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Autoreferat 

1. imię i nazwisko 

Piotr Kołodziej 

 

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

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

1995 – stopień magistra filologii polskiej (Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN  

w Krakowie), uzyskany na podstawie pracy pod tytułem: „Ogarnąć świat twórczą myślą”... 

Eseistyka podróżnicza Jana Józefa Szczepańskiego. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Burkot 

  

2009 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nadany uchwałą 

Rady Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (obecnie UP 

im. KEN w Krakowie), na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: Dzieło malarskie jako 

tekst i jako kontekst w ponadgimnazjalnym kształceniu kulturowo-literackim. Promotor: prof. 

dr hab. Maria Jędrychowska; recenzenci: prof. dr hab. Bożena Chrząstowska, prof. dr hab. 

Zenon Uryga (publikacja książkowa: Czas na obraz. Dzieło malarskie jako tekst i kontekst  

w szkolnym kształceniu humanistycznym (1880-1999), Collegium Columbinum, Kraków 2013, 

ss. 320) 

 

2019 – Certyfikat Tutora I Stopnia po ukończeniu Szkoły Tutorów Akademickich, prowadzonej 

przez Collegium Wratislaviense 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych / artystycznych 

Od roku 2000 do chwili obecnej – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. KEN w Krakowie (podstawowe miejsce zatrudnienia); asystent, a od 2001 – adiunkt  

w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz w Katedrze Edytorstwa i Nauk 

Pomocniczych Filologii  

1997 – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 w Krakowie 

Od 1997 do chwili obecnej – nauczyciel języka polskiego oraz edukacji artystycznej (teatr)  

w Prywatnym Akademickim Centrum Kształcenia w Krakowie 
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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/artystycznego 

monografia: Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. Praktyka czytania dzieł malarskich 

w procesie kształcenia kulturowo-literackiego  

 

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

wydawniczy) 

Piotr Kołodziej, Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. Praktyka czytania dzieł 

malarskich w procesie kształcenia kulturowo-literackiego, Impuls, Kraków 2018, ss. 400, ISBN 

978-83-8095-179-2 

Wydawnicze recenzje naukowe: 

Prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński 

Prof. dr hab. Adam Regiewicz   

 

c) omówienie celu naukowego / artystycznego ww. pracy / prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania  

 

W monografii Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą (podstawa starań  

o habilitację) prezentuję autorską, całościową koncepcję czytania malarstwa w ramach procesu 

kształcenia kulturowo-literackiego (na poziomie szkolnym i uniwersyteckim), a także 

objaśniam, w odwołaniu do konkretnych przykładów, na czym polega praktyczna realizacja 

założeń i ustaleń teoretycznych, omawiając zarówno organizacyjne warunki tak rozumianego 

kształcenia, jak i konkretne działania, ich rezultaty oraz efekty uzyskiwane podczas pracy 

według tej koncepcji. Książka zawiera ponadto zestaw studiów kulturowo-literackich, 

rozwijanych wokół tzw. struktur i figur długiego trwania, które to studia stanowią problemowy, 

merytoryczny i kontekstualny fundament organizacji praktyki czytania ikonicznych tekstów 

kultury według prezentowanych zasad. 

Monografia jest owocem prawie 10-letnich badań naukowych prowadzonych w ramach 

pracy akademickiej i nieustannie poddawanych bezwzględnej weryfikacji w edukacyjnej 

praktyce na poziomie liceum (i uniwersytetu) albo wprost z tej praktyki wyrastających. 

Wszystkie zawarte w książce rozważania teoretyczne i metalekturowe, wszystkie przykłady 

konkretnych odczytań dzieł literackich i malarskich opierają się zatem na fundamencie 
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naukowym literaturoznawstwa oraz innych dyscyplin humanistycznych w tym przypadku 

niezbędnych (takich jak filozofia, antropologia, antropologia obrazu, historia sztuki, 

psychologia, socjologia czy semiotyka), a także na fundamencie pedagogicznej pragmatyki. 

Praktyka czytania malarstwa prezentowana w monografii jest całkowitym 

zaprzeczeniem działań prowadzonych dotychczas w tym zakresie, zarówno gdy chodzi o ujęcia 

opisywane w historii dydaktyki, jak i stosowane współcześnie. Wprawdzie „zabawianie się” 

ukazywaniem „związku y podobieństwa sztuki Poetyczney z sztuką Malarską” zalecano już  

w Przepisie Kommissyi Edukacyi Narodowej na szkoły wojewódzkie (1776), potem  

o wykorzystywanie obrazu w ramach kształcenia humanistycznego upominano się 

wielokrotnie, ale w praktyce efekty rzadko były zadowalające i najczęściej na „zabawach”, 

zaleceniach, działaniach incydentalnych lub instrumentalnych nadużyciach obrazu się 

kończyło. W monografii Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą odnotowane wyżej 

kwestie pomijam jednak i do historii problemu odwołuję się tylko okazjonalnie, ponieważ 

obecności malarstwa w edukacji poświęciłem wcześniej osobną książkę: Czas na obraz. Dzieło 

malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu humanistycznym (1880 – 1999), wydaną 

w roku 2013. Publikacja ta, zawierająca drobiazgową analizę całości zjawiska obserwowanego 

na przestrzeni 120 lat, stanowi niezbędną historyczną i merytoryczną przestrzeń odniesienia dla 

rozwiązań przeze mnie prezentowanych obecnie. 

Monografia Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą zawiera propozycję adekwatną 

do dzisiejszego kontekstu kulturowego. Wychodzę przy tym z założenia, że formułowanie 

kolejnej diagnozy stanu rzeczy albo postulatów właściwego traktowania obrazów malarskich 

czy też tworzenie projektów działań incydentalnych nie wystarcza. Konieczne jest natomiast, 

po pierwsze, opracowanie możliwych do implementacji rozwiązań lekturowych o charakterze 

całościowym i systemowym, uwzględniających realną sytuację edukacyjną, specyfikę 

malarstwa oraz kontekst cywilizacyjny. Po drugie zaś – co często się lekceważy, choć jest to 

sprawa o znaczeniu zasadniczym – konieczne jest także zaproponowanie sensownego sposobu 

przekładania tych propozycji na praktykę. Oba te cele staram się realizować w ramach 

opisywanej koncepcji. 

Głównym przedmiotem uwagi czynię wyjątkowy typ obrazów, to znaczy dzieła 

malarskie, zatem wytwory uznawane za przynależne do tzw. kultury wysokiej i będące 

przejawem specyficznej aktywności ludzkiej. Szkoła wprawdzie tradycyjnie deklaruje wielkie 

zainteresowanie dla takich obrazów, ale ponieważ robi to z reguły w sposób budzący 

wątpliwości, jeszcze innym celem moich badań, realizowanym w omawianej monografii, jest 

także uzasadnienie, dlaczego mimo wszystko w procesie kształcenia kulturowo-literackiego  
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z dzieł malarskich nie tylko rezygnować nie wolno, ale trzeba nadto sprawiać, by ich potencjał 

rzeczywiście oddziaływał.    

