publikacji nie wchodzących

w zakręs osiągnięcia naukowego vznać należy wspomnianą juz ksiĘkę poświęconą prozie

Różewicza. Mimo ze powstała na podstawie obronionego dwa lata wcześniej doktoratu i
w związku z tym zostńajuZ oceniona jako praca pisana na stopień, warto poświęció jej kilka

słów. Nie tylko dlatego, że stanowi świadectwo niepodwżalnych literaturoznawczych

kompetencji Habilitanta, ale przede wszystkim ze względu na sposób zaprezentowania

sylwetki Różevńcza-prozaika, wielostronny i świadomie ukontekstowiony. Dzięki połączeniu

porządku chronologicznego z tematyczno-genologicznym, wzbogaconemu o odwołania
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biograficzne całość nabiera wymiaru antropologicznego, pozwalając na pokazanie twórczości

Rózewicza jako ,,zapis[u] bólu świata |...], który znajduje .vqvraz w wiecznej niezgodzle t

wychyleniu poza nofinalizujące i stabilizujące ramy: psychiczne, społeczne, estetyczne"

(s. 18S). Swiadome wykorzystanie rożnych perspektyw pozwoliło, z jednej strony,

na ukazanie ,,prozatorskiego dojrzewania" (ewolucja rł,arsztatu, swoista transgresywność

formalna), z drugiej zaś na odkrycie głęboko ludzkich zmagań pisarza z sobą i ze światem.

Monografię doktorską przyw,ołuj ę z jeszcze jednego powodu: dostrzegam w niej nie zawsze

widoczną w kolejnych publikacjach umiejętność zharmonizowania rv ramach prowadzonego

dyskursu perspektywy subiektywnej z Wmaganym od wl,powiedzi naukowej

obiektywizmem. W omawianej książce dyskretne wykładniki podmiotowości stanowi

przemyŚlana tytulatura (znaczące nagłowki rozdziałow. a zwłaszcza ukierunkowujące

odczy'tanie śródt}tuły), uzupełniana przez wyłaniające się z przeprowadzonych analiz sądy

wartościujące,

Jak juz sygnalizorł,ałem, w przywołanym korpusie tekstów dostrzega się jakościowe

ztożnicowanie: obok form krótkich. niejako okolicznościowych (wstępne artykuły

odredakcyjne, krótkie komentarze fotmułorł,ane na kanwie zmlan oświatowych, czy też

przeglądy prasy publikowane lł, ..Now,ej Polszcz1 żnie" i..Polonistyc e"), znależc można teksty

o dużym ciężarze gatunkorł,_vm i tych jest zdecydowanie najwięcej. Nawet jeśli przyjrzymy

się pomleszczonym w wymienionych pismach recenzjom, dotyczą one ważnych

z perspektywy dydaktyki pozycji (wymienię choćby Czytanie z Innym Krystyny Koziołek,

Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze Anny Janus-Sitarz czy Jak uczy się mózg

Manfreda Spitzera). Podobna uwaga odnosi się również do szkiców dydaktycznych,

czego dobrym przykładem jest drukowana w dwóch kolejnych numerach ,,Nowej

Polszczyzny" wypowiedź dotycząca teoretycznych i pragmatycznych (sytuacyjnych)

uwarunkowań interpretacji szkolnej (,,Polonista po przejściach". O kłopotach z interpretacjq

(nie Ęlko szkolnq)).

Do wspomnianej wryżęj kategorii tekstów o większvm ciężarze, budujących wartość

naukowego dorobku dr. Waligóry, należą wszystkie w-skazane w spisie publikacje wydawane

w periodykach z listy ministerialnej oTaz rozdziały ogłaszane w monografiach

wieloautorskich. Podobnie jak pozostałe artykuły, są one dwudziedzinowe, ale mniej więcej

równo rozkładalą się w nich relacje między problematyką literaturoznawczą a dydaktyczną.

Częsc z nich - dotyczy to tekstów sprzed 2011 roku - stała się podstawą szkiców

Zamlęszczonych w ksiązce włączonej w zakres osiągnięcia naukowego (Ani rytuał, ani

karnawał...), dlatego w tym miejscu nie będę się do nich odnosił.
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Jak stwierdza Habilitant w Autoreferacie (s. 18), korpus tekstów reprezentujących

tzw. pozostałe osiągnięcia badawcze po uzyskaniu doktoratu prrynaIeĘ do trzech dziędzin;

literaturoznawstwa, dydaktyki szkolnej i uniwersyteckiej oraztęatru,przy czym - co również

wprost lub pośredńo zaznacza - prace zakwalifikowane do pierwszej i trzeciej kategorii tak

czy inaczej powiązane są z kontekstem edukacyjnynr: albo wyrastąą z refleksji metodycznej

bądź do niej prowadzą, albo też wiĘą się z aktywnością nauczycielską (scenariusze sźuk

i ich inscenizacje). W moim przekonaniu wyodrębnienie dziedzinowe publikacji o chamkterue

teatralnym nie znajduje uzasadnienia, wynika raczĄ z przyjęcia niezbędnej w dydaktyce

szkolnej szerokiej perspektywy kulturowej, zxvłaszcza że w podejmujących kwestie teatralne

szkicach naukowych Habilitant koncentĄe się na strŃturach dranatycznych analizowanych

dzieł. Ta część dorobku wpisuje się raczej w nurt badń dydaktycznych wspieranych

kulturowo zorientowanym literaturoznawstwem. Nadesłane prace potwierdzaj ą, że oceniany

dorobek dziedzinowo przynależy do literaturoznawstwa, a w publikacjach o charakterze

dydak<tycznym, z natury interdyscyplinarnych, to ono właśnie funduje zaplecze teoretyczno-

warsztatowe, pełniąc rolę dyscypliny macierzystej.

By utrzymać kategoryzację zaproponowaną w autoreferacie, w ocenie dorobku

naŃowego nie wchodzącego w zakres głównego osiągnięcia pozostaję przy własnej

klasyfikacji dr. Waligóry. W wyodrębnionej grupie tekstów literaturoznawczych warto

zauwńyć bogato reprezentowane sfudia doĘczące problematyki Zydowskiej. Wyróżniam je

nie tylko dlatego, że sl<ładĄą się na zapowiadaną w autoreferacie monografię, tworząc już jej

pokńny zaczątek, ale tęż ze względu na povńązane z wyjazdarni zagrarticznymi kwerendy

(Inael- Muzeum Yad Vashem; Niemcy i Holandia- obozy Dachau, Buchenwald, dom Anny

Frank), inaczej niZ sama literatura przedmiotu sytuujące zgłębianą problematykę

w do świadczeniu badacza.

Równie wńne wydają się teksty dotyczące współczesnej poezji. Z uwagi

na erudycyjność na pierwszy plan wysuwają się dwie wypowiedzi poświęcone poezji

Tadeusza Różewicza pierwsza koncentĄe się wokół jednego utworu (Drzwi)

i wynikających zęft kwestii poetyckiej pamięci, druga skupia się na obserwacji

aĘstycznego warsztatu w kontekście swoistych dla Różewicza sposobów przekazywartia

sensów metaftzycznych. Formułowane w tym miejscu oceny mogą wydawać się oczywiste

z uwagi na wcześniejsze wieloletnie zainteresowanie ptozą autora Niepokoju, rozpatrywaną

w kontekście jego całej twórczości. Dlatego też w grupie tekstów poświęconych poezji

chciałem docenić równieź szkice poświęcone relacjom damsko-męskim w poezji Marcina

Świetlickiego. W nie pozbawionych humoru studiach ujawnia się warsźatowa sprawność
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Habilitanta, pozwalająca na wyjście poza celowo wyeksponowany przez artystę erotyzm,

epatujący naruucającą się biologicznością, w stronę nieoczekiwanego odkrywania niuansów

wzajemnych relacji zachodzących między kobietą i mężczyzną, motywowanych na pozór

tylko nie przystającądo kreowanych obrazow staroświecką wiarą w miłość.

W ocenie tekstów pomieszczonych w grupie publikacji dydaktycznych pominę

ukierunkowujące analizę wypisów podręcznikowych szkice interpretacyjno-metodyc7ne

zawarte w ksipce nauczyciela To Lubięl dla kl. 3 liceum, mimo sporej ich objętości (ponad

sto stron tekstu). Przedę wszystkim dlatego, ze proponowane w nich strategie lekturowe

vłyl<raczają poza zwcząow instruktaż, realizując w znacznej mietze koncepcję odbioru

wpisaną w główne osiągnięcie naukowe, które poddam ocenie w dalszej części.

W wymienionej grupie za szczegolnie wartościowy uznaję tekst ,,Mech stanq zegary..."

poświęcony pracy nad mową pogrzebową. Pokan4e w nim Habilitant, jak twórczo mozna

wykorzystaó nazajęciach ze studentami opisanąprzez Annę Dyduchową na potrzeby edukacji

szkolnej metodę analizy i twórczego naśladowartia wzoru. Ciekawie dobrane przykJady,

o wyrazistej stylis§ce, dopełnione analizami figur utraty i ZaIu z poezji elegijnej, najlepiej

pokazują przyszŁym adeptom zawodu, że twótczemu naśladowaniu podlegają nie tylko

rozvviązania gatunkowe uobecnione w analizowartych tekstach, ale i różnorodne koncepty

stylowe, oceniane i wartościowane ze względu na swą funkcjonalność w konkretnym

kontekście sytuacyjnlrn. Co prawda w omawianym artykule dostrzec można sygnalizowany

jvZ wcześniej dysonans (niefrasobliwa peryfraza definiująca homoseksualnych partnerów

w kontekście ich wkładu w przyrost naturalny Wielkiej Brytanii, s. 348), sama jednak wartość

dy dalły czna omawi anej prop ozycj i j e st bezsprze czna.