Prezentowana w książce propozycja czytania malarstwa odnosi  się więc  do  krytycznie 

analizowanej tradycji, jest natomiast budowana w nawiązaniu do antropologicznej w swej 

istocie i nastawionej antropocentrycznie idei kształcenia kulturowo-literackiego w ogóle, 

reprezentatywnej dla współtworzonej przez mnie uprzednio koncepcji, która swą wymierną 

realizację znalazła w serii programów i podręczników To lubię! przeznaczonych dla licealistów.   

W związku z powyższym przyjmuję, iż czytanie malarstwa, podobnie jak i czytanie 

utworów literackich oraz innych tekstów kultury, nie jest celem samym w sobie, ale raczej 

drogą do celu, który wymaga organizacji warunków kształcenia nastawionych na 

samopoznanie uczestników zajęć. Obrazy traktuję więc jako „formę rozumienia ludzi” (Janion) 

i „formę rozumienia świata” (Łotman), a poprzez to drogę do rozumienia siebie. Za główny cel 

praktyki czytania malarstwa i literatury uważam zatem refleksję na temat człowieka, który tę 

lekturę praktykuje, a jednocześnie człowieka w ogóle: „istoty dramatycznej” (Tischner), 

pozostającej w relacjach do innych istot dramatycznych oraz do „sceny dramatu”; podmiotu 

żyjącego w określonym tu i teraz, a także nieustannie zachęcanego do „zadawania pytań 

nierozstrzygalnych, na których opiera się wszelka cywilizacja” (Arendt). Opisywana  

w monografii propozycja jest więc obliczona na cele formacyjne, a nie na reprodukowanie  

ustaleń znawców. Ma charakter antropologiczny i antropocentryczny, a nie tekstologiczny  

i tekstocentryczny. Skoro w sztuce od zawsze gra toczy się o najwyższą stawkę –  

o „świadomość istnienia” (Janion) – o to samo może chodzić także w edukacji, w ramach której 

dzieła sztuki słowa i obrazu poddaje się lekturze. Proces lektury organizuję zatem w taki 

sposób, by angażując emocje wspólnoty praktykującej czytanie, sprzyjać ich intelektualizacji, 

więc rozwojowi samodzielności człowieka (ucznia) w konceptualizowaniu świata i jego 

problemów, konstruowaniu odpowiednich do tego kategorii poznawczych i pojęć, narzędzi 

myślenia i porozumiewania się, sprzyjać konstytuowaniu przy tym własnej tożsamości, a także 

otwartości na inność. 

Monografia składa się z Wprowadzenia oraz dwóch obszernych części: Słowo i obraz 

oraz „Ludzkie, arcyludzkie”. Wywód celowo rozpoczynam od prezentacji finalnej fazy 

procesów lektury w określonej grupie osób, aby zademonstrować najpierw możliwe rezultaty 

opisywanych dalej działań. Rozpoczynam zatem od tego, co może się wydarzyć w konkretnym 

zespole ludzi, gdy przedmiotem refleksji w ramach kształcenia kulturowo-literackiego czyni 

się sprawy dla ludzkiej egzystencji fundamentalne i gdy w ramach tej refleksji czytaniu poddaje 

się również dzieła sztuki malarskiej. Z tego powodu główny rozdział Wprowadzenia nosi taki 
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sam tytuł, jak cała monografia: Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. W części 

pierwszej zaś, Słowo i obraz, znalazło się pięć rozdziałów, w których wyjaśniam, krok po 

kroku, jakie moim zdaniem warunki należy spełnić, by efekty opisane w rozdziale 

wprowadzającym były możliwe do osiągnięcia. Część druga monografii natomiast, „Ludzkie, 

arcyludzkie”, to zbiór dziewięciu rozbudowanych interdyscyplinarnych studiów kulturowo- 

-literackich, w których podejmowane są najbardziej „ludzkie i arcyludzkie” problemy 

człowieczeństwa (struktury / figury „długiego trwania”) i które jako zbiór stanowią myślową 

całość. Studia te, prowadzone według opisanych uprzednio założeń, traktuję jako problemową, 

merytoryczną i kontekstualną podstawę takiej organizacji praktyki czytania tekstów kultury, 

jaka zaprezentowana została w części Słowa i obrazy, tj. praktyki czytania w takich w układach 

kontekstualnych, w których jako dominantę ustawia się dzieło malarskie. Przyjmuję jednak, że 

owe dominanty mogą się zmieniać, ponieważ obrazy malarskie i praktyka ich czytania to tylko 

jeden z obszarów, które polonista przemierza, realizując koncepcję kształcenia kulturowo- 

-literackiego z antropologicznej perspektywy i z nastawieniem antropocentrycznym. Uważam 

również, iż tego typu układy kontekstualne mają ponadto charakter otwarty i mogą się w nich 

mieścić – zależnie od sytuacji, tzn. od odbiorców, celów, potrzeb, możliwości czy okoliczności 

– teksty kultury różnego typu, w tym także i dzieła malarskie różnego typu (np. realistyczne 

lub abstrakcyjne). Wzorcowy sposób przekładania studiów kulturowo-literackich na działania 

lekturowe w ramach procesu kształcenia kulturowo-literackiego omawiam w rozdziale 

zamykającym część pierwszą monografii, na przykładzie układu kontekstualnego z dziełem 

Hansa Memlinga, Sąd Ostateczny, w centrum.  

Szczegółową prezentację koncepcji rozpocznę od rozdziału wprowadzającego, 

Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą, w którym został przedstawiony proces 

zapośredniczania przez sztukę starań człowieka (ucznia) o rozumienie własnego unikatowego 

losu i jednocześnie wpisywania go w wyższy, uniwersalny sens. Proces ten ma dla każdego 

podmiotu charakter indywidulny, lecz niezwykle istotny jest także fakt, że przebiega on  

w grupie ludzi wspólnie praktykujących czytanie literatury i malarstwa. Stąd tytułowe 

dwadzieścia pięć twarzy – osobnych, ale przekształconych na wzór jednej Vermeerowskiej 

dziewczyny, przeniesionej jednak do współczesności na drodze transpozycji przez estetykę 

Andy’ego Warhola i zmontowanych w tableau w stylu pop-art, które uznać należy za wyraz 

oraz końcowy efekt „transgresyjnego” i interkulturowego procesu zachodzącego  

w świadomości odbiorców. Droga, którą przeszli uczniowie z tableau, jest unikatowa,  

w znaczeniu – nie do powtórzenia krok po kroku w innym zespole ludzkim i w innych 

kontekstach. Jest ona jednak do powtórzenia co do zasady.  
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W opisanym w części wprowadzającej studium przypadku wszystko rozpoczyna się od 

czytania obrazu Vermeera – najpierw bez dodatkowych kontekstów, później przez pryzmat 

wiersza Adama Zagajewskiego Dziewczynka Vermeera, następnie poprzez książkę Tracy 