Wyodrębnioną w autoreferacie dziędztnę teatru prezentuje przede wszystkim książka

współautorska Szkolny teatr interakcji. Od pomysłu do przedstawienia. Jak określił to sam

Habilitant - łączy ona ,,studia poświęcone teatrowi oraz dokonania artystyczne o charakterue

teatralnym" (Autoreferat, s. 19). Niewątpliwie publikacja jest owocem swoistej fiĄi
zaangazowania dydak§c7nego i artystycznych pasji dr. Waligóry, czego sam zainteresowany

nie ukrywa w zredagowanym współautorsko wstępie czy też w autorskiej Księdze Teatru

Interakcji. Omawianą tu pozycję uwużam za szczególnie wartościową w perspektlłvie

formacyjnego oddziaływania sztuki teatru narńodziezowego odbiorcę. Choć ksipka stanowi

niekwestionowaną inspirację dla opiekunów wspóhworzonego z uczniami teatru szkolnego

(ówiczenia warsźatowe, antologia scenariuszy widowisk), jej wartośó polega na tym, żę ma

przede wszystkim wspierać ,,takie uprawianie kultury, które buduje poczucie sensu,

zakorzenienia i utwierdza w relacjach społecznych, daje impuls do samopoznartia i rozwoju"
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(Szkolny teatr interakcji, s. 45). Jeśli juz mowa o teatralnych fascynacjach Habilitanta,

znajdt4ą one swoje potwierdzenie zarówno w przywoływanej ksipce nauczyciela (koncepcja

pracy z cyklem Trudno udzwignqć, w którlłn znalazły się fragmenty Stripłease'u, Czekajqc

na Godota, fragment opracowania dotyczący rwiryków w5rmienionych dramaturgów

zteatrem absurdu), jak i w dwóch artykułach wskazanych jako główne osiągnięcie naukowe.

Ocena głównego osiągnięcia naukowego

Jako podstawę przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Janusz Waligóra

wskazał cykl powiązanych tematycznie publikacji. nadając mu tltuł Studia nad interpretacjq

tekstu literackiego w szkole. Strcttegie lekturowe jako wl,Hadnik koncepcji edukacyinei oraz

wyraz rozumienia człowieka, kultury i specyfiki wzajemnych oddziaĘ+vań podmiotów szkolnej

interakcji. Na tak zaprojektowaną całość złożl,ły się trzil wydane w latach 20II-2016 ksiąźki

(autorska i dw-ie współautorskie. stosowne oświadczęniaw załącznlku). Są to kolejno:

1. J. Waligora, Ani rytuał, ani karnawął... O interpretacji tekstu literackiego w szkole

(ponadgimnazjalnej). warunki - strategie - perspektyały, Kraków 2014, ss,297;

2. Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej. J. Waligora. Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenią

ogólnego, Gdańsk 20Ir. ss. 106 findywidualnie część V, s, 66-82; wspólnie - s. 53-65];

3. P. Kasprzak,Z.A. Kłakówna" P. Kołodziej, A. Regiewicz, J. Waligóra, Edukacjaw czasach

cyfrowej zarazy, Toruń 2016, ss. 383 ffragment cz. Ii dotyczący edukacji humanistycznej

wspólnie z P. Kołodziejem. s. \47-210, współpraca koncepc,vjna zespołu nad całością -
brak potwierdzenia w spisie treści].

Dodatkowo w skład osiągnięcia wchodzi sześć dłuższych artykułów autorskich wydanych

w latach 2005-2015: cztery w periodykach metodycznych (po 2 w piśmie punktowanym

i niepunktowanym) oraz dwa rozdzińy z monografii wieioautorskich. Ponizej wymieniam je

w porządku chronolo gi cznym,.

l. ,,Świat się nam wymyka". O absurdzie istnienia w* trzeciej ponaclgimnazjalnej,,,Nowa

Polszczyzna" 2005, nr 4, s. 21-28.

2. Kiedy tragedia jest juz niemozliwa [w:] W świecie literatury i teatru. Sztuka

współuczestnictwa, pod. red. E. Łubienieckiej. Krakow 2006, s. 541-578.