Chevalier Dziewczyna z perłą i film Petera Webbera pod takim samym tytułem. Powieść, ze 

względu na wątpliwą jakość zwłaszcza w warstwie erotycznej, wywołała skojarzenia  

z komercyjną produkcją Fifty shades of Gray (Pięćdziesiąt twarzy Greya), co spowodowało  

z kolei, iż twarz z haskiego portretu w sensie metaforycznym przekształciła się w twarz 

pięćdziesiątą pierwszą tego popkulturowego wytworu i jednocześnie w diagnozę 

postmodernistycznej kultury. To zaś stało się impulsem do przetworzenia „zwykłych” zdjęć  

w stylu Vermeera, wykonywanych przez 25-osobowy zespół uczniów w tym samym okresie  

z myślą o pożegnalnym klasowym tableau, na błyszczące neonowym światłem współczesnej 

kultury pop lewe skrzydło dyptyku Marylin Monroe. Ta część dzieła Warhola składa się z 25 

fotosów aktorki żywej, w przeciwieństwie do symetrycznego skrzydła prawego, które odnosi 

się do śmierci amerykańskiej ikony kina i które póki co uczniów nie dotyczy. Finalny klasowy 

montaż niesie zupełnie inne znaczenia niż u twórcy pop-artu – wskazuje na wspólnotę młodych 

ludzi żyjących tu i teraz, ale także świadomych kulturowej przeszłości i otwartych na 

przyszłość. Staje się on ponadto manifestacją każdego podmiotu z osobna, gdyż każda twarz to 

wyraz osobowości, ale i osobności człowieka, zatrzymanego na fotografii, jak dziewczyna 

Vermeera na obrazie, w liminalnym okresie życia.  

Powstający w ramach opisywanego procesu układ kontekstualny ma logiczną, a ściślej 

– antropo-logiczną strukturę, ponieważ w jego centrum znajduje się szukający odpowiedzi na 

„pytania naiwne” (Szymborska) konkretny człowiek (uczeń), czyli „miara wszystkich rzeczy” 

(Yi-Fu Tuan). Obraz „wszystkich rzeczy” scala się z takiej właśnie, ludzkiej perspektywy  

i dlatego mieszczą się w nim komponenty z pozoru tylko nieprzystawalne (twarz dziewczyny 

z obrazu Vermeera i „dziewczynki” Zagajewskiego, pięćdziesiąt twarzy Greya i dwadzieścia 

pięć twarzy Marylin Monroe etc.). Przykład ten dobrze ilustruje ponadto, na czym w moim 

pojęciu polega podmiotowość oraz integracja w kształceniu.  

Integracja dotyczy nie tylko świata scalającego się z perspektywy konkretnego 

podmiotu, ale także powstającej przy tej okazji wspólnoty ludzi równocześnie 

doświadczających życia i siebie nawzajem, współmyślących sztuką słowa i obrazu, 

przetwarzających tę sztukę głęboko i głęboko wkraczających w kulturę, wspólnie 

przeżywających w pełni świadomie najpoważniejszy dotychczas (koniec liceum) „liminalny 

stan progowy” (Bachmann-Medick). 
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W części pierwszej monografii, Słowo i obraz, w której określam i opisuję 

uwarunkowania organizacji procesu lektury, najpierw – w rozdziale Z perspektywy pytań 

naiwnych – odpowiadam na pytania tylko z pozoru naiwne, na które musi sobie odpowiedzieć 

każdy, kto próbuje myśleć o kształceniu systemowo: kim jest lub kim może być nauczyciel 

polonista i czym w istocie w szkole on się zajmuje lub mógłby się zajmować, czego ma uczyć, 

w jaki sposób i dlaczego właśnie tak. Odpowiedzi szukam zarówno w praindoeuropejskiej 

etymologii słowa „nauczyciel” z jednej strony, jak i w wynikach współczesnych badań nad 

mózgiem z drugiej. Zmierzam do konkluzji, że wykonywanie zawodu nauczyciela wiąże się  

z trudną do przeszacowania odpowiedzialnością za drugiego człowieka (ucznia), którego 

tożsamość w procesie kształcenia podlega nieustannym przekształceniom, ponieważ 

nieustannym przekształceniom podlega jego mózg. Nauczenie się czegoś oznacza trwałą 

zmianę w mózgu. Świadomość tego stanu rzeczy nie powinna ludziom odpowiedzialnym za 

edukację nigdy dawać spokoju. 

Rozdział następny, W kontekście filozofii i nie tylko, zawiera wyjaśnienie (a więc także 

w kontekście antropologii obrazu, psychologii, psychiatrii i neurologii), jakie konsekwencje 

wynikają z faktu naturalnej dla naszego gatunku, ale również kreowanej z rozmaitych powodów 

koegzystencji obrazów i słów. W ramach przeprowadzonego wywodu analizuję specyfikę 

ludzkiego bycia w świecie. Uzasadniam, że obraz, podobnie jak język, ma charakter 

antropologiczny (Belting), że tylko to, co przez człowieka zobaczone świadomie, zyskuje sens, 

i że tylko to, co z widzianego nazwane, ma dla nas znaczenie praktyczne (Młodkowski). 

Nazywanie zaś jest równoznaczne z poszerzaniem własnego horyzontu i oswajaniem świata 

(Gadamer). W procesie myślenia słowo i obraz, tryb opisowy i tryb ukazujący, wchodzą ze 

sobą w nieustanne relacje, co określane bywa jako „podwójność ludzkiego myślenia” (Kosslyn, 

Sacks). Zmierzam w omawianym rozdziale do konkluzji, iż aktywność psychiczna człowieka 

realizuje się w przestrzeni wyznaczanej przez trzy ściśle powiązane ze sobą komponenty: myśl 

– język – obraz. Przy czym żaden z tych komponentów nie występuje oddzielnie, gdyż są to 

zjawiska i procesy przenikające się, w dużej mierze w ogóle poza zasięgiem naszej 

świadomości. Tego typu rozpoznania mają utwierdzać w przekonaniu, iż proponując włączanie 

w obręb refleksji kulturowo-literackiej obrazów malarskich, wpisujemy się w ludzki modus 

vivendi i modus operandi w najgłębszym sensie obu tych formuł. Tym bardziej, że odbiór 

sztuki, podobnie jak jej tworzenie, to „czynniki aktywujące całość działania mózgu” (Vetulani). 