3. Cry myślenie ma przyszłość? ,, Cesatrz" Ryszarda Kapuścińskiego w szkole

ponadgimnazjalnej,,,Nowa Polszczyzna" ż007, nr 1, s. 13-18.
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4. Między Wschodem a Zachodem. O nauczycielskich rozterkach, autorytecie władzy i władzy

autorytetu |w:] Polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy, red. G. Rózńska,

Słupsk 20II, s. 83-102.

5. ,,Na poczqtku było Słowo - a na końcu Frazes", Lekcja pisania aforyzmów w szkole

ponadgimnazjalnej, ,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad

Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Partientia Y",2014, vol. 161. s. 116-

121.

6. Zbrodnia to niesłychana - legalna marihuana! Parodia na warsztatach literackich,

,,Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum

Polonarum et Linguae Polonae Partientia YI",2075, vol, 195. s. 108-133.

Zacznę od analizy seman§cznej sensów niesionych ptzęz rozbudowany ty.tuł całości.

Wyńinió w nim można trzy segmenty znaczeniowe. Pierwszy człon nagłówka sygnalizuje

temat (interpretacja w szkole) oraz niesie informacje dotyczące klasyfikacji gatunkowej

pomieszczonych tekstów, sugerując - z jednej strony - dość lużną (otwartą) konstrukcję

całości, z drugiej zaś - swoisĘ monografizaqę zagadniefipodejmowanych w poszczególnych

całostkach. Z perspektyvr.y dołączonego dorobku wuźmiejszy wydaje się drugi człon,

odnoszący się do kluczowej dla Habilitanta kwestii sposobu pracy z lekturą szkolną w liceum.

To właśnie świadomie pĄektowane czynności dydaktyczne, budujące określoną strategię

dzińań, stanowią podstawowy temat tekstów włączonych w zakres osiągnięcia naukowego.

W tym kontekście pozostałe uszczegółowienia (determinanty proponowanej strategii) wydają

się zbędne, stanowią informacyjny naddatek bardziej chyba usprawiedliwiający

różnorodność tekstów niZ niosący niezbędne dopowiedzenia.

Nie będę wchodził w szczegóły i drobiazgowo v,lyliczał ty.tułów publikacji

uzasadniających obecność poszczególnych sformułowań obecnych w nagłówku osiągnięcia,

nietrudno jednak zauważyć, że zakńdym z ńch kryje się określony korpus tekstów (czy też

poszczegÓlnych studiów i szkiców składających się na monografię autorską). Właśnie stąd

wynika konstatowany .vqlżęj nadmiar, co widać w odniesieniu do pontższych przylładów.

Mimo że formułowane w kużdym szkicu składającym się na osiągnięcie propozycje stanowią

wytazlsĘ ,,wykładnik koncepcji edukacyjnej", tytułowe sformułowanie usprawiedliwia

ńączenie podejmujących te kwestie ksipek współautorskich, podobną rolę odgrywa

,,specyfik[a] wzajemnych oddziaŁywń podmiotów szkolnej interakcji" (dwa szkic e dotyczące

relacji: nauczyciel-uczen, mimo że eksponowane w nich,,spotkanie w dialogu" wynika i z

Prezentowanej koncepcji, i z antropologicznego rodowodu proponowanego ujęcia).

Największe zaskoczenie budzi zamieszczenie w omawianym nagłówku frazy ,jako [...] wyraz
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rozumienia człowieka, kultury", ponieważ zarówno filozofta wprowadzania ucznia szkoły

średniej w dziedzictwo kulturowe, jak i cńa zaprezentowana koncepcja lektury jest głęboko

osadzona w nurcie antropologicmo-kulturowym i to on moĘrłłrje ,,strategie lekturowe"

proponowan e przęz dr. Waligórę.

Jak nietrudno zauważyc, ścisłe centrum zaprojektowanego osiągnięcia stanowi

autorska monografia Ani rytuał, ąni karnawął... z 2014 roku. Piszę o tym nie tylko dlatego,

że jej podrytuł: O interpretacji telcstu literackiego w szkole (ponadgimnazjalnej): warunki,

strategie, perspektywy w dużym stopniu pokrywa się zakresem tematyczn;rm całego

osiągnięcia, wyznaczając jvż niejako na wstępie przesttzeń rozwazań.'W moim przekonaniu

organizująca dokonanie naŃowe koncepcja edukacji literacko-kulturowej jako możliwie

zindywidualizowanej formacji wrastającego w świat kultury młodego człowieka została

sformułowana właśnie we wsponrnianej ksiązce, choć próby w tym kierunku podjął Habilitant

jeszcze w trakcie dyskusji prowadzonej na kanwie wprowadzania pierwszej reformy (szkic