W rozdziale kolejnym, Ani w muzeum, ani w mauzoleum…, wyjaśniam, dlaczego  

w ramach kształcenia kulturowo-literackiego warto zajmować się malarstwem (i sztuką  

w ogóle), to znaczy dlaczego do słów warto dodawać obrazy, choć w przypadku dzieł sztuki 
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mamy do czynienia z komplikującym odbiór „ikonicznym zwielokrotnieniem” (Ricoeur). Są to 

te same przyczyny, które decydują w moim rozumieniu o sposobie kształcenia kulturowo- 

-literackiego w ogóle. Sztuka, choć sztuczna, za pomocą sobie właściwych kodów estetycznych 

(Giraud), pozwala docierać do „niezbędnej prawdy” (Łotman), inaczej niedostępnej. Z tego 

powodu nigdy nie istniała na świecie żadna ludzka społeczność, która by nie pozostawiła po 

sobie jakichś artefaktów (Vetulani). Z tego względu również gromadzi się w muzeach rozmaite 

dzieła, układając je w wypracowanych przez historię sztuki porządkach. W praktyce ta 

zbiorowa koegzystencja zamienia się jednak często w „zbiegowisko arcydzieł” (Poprzęcka), 

które tracą znaczenie albo w takiej konfiguracji zniechęcają do jego poszukiwania. Muzeum  

i mauzoleum łączy nie tylko skojarzenie fonetyczne (Adorno). Zmierzam do konkluzji, że 

zadanie osób projektujących proces kształcenia polega również i na tym, aby ta diada nie 

zamieniała się w triadę: muzeum – liceum – mauzoleum.  

Z uwagi na to w rozdziale następnym, W szkole?, szczegółowo wyjaśniam –  

w odwołaniu do psychologicznej teorii sytuacji, psychologii postaci i psychologii poznawczej 

(Tomaszewski i in.), estetyki obrazu (Białostocki), ikonologii (Panofsky), ikoniki (Porębski)  

i teorii neuroestetycznych (Goodman i in.), a także hermeneutyki (Ricouer, Gadamer)  

i dydaktyki (Kłakówna) – na czym w moim rozumieniu polega strukturowanie sytuacji 

wytwarzania znaczeń, czyli projektowanie oraz praktyczna realizacja sytuacji kontaktu  

z dziełem i sytuacji odbioru dzieła. Chodzi o strukturowanie takich sytuacji, w których teksty 

werbalne i niewerbalne funkcjonują na równych prawach. Rozdział W szkole? zawiera 

uzasadnienie – w perspektywie teleologicznej – jak i dlaczego właśnie tak można projektować 

pojedyncze sytuacje kontaktu z dziełem i odbioru dzieła, a w konsekwencji cały proces 

kształcenia.  

Rozważania prowadzą do konkluzji, że rozumienie (i samorozumienie) nie jest efektem 

przyswajania cudzych sądów, lecz wytwarzania znaczeń, do którego dochodzi w akcie 

interpretacji, polegającym w istocie na sytuowaniu w kontekście, ponieważ sens zawsze zależy 

od kontekstów (wewnętrznych i zewnętrznych). Procesem tym możemy do pewnego stopnia 

sterować. Każda interpretacja ma ponadto charakter eklektyczny i raczej adaptacyjny niż 

historyczny. Podmiot sytuacji wytwarzania znaczeń (uczeń) występuje w roli ich współtwórcy 

i „uczestnika”, gdyż bierze udział w „doniesieniu” dzieła (Gadamer), angażując w ten proces 

własną indywidualność. Między dziełami i odbiorcą dochodzi do swoistych transakcji – 

niedoskonałych, ale „najkorzystniejszych z możliwych” (Herbert). W trakcie tak rozumianego 

procesu kształcenia kulturowo-literackiego, człowiek (uczeń) robi to, co – zdaniem Ernesta 

Cassirera – w dziedzinie sztuki, języka czy nauki jest w stanie robić, czyli buduje własny 
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symboliczny świat, formułuje, syntetyzuje i uniwersalizuje własne doświadczenie. Tworzy 

opowieść o sobie, a posiadanie takiej opowieści jest warunkiem posiadania tożsamości (Sacks). 

Ostatni rozdział w części Słowo i obraz, Na przykładzie czytania obrazu Memlinga, 

zawiera szczegółową egzemplifikację, a przy tym realizację i weryfikację wszystkich założeń  

i ustaleń poczynionych w czterech rozdziałach poprzednich. Jest to prezentacja wzorcowego 

sposobu organizacji lektury dzieła malarskiego, to znaczy konkretnego obrazu, w kontekście 

konkretnych słów, w konkretnej sytuacji kontaktu i konkretnej sytuacji odbioru, czytania 

przeprowadzanego ze względu na konkretny problem (tożsamość i pamięć), w odniesieniu do 

„struktur długiego trwania” (Braudel). Sąd Ostateczny jako lekturowy przykład został wybrany 

ze względu na jakość artystyczną dzieła i jego uniwersalne kulturowe uposażenie, a także 

dlatego, że obraz ten pozwala – w związku ze swą problematyką, specyfiką, a nawet burzliwą 

historią – wprowadzać w sposób klarowny rozmaite konteksty lekturowe i w sposób klarowny 

pokazywać przebieg procesu lektury oraz sterowania tym procesem. Nie bez znaczenia był 

również fakt, że dzieło tej klasy i tej rangi jest dla nas stosunkowo łatwo dostępne w oryginale 

(Muzeum Narodowe w Gdańsku). 

Druga część monografii, „Ludzkie, arcyludzkie”, czyli podstawa organizacji czytania 

tekstów kultury, zgodnie z założeniem dotyczy problemów „nierozstrzygalnych, na których 

opiera się wszelka cywilizacja” (Arendt) i które ogniskują się wokół pytania o tożsamość. Trzy 

pierwsze studia kulturowo-literackie zawarte w tej części dotyczą tożsamości określanej 

przez przynależność narodową. Sprawy te są o tyle uniwersalne, o ile uniwersalne są 

ponadnarodowe mechanizmy rządzące zbiorową wyobraźnią różnych grup etnicznych. 

Pozostałe sześć studiów natomiast wkracza w ludzką tożsamość jeszcze głębiej i dotyka 

zagadnień wspólnych dla każdego przedstawiciela homo sapiens, bez względu na jego 

pochodzenie. 

Najpierw przedmiotem rozważań czynię problem kreowania narodowej wyobraźni  

i podejmuję refleksję nad rolą i sposobami działania jej kreatorów (O kreatorach narodowej 

wyobraźni i o tym, co wspólne, a co osobne). Badaniu podlegają artystyczne dokonania oraz 

poglądy na sztukę (literatura, malarstwo) takich twórców, jak Henryk Sienkiewicz i Jan 

Matejko z jednej strony oraz Bolesław Prus i Aleksander Gierymski z drugiej. „Geniusz łatwej 

urody” (Gombrowicz o Sienkiewiczu) zestawiony jest z geniuszem urody nieco trudniejszej. 

Odwołując się do konkretnych tekstów, omawiam zjawiska mitologizacji i demitologizacji,  

a także postawy nie tylko artystów, ale też adresatów analizowanych dzieł – członków 

polskiego społeczeństwa – wobec sztuki, życia, narodu i świata w ogóle. Wpisuję te postawy 
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w głębszy, filozoficzny kontekst, to znaczy w uniwersalny „spór” pomiędzy Platonem  

i Arystotelesem.  

W następnym rozdziale proponuję pogłębioną refleksję na temat tożsamości narodowej 

jako takiej (Narodowa tożsamość, czyli w „centrum polszczyzny”). Odbywa się to poprzez 

eksplikację fragmentu epopei Pan Tadeusz, a ściślej – poprzez gruntowną analizę trzech ekfraz 

zaproponowanych przez Adama Mickiewicza w części pierwszej poematu (obrazy Kościuszki, 

Rejtana oraz Jasińskiego i Korsaka). Interpretacja tych „dzieł” w szerokiej obudowie 

kontekstualnej, a także procesu ich powstawania (porównywanie wcześniejszych redakcji 

tekstu z wersją ostateczną) pozwala zagłębiać się w polską tożsamość i docierać aż do jej 

judeochrześcijańskich, greckich i rzymskich korzeni. Jest to jednocześnie droga od prywatnego, 

rodzinnego domu, w którym wszystko się zaczyna, przez rodzinną okolicę, małą i dużą 

ojczyznę, ojczyznę prywatną i ideologiczną, aż do „rodzinnej Europy”. To kulturowa podróż  

w przestrzeni, ale też w czasie – w bliską i bardzo odległą przeszłość, ponieważ tożsamość jest 

funkcją pamięci. Dzięki takiej perspektywie możliwa staje się obserwacja, co składa się na 

ludzką tożsamość, w tym tożsamość narodową, i w jaki sposób się ona kształtuje. Jaką rolę 

również odgrywają w tym procesie narodowe mity oraz ich kreatorzy, interpretatorzy  

i reinterpretatorzy.  

Te ostatnie kwestie rozwijam w kolejnym studium kulturowo-literackim 

(Nieśmiertelność narodowego mitu albo wąsy Rejtana). Za punkt wyjścia obieram moim 

zdaniem najciekawszy z soplicowskich obrazów, przedstawiający Tadeusza Rejtana w chwili 

tuż przed śmiercią i wystylizowanego na Katona z Utyki. Zmitologizowana postać 

nowogródzkiego posła ożywa w różnych momentach polskich dziejów i służy do objaśniania 

najbardziej skomplikowanych narodowych spraw. Ten przykład dobrze pokazuje, na czym 

polega „praca mitu” (Blumberg) w wyobraźni zbiorowej, jaką rolę odgrywają kreatorzy tej 

wyobraźni, w jaki sposób osiągają swoje cele i jak wpływa to na tożsamość zbiorowości, 

poddawanej integrującym lub dezintegrującym zabiegom mitologizacyjnym i która to 

zbiorowość, nie tylko ze względów historycznych, na te zabiegi jest szczególnie narażona  

i podatna. Bardzo ważną funkcję w tym procesie pełnią również niekiedy obrazy malarskie – 

współtworząc mity, skupiając w sobie różne koncepcje społeczne, a także jednocząc ludzi 

wokół siebie (Osęka). Tak było na przykład z dziełem Matejki Rejtan. Upadek Polski, 

analizowanym przy tej okazji – w kontekście kilku szkiców wstępnych, a także wielu 

historycznych materiałów źródłowych. 

Trzy kolejne studia organizowane wokół zagadnień „ludzkich, arcyludzkich” dotyczą 

kwestii dla człowieka najboleśniejszych: zniewolenia, cierpienia i samotności, wydziedziczenia 



11 

 

w epoce po krematoriach. Impulsem do pierwszego z nich (Egzamin z „historii ludzi”) stała 

się poetycka ekfraza dokonana przez Wisławę Szymborską w wierszu Dwie małpy Bruegla. 

Analiza obu dzieł pozwala nie tylko na odkrywanie fenomenu malarstwa i poezji w ogóle oraz 

na „zabawianie się” ukazywaniem „związku y podobieństwa sztuki Poetyczney z sztuką 

Malarską” – co zalecali już twórcy KEN-u. To przede wszystkim szansa na pogłębioną refleksję 

na temat problemu zniewolenia i tęsknoty za wolnością, który w omawianym ujęciu daje się 

rozpatrywać na trzech głównych płaszczyznach: zniewolenia konkretnej osoby w jej 

prywatnym życiu, zniewolenia narodu oraz zniewolenia w sensie najszerszym, 

egzystencjalnym, jako permanentnego stanu człowieka skazanego na życie. Wprowadzanie 

rozmaitych kontekstów pozwala mimo wszystko formułować ostrożne wnioski, że jakiś rodzaj 

niezależności, zarówno w prywatnym życiu, wobec wielkiej Historii, jak i egzystencjalnych 

lęków bywa osiągalny. Dopóki człowiek żyje, jest w stanie zmieniać swoją opowieść.  

A przynajmniej, mimo dojmującego cierpienia, może próbować. 

Kolejne studium kulturowo-literackie dotyczy fenomenu cierpienia w szerszym ujęciu, 

sposobów radzenia sobie z cierpieniem i sposobów opowiadania o nim w językach różnych 

sztuk (O cierpieniu albo o Starych Mistrzach, którzy „nie mylili się nigdy”…).  Grupowanie 

wokół tych kwestii dzieł malarskich – głównie obrazów Pietera Bruegla Starszego – to efekt 

interpretacji wiersza Wystana H. Audena, Musée des Beaux Arts. Wszyscy artyści, których 

utwory zostały w tym studium poddane lekturze, zwracają uwagę przede wszystkim na fakt, iż 

człowiek cierpiący jest zawsze w cierpieniu samotny. To dlatego Bruegel swoim obrazem 

odmienił paradygmat rozumienia mitu o Ikarze i to dlatego również namalował dwie wersje tej 

historii. W jednej z nich, trafniejszej co do diagnozy ludzkiej kondycji, znika Dedal jako 

współczujący świadek cierpienia i śmierci. Cierpienia i śmierci nie widzą również 

interpretatorzy obrazu Męczeństwo Pana Naszego malowane przez Anonima z kręgu Mistrzów 

Nadreńskich, których do życia swoim utworem powołuje Zbigniew Herbert. Z analizy 

zgromadzonych w omawianym rozdziale tekstów wynika zatem, iż niezbywalnym 

komponentem człowieczeństwa, oprócz cierpienia, jest także ludzka obojętność albo po prostu 

niemożność współodczuwania z cierpiącym. 