Mapa kultury... zamięszczony w monograficznym numerze 8 z 1999 r. ,,Polonistyki").
Oczywiście, wsponrniana koncepcja była romvijana i uszczegóła'wlana (aktualizowana)

i w późńejszych publikacjach, z uwzględnieniem procesów zachodzących w otoczeniu

cywllizacyjno-kulturowym i nowszych badań z zakręsu neuropsychologii, dotyczących zmiarl

w funkcjonowaniu mózgu pod wpływem obcowania z nov,rymi mediami (np. w pisanym

z Piotrem Kołodziejem współautorskim rozdziale Edukacja przemyślana na nowo: nauki

humanistyczne, 2016), podstawowe jej zręby zostały jednak .vqrznaczone w przywołanej

książce, dlatego potraktuję ją nie tylko jako punkt wyjścia, ale i układ odniesienia

dla wszystkich tekstów włączonych w zakres osiągnięcia naukowego.

Fundament teoretyczny proponowanych ptzez dr. Waligórę lekturowych strategii

stanowią trzy rozdziaĘ autorskiej monografii - dwa pierwsze: Interpretacja albo utrata

PewnoŚci i Kontelat albo niewyczerpalność oraz V - Prawda albo dialog, hóry dokqdś

zmierza. Trudno jednak uznać, że wyczerpują one zaplecze metodologiczne pracy, poniewż
zarówno analizowana tu książka, jak i całe osiągnięcie skonstruowanę zostŃo na zasadzie -
bY odwołaó się do koncepcji Tadeusza Peipera układu rozkwitania, z celowym

Poszerzaniem perspektywy w kolejnych szkicach włączonych do ksiązki czy teżw kolejnych

Publikacjach. W obrębie autorskiej monografii wspomniana perspekĘwa poszerzona zostaje

o dokonany w dwóch ostatnich rczdziałach przegląd szkolnych modeli interpretacji (VIID

oraz lekcyjnych relacji między nauczycielem i uczniem (IX). W moim przekonaniu to one

mają uzasadniaĆ wybór innej, chciałoby się powiedzieć: ,,trzeciej drogi", mocno podkreślonej

w §rtułowej deklaracji (Ani rytuał, ąni karnawaD.W podobny sposób przestrzeńe szkolnych
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penetracji poszęrzają pisane z dominantą perspektyvrry antropologicznej i kulturowej studia

poświęcone honorowi (Honor albo trzy pojedynki w ,,Lalce", VI) i wstydowi (Wstyd albo

scena źródłową, VII). Dopełnienie zarysowanej w ksiące podstawy teore§cznej stanowią

współautorskie tomy Pakt dla szkoły i Edukacja w cząsach cyfrowej ząrązy. Pierwszy z rrtch

przynosi w Części Z autorską metodologię wprowadzania lczńa liceum (przede wszystkim

poptzez pracę z lekturą) w tradycję kulturową. Ujął ją Habilitant w sześó reguł,

v,ryznaczĄących niejako horyzont działan lekcyjnych, Podobne ,,ciągi dalsze" buduje

współautorski rozdziaŁ z ostatniej wskazanej w osiągnięciu książki, doprecyzowując

proponowaną ponad piętnaście lat wcześniej ,,mapę kultury" o nowe lvymiary (sam Habilitant

prezentuje ją w autoreferacie ,jako strukturę odśrodkowo-sieciową, entropiczną i

dynarticzną", wyrńnie odróżniającą się od ,,konstrukcji t...] zamkniętych, zewnątrz-

opresy\Ąmych", s. I2). Włączone w zakręs osiągnięcia szkice otwierają jeszcze jeden istotny

z perspektywy edukacyjnej w)rmiar strategii interpretacyjnych: mam tu na myśli włączanie

w proces lekturowy celowo zaprojektowanych ówiczefi pisemnych, wchodzących

w rómorodne relacje zwzotcęm (lekcje pisania aforyzmów, parodystyczne gry z konwencją).

Wlłnieniam je dlatego, że v,ryWaczają one poza wspomnianą już metodę analizy i twórczego

naśladowania wzoru, wprowadzając licealistów (studentów) na wyższe piętro literackiej

(kulturowej ) samowiedzy.

Jak już wyżej sygnalizowałem, równie istotne dla zaprezentowanej przez Habilitanta

koncepcji wprowadzania lczńa w kulturę są także pozostałe szkice. Oczywiście, można

wśród nich wskazaó teksĘ z dominantą metodyczną, sprowadzające się przede wszystkim

do roli wypowiedzi okołopodręcznikowej i stanowiące swoisty komentarz z elementami

instruktazu (np. ,, Świat się nam wymyka"...) lub teZ propozycję interesujących zestawień

kontekstowych (przeważająca część szkicu Kiedy tragedia jest niemożliwa), można teź jednak

wskazaó i takie, które świadczą o interpretacyjnej maestrii Autora odkrywającego kolejne

warst,vy sensów i nadbudowującego je w formie palimpsestowej nad utartymi odczytaniami

(np. Proteusz albo projeh egzystencjalny czy Honor albo trzy pojedynki w ,,Lalce").

Niewątpliwię też zakażdym z włączonych w zakres osiągnięcia elementem stoi wyrazista i

przemyślana strategia przybliżania odbiorcy fundamentalnych dla naszego kręgu kulturowego

tekstów, by pomagńy w rozumieniu człowieka i świata oraz stawńy się indywidualną

wartością dla odbiorcy.

Z dotychczasowej oceny wyłania się przekonanie o niekwestionowanej wartości

przedstawionego osiągnięcia. Akceptując generalia, przede wszystkim zaś zaproponowaną

koncepcję takiego arunżowania szkolnych kontaktów z dziedzictwem kulturowym, klóre
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służąksztŃtow-aniu uczntai jego tozsamości, nie wchodzęw szczegółowe dyskusje dotyczące

sposobu konstruowanta zaplecza teoretycznego czy też jego eksplicytności w procesie

dowodzenia. Muszę jednak odnięść się do sygnalizowanego juz we wstępnej części mojej

wypowiedzi sposobu prow-adzenia dyskursu. Wyraźnie eksponowana podmiotowość

wypowiedzi i rezygnacja z nadmiernie restrykc,vjnego przestrzeganla reguł stylu naukowego

bez wątpienia ożywiają wypowiedź, dąąc odbiorcy wrazenie, ze obcuje nie z bezosobowym

podmiotem wypowiedzi naukowej. zredukowanym do wymaganego regułami tej odmiany

komunikacji formatu, ale z Autotemz krwi i kości, któr,v posiada własną dykcję, nie wolną

równiez od skłonności do subiektywizmu cz,y też vvryrażania emocji. W pełni akceptując

autorskie prawo do wypowiadania się ..we n,łasnym imieniu", jestem jednak zwolennikiem

pewnej wstrzemięźliwości. Zastosow-ana z umiarem retoryka publicystyczna pozwala

na w-iększą swobodę, być moze naw,et finezl,jność tonu. prowadzić jednak możę równiez

do nadmiernej emocj onalizacji wyporł-iedzi. generującej dosadność czy niesprawiedliwość

ocen. Taka sl,tuacja ma np. miejsce rł, autorskiej ksiązce Ani rytuał, ani karnawał...,

zlńaszcza w szkicach Proteusz albo projeh egz,t,,stencjalry, (u przede wszystkim s.71-74,

gdzie formułowane opinie ocierają się o tonację ironiczno-lekcew-ażącą. wręcz prześmiewczą)

czy też w zb7t słabo przeredagowanej na potrzeb,v monografii naukowej recenzji z pisma

metodycznego Judymie wróć! Albo i nie u,racaf ...

Poprzestając na powyzszej uwadze" przejdę do próby całościowego ujęcia aktywności

naukowej i dydaktycznej dr. Janusza Waligory. Zamy-kając tę część opinii zaznaczę.

ze dorobek Habilitanta jest doceniany na macierzystej uczeini. Za rozptawę Proza Tądeusza

Różewicza uzyskał w 2005 roku Nagrodę Rektora III stopnia. dziesięć lat poźniej otrzymŃ

nagrodę (forma dodatku motywacyjnego) za monografię Ani rytuał, ani karnqwał... Należy

równiez odnotować przyznany w 2014 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Opisl.waną

w tym miejscu kategorię dopełnia uzyskane w 2007 r. zespołowe wyróżnienie ptzyznane

przęz PAU dla autorów serii podręczników do liceum. Warto równiez wspomnieć

o wyróznieniach i nagrodach (dwie pierwsze nagrody zawtersz i opowiadanie) uzyskiwanych

w konkursach literackich .,Gazety Wyborczej". Mimo że dotyczą okresu sprzed doktoratu.

p otwi erdzaj ą wspomin ane już uzdo lnieni a arly styczne Kandydata.

Niewątpliwym przejawem aktywności naukowej są wystąpienia referatowe, Habilitant

wziął udział z referatem w blisko cztęrdzięstu konferencjach" w tym w 35 po uzyskaniu

stopnia doktora. Warto podkreślic" żę były to sympozja zarówno dydaktyczne.

jak i literaturoznawcze, organizowanę pTzęz rożne ośrodki akademickie. Na pięciu z nich

dr Waligora wygłosił wystąpienia w języku angielskim (dw-ie międzynarodowe konferencje
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krajowe, trzy organizowane przez ośrodki zagraniczne). Wspomniana dynamika dobrze

świadczy o zaangażowaniu w naukową wymianę myśli.