Dzieła Bruegla, wiersz Audena i proza Herberta odczytywane w kontekstach 

historycznych prowadzą do innych jeszcze wniosków – na temat cierpienia i obojętności  

w czasie krwawej pacyfikacji niderlandzkich prowincji, dokonywanej przez katolicką 

Hiszpanię, na temat obojętności społeczeństw europejskich wobec wzrostu nazistowskiej 

nienawiści i przemocy tuż przed wojną, a także na temat tego, że po Auschwitz najwyraźniej 

powrotu do „dziedzictwa” (Barańczak) już nie ma. 
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Problem dziedzictwa oraz wydziedziczenia z kultury i człowieczeństwa po epoce 

krematoriów rozwijam w rozdziale następnym (Barbarzyńca w Jeruzalem). Czynię to głównie 

w ramach interpretacji wiersza Herberta Mona Liza oraz wywołanego przez utwór obrazu 

Leonarda, jak również powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu, wybranych 

poezji Tadeusza Borowskiego, a także dzieła Vermeera Mleczarka, oglądanego przez Wisławę 

Szymborską.  

Wszystkie wskazane utwory, oprócz artyzmu najwyższej próby, mają jeszcze jeden 

wspólny mianownik: mówią o współczesnym barbarzyńcy, człowieku „wydziedziczonym”, 

skazanym przez to na rozpaczliwe próby ocalania czegokolwiek. Niektórzy, jak Myśliwski, 

ratunku szukają w słowach, bo – zdaniem pisarza – słowa to wszystko, co człowiek ma. Inni, 

jak Borowski, skazują się na wieczne milczenie. Herbert podejmuje dramatyczną pielgrzymkę 

do „Jeruzalem w ramach”, symbolu i uosobienia dziedzictwa – Giocondy, kulturowej ikony, 

która podlega reinterpretacji i kompromitacji, co nie oznacza jednak, że pielgrzymka nie miała 

sensu. Szymborska mówi natomiast, patrząc na dzieło Vermeera, że mimo wszystko „nie 

zasługuje Świat / na koniec świata”. Sztuka zatem nie tylko dostarcza niezbędnej człowiekowi 

do życia „prawdy”. Może również ocalać. 

Innym sposobem radzenia sobie z wydziedziczeniem, „bólem istnienia”  

i egzystencjalną rozpaczą jest zwrot ku metafizyce. Szukanie transcendencji, próby nadawania 

sensu poprzez byt wyższy, uniwersalny – to kolejny niezwykle wyraźny rys tożsamościowy 

człowieka. Stąd następne dwa, komplementarne studia kulturowo-literackie 

zaproponowanie w monografii (Wiara i nóż Abrahama; Zwątpienie i palec Tomasza). Celem 

obu jest głęboki kulturowy namysł nad fenomenem religii, wiary i zwątpienia, akceptacji  

i odrzucenia, symbolicznej przemocy i symbolicznej bezradności. To jednocześnie penetracja 

rudymentów cywilizacji europejskiej oraz próba budowania stanowiska wobec Biblii jako 

księgi i Księgi.  

Kulturową „figurą długiego trwania” (Kłakówna) w pierwszym z tych studiów jest 

„ojciec wiary”, Abraham. Dylemat z góry Moria, paradoks „wszystko albo nic”, podlega 

wieloaspektowej interpretacji i reinterpretacji nie tylko poprzez pryzmat dzieł malarskich 

(Caravaggio, Rembrandt, Orrente, Chagall), ale także filozoficznych (np. Kierkegaard)  

i literackich (np. Szymborska, Camus, Herling-Grudziński). Ze względu na specyfikę 

zagadnienia w rozważaniach pojawiają się stanowiska świeckie, ale też religijne. Kulturowa 

droga rozciągnięta jest w czasie historycznym na kilkadziesiąt stuleci: od niedoszłej ofiary  

z Izaaka, przez ofiarę na Golgocie, po Holokaust i Shoah, a także w czasie mitycznym, „ponad 
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głowami wieków i pokoleń” (Poletur), dotyczy więc zarówno dorosłych (np. Dżuma), jak  

i dzieci przekraczających próg dosłowności (Noc Szymborskiej). 

Całość refleksji w omawianym rozdziale można opisać za pomocą formuły Sørena 

Kierkegaarda: „wiara właśnie tam się zaczyna, gdzie myślenie się kończy”. Niezwykle trudno 

jednak przedstawicielom homo sapiens zrezygnować z tej konstytutywnej dla gatunku 

kompetencji. Myślenie raczej nigdy się nie kończy, stąd niekończące się chyba wątpienie istot 

rozumnych oraz próby obrony tzw. religijnego rozumu. Sprawy te są przedmiotem drugiego  

w tym zestawie studium kulturowo-literackiego, tym razem budowanego wokół figury 

wątpiącego Tomasza, błędnie określanego w tradycji jako Tomasz niewierny (Zwątpienie  

i palec Tomasza). Analizowane przy tej okazji teksty kultury (utwory Herberta, obraz 

Caravaggia, fragmenty Biblii, wypowiedzi licznych biblioznawców, rabinów, filozofów) 

pozwalają wyostrzyć relację wiara – rozum, a także umożliwiają formułowanie różnych 

wniosków na temat tej odwiecznej opozycji. Również i takiego, że wiara i rozum, wierność  

i zwątpienie to pojęcia komplementarne, tworzące ambiwalentną całość, dla wielu jeszcze jeden 

niezbywalny komponent ludzkiej tożsamości. 

Zwrot ku transcendencji to przedostatnie z zagadnień podawanych refleksji w studiach 

kulturowo-literackich. Rozdział kończący tę część książki oraz całą monografię 

zarezerwowany jest bowiem dla śmiechu, ale w jego najgłębszym, kulturowym, 

Bachtinowskim znaczeniu. Zdaniem rosyjskiego literaturoznawcy śmiech działa na zasadzie 

„logiki odwrotności” i w ten sposób uzupełnia prawdę. Oczyszcza ją „z dogmatyzmu, 

jednostronności, skostnienia, fanatyzmu i kategoryczności, z elementów strachu czy 

zastraszenia, z dydaktyzmu, naiwności i iluzji, z lichej jednopłaszczyznowości  

i jednoznaczności oraz z głupiej rozpaczy”. Odgrywa zatem głęboką kulturową rolę i jest 

niezbędny dla dopełnienia ambiwalentnej całości. Dokładnie taką samą rolę również ma  

w zamyśle odgrywać rozdział końcowy monografii – Pokonać rozpacz i strach.  