Ocena istotnej aktywności badawczejo wspóĘracy międzynarodowej,

dorobku dydakĘcznego i popularyzatorskiego Habilitanta

Z nadesłanej dokumentacji wynika, że dt Janusz Waligóra w ramach programów

Erasmus i Erasmus Plus cżerokrotnie przebywń na uczęIniach zagranicznych: były to dwa

tygodniowe pobyty na Uniwersytecie Pedagogicmym w Wilnie (20II i 2013, wykłady

związane z twórczoscią Stanisława Barańczaka oraz Marcina Świetlickiego i Doroty

Masłowskiej) i dwa pobyty na uniwersytecie w Budapeszcie (wykłady związane z literuturą

wobec Zagłady i z postpamięcią). Z działalności krajowej warto również odnotować

współpracę z Instytutem Badan nad Gospodarką (udziń w dwóch Kongresach Obywatelskich,

2010 i 201I), Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu (projekt edukacyjny

PoŚwięcony ZagŁadzie) czy Międzynarodowym Domem Spotkń lltIłodzieży w Oświęcimiu

(przygotowywanie polsko-niemiecko-rosyj skiego seminarium).

Prezentując sylwetkę, wspominałem już o zaangazowaniu Habilitanta w prace redakcyjne - tu
dla porządku wymieniam sformalizowaną współpracę z ,,Polonistyką" (krakowski redaktor

dyżrumy w latach 1998-2000, redaktor prowadzący nrrmeru 5l20l0) i ,,Nową Polszczyzną"

(sekretarz redakcji w latach 2000-2005, samodzielna redakcja numerów 3, 4, 512005).

TYułem uzupełnienia dodać również trzębatrwającą od 2015 r. współpracę z ,,Biuletynem

Polonis§cznym" (z ramienia UP koordynator portalu biuletynu w ramach Centrum

Humanistyki Cyfrowej IBL PAN).

Przejdę do oceny aktyrłmości dydaktycznej i popularyzatorskiej dr. Waligóry. Mówiąc

o pierwszym z obszarów, należy pamiętać o dwutorowości zatrudnień Habilitanta. Jako

nauczyciel przez niemal dwadzieścia lat związany jest z YIII Prywatnym Akademickim LO
w Krakowie, w którym jego praca jest wysoko oceniana (dwukrotnie List Gratulacyjny

Dyrektora: za zaangazowanie w edukację i działalność teatralną oruz za wyniki egzatnlflt

maturalnego uczniów) . Jak jvż wcześniej wspominałem, obok pracy na stanowisku polonisty

pełni rolę opiekuna koła teatralnego i - jak wskazują wypowiedzi w poświęconej temu

wymiarowi aktyrvności pedagogicznej ksiązce Szkolny teatr interakcji animatora

artystycznych przedsięwzięć swoich podopiecznych. Warto tównież zv,.róció uwagę

na współpracę z OKE - od wprowadzenia zewnętrznej matury uzyskał uprawnienia

egzartinatora (2001) i uczestniczy w przeprowadzaniu kolejnych sesji egzaminacyjnych.
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O zalęciach kursowych prowadzonych na UP w ramach dydaktyki akademickiej

dr Waligora nie wspomina, natomiast z autoref'eratu wynika. że przez kilkanaście lat

prowadził wykłady i ćwiczenia podczas Kursu dla Nauczl,cieli Języka Polskiego z Zagrantcy.

Od 2005 roku prowadzitakZę seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu literatury XX i
XXi w." nie wspomina jednak o liczbie w},promowanych prac. Jako promotor pomocniczy

uczestniczy w dwóch przewodach doktorskich: mgr Katarzyny Bieiewicz (Dziedzictno wojny.

PoeĘka kobiecych narracji y polskiej prozie drugiego pokolenia, promotor główny:

prof. UP dr hab. Katarzyna Wądolny,-Tatar) oraz mgr Dagmary Luković (Potska ksiqżka i
literatura w Serbii po 1989 r., promotor: proi UP dr hab. GrzegoruNieć). Przytoczone wyżej

dane wskazują. że Habilitant bez żadnych r.vątpliwości spełnia wymóg opieki naukowej

nad studentami i doktorantami.

Jak wynika z autoreferatu dr Waligóra podejmow-ał się rownież prac recenzenckich.

W 2012 r" opiniował do druku w monografii rł,ieloautorskiej 19 artykułów" a w 2014

na zlecenie OKE w Krakowie recenzow-ał przvgotorvane na spraw-dzian szóstoklasisty arkusze

egzaminac,vj ne z języka pol skie go.

Waźne miejsce w biografii zarł,odow-ej Habiiitanta zajmuje dztałalnośc

popularyzatorska oraz organizac,vlna. W ramach pierwszej z nich trzęba wskazać pracę

w zespole przygotowującym serię podrecznikórł, Io lubię! dla szkół ponadgimnazjalnych.

co prawda po uzyskaniu doktoratu ukazał się jed.vnie przewodnik metodl,czny do ostatniej

klasy. ale wydawany od 2002 roku cykl obejmow-ał program nauczanta i każdęgo roku

podręczniki do kształcenia litęracko-kulturowego. których dr Waligóra był współautorem

oraz - wydawane z niewielkim opóźnieniem w stosunku do podręczników - opracowywane

przęz ten sam zespół autorski książki nauczyciela. Dla porządku dodam, że w ramach

uzgodnionej przęz pomysłodawców koncepcji każdy z twórców projektow-ał określone cykle

ząęĆ w kompendium uczniow-skim i zamięszczał komplementarny wobec nich komentarz

metodyczny w przewodniku dla nauczyciela. Dodatkowo Habilitant opracowywał autorskie

plany pracy do wszystkich klas i - wspolnię z Piotrem Kołodziejem - zbior ćwiczeń

PrzYgotowujących do pracy z tekstem na maturze. PrzJrvołane tu zaangażowanie w prace

nad podręcznikiem literackim oIaz tzw. materiałami okołopodręcznikowymi potw-ierdza

znaczenie, jakie dr Waligora przywlązuje do popularyzacji wiedzy i dzielenia się nią.

Dowodzi tego także wspominany już udziŃ w projektach edukacyjnych, debatach.

jak również prowadzenie w-arsztatów i wykładów w- ośrodkach metodycznych czy też

w pr ze str zenl p o zaucze l nianej .

W ocenie dr. Janusza Waligóry pozostaje jeszcze kwestia jego zaangażowania
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w place organizacyjne. Podobnie jak aktywność dydaktyczna, przebiegała ona dwutorowo.

Jako opiekun szkolnego teatru Habilitant organizou,ał cykliczne występy zespołu poza szkołą

na scenach miejskich Krakowa, imprezach charytatywnych czy pienerowych. W macierzystej

uczelni wypełniał rożnę obowiązki: od członka Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej (2008) czy

opiekuna roku na studiach niestacjonamych (ż011-20i5), po członka i sekretarza Komisji

Rekrutacyjnej (2008-2017). Aktualnie jest członkiem Komisji ds. Planów Studiów (od 201a)

oraz kierownikiem praktyk w szkołach ponadgimnazjalnych (od 2017). Od tego samego roku

jest opiekunem Sekcji Literackiej Koła Naukowego na UP. War1o również przypomnieć

udztń w przygotowaniu konferencji organizo-,vanej w ramach cyklicznej Jesiennej Szkoły

Dydaktyków (2007).

Wniosek końcowy

W ocenie dorobku naukowego oraz aktywności zaw,odowej dr. Janusza Waligóry

zostały uwzględnione wszystkie kryteria określone w Ustawie i odpowiednich

rozporządzeniach. W obrębie kazdego z nich Habilitant wykazń się osiągnięciami

co najmniej -łł,vstarczającymi w stosunku do zapisów wskazanych w Ustawie. Wyłaniająca się

z oglądu całości konkluzja jest następująca. Uznaję, ze dorobek naukowy Kandydata

przynależy do dyscypliny literaturoznawstwo. Wskazany jako główne osiągnięcie naukowe

cykl powlązanych tematycznie publikacji Studia nctd inlerpretacjq tekstu literackiego

w szkole. Strategie lekturowe jako u,ykładnik kołlcepcii edukacyjnej oraz wyraz rozumienia

człowieka, kultury i specy/iki wzajemnych oddziały,vań podmiotów szkolnej interakcji spełnia

wymogi stawiane osiągnięciu stanowiącemu podstawę przewcdu, a dokonane powl.zej

analizy potwierdzaj ą, że zapropono\\-ana w nim koncepcja kształcenia stanowi znaczny wkład

w rozwój dyscypliny naukowej, w zakresie ktorej Kandydat wnioskuje o nadanie stopnia,

W konkluzji stwierdzam, ze wniosek pana doktora Janusza Waligóry o nadanie stopnia

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo jest w pełni

uzasadniony. Popierając go, wnoszę równocześnie o dopuszczenie do dalszych etapów

postępowania habilitacyj nego.

'Wl[^,;rfu^I