Ale nie jest to jego funkcja jedyna. Rozważania w nim zawarte konstruuję w taki sposób 

ponadto (poprzez dobór oraz układ wizualnych i werbalnych tekstów kultury), aby możliwy 

był powrót – na różnych poziomach i w różnym stopniu – do wszystkich zagadnień 

podejmowanych w studiach wcześniejszych: 1/ kreatorzy zbiorowej wyobraźni, 2/ narodowa 

tożsamość i 3/ narodowe mity, 4/ wolność i zniewolenie, 5/ cierpienie, 6/ kulturowe 

wydziedziczenie, 7/8 wiara – zwątpienie – rozum. Kwestie te jednak tym razem zostały ujęte 

zgodnie ze wspomnianą Bachtinowską „logiką odwrotności”. Tę swoistą problemową 

rekapitulację traktuję jako jeszcze jedno z rozwiązań – oprócz wykorzystania kulturowej 

funkcji ambiwalentnego śmiechu – służących budowaniu spójności całego wywodu w książce. 
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Wychodzę bowiem z założenia, iż proponowane w monografii studia kulturowo-literackie – 

jako problemowa, merytoryczna i kontekstualna podstawa organizacji praktyki czytania 

tekstów kultury w procesie kształcenia kulturowo-literackiego – także muszą być 

odzwierciedleniem całościowego procesu kulturowo-literackiej refleksji. Każde z tych studiów 

z osobna, ale i wszystkie łącznie.  

Zmierzając do końca prezentacji monografii Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny  

z perłą jako podstawy starań o habilitację, chciałbym zaznaczyć, że na ostateczny kształt 

opisywanej koncepcji czytania malarstwa duży wpływ miały – oprócz ponaddwudziestoletniej 

praktyki edukacyjnej – przeprowadzane w ramach badań naukowych wyjazdy do muzeów, 

bibliotek i innych instytucji kultury. Pogłębianie studiów kulturowo-literackich, w tym 

analizowanie oryginałów dzieł malarskich, było możliwe dzięki wizytom, badaniom  

i kwerendom między innymi w takich placówkach, jak Muzeum Narodowe w Krakowie, 

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe  

w Gdańsku, Instytut Yad  Vashem w Jerozolmie, National Gallery of Art oraz United States 

Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Louvre, Unterlinden Museum oraz Musee des 

Beaux-Arts de Rouen we Francji, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu,  Musées royaux des 

Beaux-Arts de Belgique oraz Museum David and Alice van Buuren w Brukseli, Vermeer 

Centrum Delft oraz Rijksmuseum w Holandii, Konzentrationslager Dachau, 

Konzentrationslager Buchenwald, Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden oraz 

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin w Niemczech. 

Niektóre z wykorzystanych w monografii studiów kulturowo-literackich zostały 

zaprezentowane w całości lub we fragmentach oraz poddane dyskusji w ramach krajowych  

i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym także za granicą: w Czechach (Praga), we 

Włoszech (Wenecja), w Grecji (Patras) i Danii (Odense). Część z nich ponadto znalazła się 

później w recenzowanych monografiach i czasopismach polsko- i anglojęzycznych. 

W ten sposób wieloletnie badania naukowe, których wyniki zostały przedstawione  

w książce Czas na obraz… (2013), na obecnym etapie znajdują naturalną kontynuację  

w monografii Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. Szczególne zainteresowanie 

malarstwem, a więc dziełami uznawanymi oficjalnie za reprezentację kulturowej sfery 

wysokiej, nie oznacza jednak, że wymazuję z pola widzenia inne komunikaty wizualne, 

zwłaszcza tzw. obrazy dominujące we współczesnej ikonosferze (Drozdowski), takie jak 

graffiti, reklama, tatuaż, nadruki na T-shirtach etc. Obrazy te, a także w ogóle problem 

ikonizacji kultury i zawłaszczania przez obraz przestrzeni dotąd zarezerwowanych dla słowa, 

wyznaczają horyzont kolejnego, trzeciego etapu badań oraz kolejnej monografii. 
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Głównym przedmiotem refleksji w tej projektowanej książce będą nie tyle dzieła 

malarskie – oglądane z uwagą przez współczesnego człowieka raczej rzadko – ile obrazy 

bezwzględnie zawłaszczające jego wyobraźnię, choć niekiedy budzące także społeczny opór 

wobec postępującej ikonizacji kultury (Drozdowski). Edukacja pod żadnym pozorem nie może 

ani tych obrazów, ani tych zjawisk ignorować. Wprost przeciwnie – oczekiwać raczej należy, 

iż będzie ona stwarzać sensowne warunki do ich czytania, tj. do głębszego namysłu nad nimi, 

komentowania ich znaczeń i intelektualizowania ich afektywnego odbioru. Można oczekiwać 

także systemowego, a nie tylko okazjonalnego projektowania zajęć sprzyjających 

wartościowaniu otaczającej kultury, w tym odkrywaniu, na czym polega dominująca rola 

wspomnianych obrazów oraz dlaczego jest ona dominująca. Sensowne czytanie tego typu 

przekazów wizualnych w ramach procesu kształcenia kulturowo-literackiego może bowiem 

ubezpieczać przed ich wpływem, zatem przed narzucaniem popkulturowej interpretacji 

reprezentowanym zjawiskom bez dociekania ich sensów głębszych / ukrytych, a tym samym 

przed poddawaniem się wpisywanym w nie często ideom ekonomiczno-komercyjnym. Obrazy 

takie oraz kulturę w ogóle, której są one emanacją, trzeba uważnie i krytyczne analizować  

w procesie budowania siebie, „żeby wiedzieć, co się przeżywa i czym grozi niewiedza” (Janion 

za Kunderą). 

Sygnałem świadomości wagi problemu, jak również przekonania o integralności 

zjawisk kultury, jest fakt, iż monografia Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą, 

poświęcona dziełom docenianym w obiegu wysokim i elitarnym, już nawet w tytule i poprzez 

materiał ikoniczny na okładce odnosi się do wizualnych komunikatów popkulturowych. To 

działanie zamierzone. Czytanie dzieł malarskich bowiem, w moim rozumieniu, może być 

jednocześnie sposobem aktywizowania narzędzi także do gry z obrazami dziś dominującymi. 

Daje się to robić poprzez grę z obrazem tradycyjnym, jak również za pomocą nowoczesnej 

technologii przetwarzania obrazu, a przy tym – co niezwykle istotne – bez niszczenia istoty 

dzieła sztuki malarskiej jednak. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych (artystycznych) 

 

a/ studia literaturoznawcze i kulturoznawcze 

Kulturowe figury i struktury „długiego trwania” to jeden z podstawowych obszarów 

moich zainteresowań. Jako efekt prowadzonych badań opublikowałem (po uzyskaniu stopnia 

doktora) w monografiach wieloautorskich albo w czasopismach naukowych w kraju i za granicą 

11 obszernych studiów literaturoznawczo-kulturoznawczych, poświęconych tym 
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zagadnieniom. Studia tego typu z założenia stanowią problemowy, merytoryczny, a zarazem 

kontekstualny fundament wszelkich moich naukowych działań, w tym zwłaszcza w obszarze 

edukacji humanistycznej na różnych poziomach kształcenia. Spośród zagadnień badawczych 

wymienić należy takie, jak tożsamość i pamięć; polska mitologia narodowa; narodowe 

stereotypy; narodowa tożsamość; wiara i zwątpienie; kulturowa rola śmiechu i wspólnota 

śmiechu; dziedzictwo i wydziedziczenie; cierpienie; samotność, miłość, w tym miłość 

romantyczna i jej reinterpretacje; swoi – obcy, emigranci, uchodźcy; konflikty etniczne; 

totalitaryzm; terroryzm. W trzech spośród tych studiów, niewłączonych do żadnej monografii 

(Nas troje i nastroje... Wokulski – młodszy brat Wertera i Gustawa; „Wyspa otoczona łódkami 

strachu”…; „Fotografie” z 11 września), a także w czterech kolejnych przygotowywanych do 

druku (tematyka: melancholia; nostalgia; totalitaryzm; artystyczne, w tym zwłaszcza wizualne 

sposoby mówienia o Zagładzie oraz upamiętniania ofiar), zgodnie z przyjętym kierunkiem 

badań przedmiotem analizy w kontekście literatury i malarstwa czynię tzw. obrazy dominujące 

(np. graffiti, fotografie). Przy tej okazji refleksji poddaję również takie niemalarskie 

komunikaty wizualne, funkcjonujące w przestrzeni publicznej (np. rzeźby, instalacje, budynki), 

które trudno uznać za „dominujące” w sensie opisywanym przez Drozdowskiego, ale które są 

znaczące z innych powodów, więc ze względu na jakość i kulturowy potencjał. 

 

b/ malarstwo jako przedmiot refleksji w kształceniu humanistycznym (ujęcie 

antropologiczne) 

Wspomniana wyżej zmiana tematyki studiów kulturowo-literackich wynika  

z rozpoczęcia prac nad trzecim etapem moich badań dotyczących dzieł malarskich i innych 

komunikatów wizualnych, włączanych w obręb edukacji humanistycznej. Do tej pory w tym 

zakresie opublikowałem 2 monografie (Czas na obraz…; Dwadzieścia pięć twarzy…) oraz  

4 artykuły w czasopismach naukowych (O „czytaniu” dzieła malarskiego w szkole... i Warunki 

odbioru dzieła malarskiego… – oba w związku z pierwszą z wymienionych monografii oraz 

Malarstwo – zguba i ocalenie… i Na powierzchni i w głąb… – w związku z drugą).  

W badaniach staram się widzieć problem zarówno w odniesieniu do tradycji, jak 

również w kontekście wyzwań współczesnej kultury, poddanej szybkim procesom 

ikonizacyjnym i uniformizacyjnym. Z tych powodów właśnie najpierw w ramach książki Czas 

na obraz. Dzieło malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu humanistycznym (1880-

-1999) podjąłem próbę całościowego uporządkowania zjawiska w ujęciu historycznym, a także 

z otwarciem na przyszłość (rozdział końcowy Nowe horyzonty). Analizie poddałem zatem 

wszystkie programy, podręczniki i dokumenty oświatowe – od początku obecności malarstwa 
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w myśleniu o edukacji w ramach przedmiotu „język polski” (1880) do momentu wielkiej 

reformy systemu szkolnego w roku 1999, a także wszystkie przedwojenne opracowania 

metodyczne poświęcone tym zagadnieniom, jak również wszystkie wnoszące do owej refleksji 

coś nowego opracowania powojenne. Warto dodać, iż w okresie, na którym kończą się 

rozważania w omawianej monografii (przełom wieków), a rozpoczyna nowy etap badań, 

zwieńczony rozprawą stanowiącą podstawę starań o habilitację, zniknęły ostatecznie bariery 

merytoryczne, poligraficzne i finansowe, utrudniające swobodny dostęp do malarstwa  

w ramach edukacji szkolnej. Rynek podręczników wszedł w fazę „ikonicznego szaleństwa”,  

w powszechnym użyciu pojawiły się projektory multimedialne, w zasobach internetowych już 

wtedy zaś odnaleźć można było bez kłopotu niezliczone reprodukcje dzieł malarskich. Nie 

wszystkie zmiany jednak wpłynęły korzystnie na sposób traktowania malarstwa w edukacji. 

Do szkolnych „nadużyć” obrazu znanych z przeszłości doszły nowe, co również zostało 

uwzględnione w stworzonej przeze mnie koncepcji. 

 

c/ filozofia kształcenia oraz projektowanie procesu kształcenia 

 Projekty i koncepcje o charakterze systemowym wymagają systemowej metarefleksji, 

także ze względu na dynamiczne zmiany kulturowe i technologiczne zachodzące we 

współczesnym świecie. W tym zakresie (po uzyskaniu stopnia doktora) opublikowałem  

2 monografie (jako współautor) oraz 4 rozdziały (poświęcone głównie relacji słowo – obraz, 

ale także kulturowo-literackiej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)  

w monografiach wieloautorskich i czasopismach naukowych (Wy-słowienia i wy-obrażenia…; 

Słowa i obrazy zwykłe i niezwykłe…, Nauczyciel czy „uczyciel”?...; Liceum, muzeum, 

mauzoleum…).  

Reprezentowana przeze mnie filozofia kształcenia (o charakterze antropologicznym  

i nastawieniu antropocentrycznym) swój najpełniejszy wyraz znalazła w dwóch wspomnianych 

monografiach. W pierwszej z nich, Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia ogólnego 

(Gdańsk 2011), stworzonej na zamówienie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, jako 

merytoryczna podstawa obrad Kongresu Obywatelskiego, przygotowałem samodzielnie część 

II: Pakt dla szkoły: tradycja wielkich polskich reform oświatowych jako punkt odniesienia dla 

współczesnej koncepcji edukacji szkolnej oraz wspólnie z dwojgiem innych autorów część III: 

Pakt dla szkoły: konkluzje i postulaty, a także część IV: Pakt dla szkoły: projekt „Założeń 

fundamentalnych”.  

Celem publikacji, zgodnie z tytułem, była prezentacja koncepcji kształcenia ogólnego, 

jako podstawy całościowej reformy szkolnictwa, a przy okazji zaczyn kongresowej dyskusji. 
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Koncepcja została osadzona na tle historii wielkich polskich reform oświatowych oraz  

w kontekście aktualnych edukacyjnych uwarunkowań, oczekiwań społecznych, obowiązków 

państwa oraz wyzwań współczesności w ogóle (poddanej głębokiej analizie), a także wsparta 

szczegółowym przykładem realizacji tej koncepcji w praktyce. Centralnym elementem całego 

wywodu stał się projekt dokumentu oświatowego o tytule Założenia fundamentalne. Jest to 

propozycja autorskiej konstytucji edukacyjnej, zbudowana z dwunastu artykułów, 

wyposażonych w wykładnię i komentarze.  Dokument wyraża autorską filozofię kształcenia, 

odnosi się do wszystkich przedmiotów szkolnych i ma stanowić fundament dla wszystkich 

innych aktów prawnych oraz działań instytucji odpowiedzialnych za oświatę. Założenia 

opierają się na takich wartościach i zasadach, jak respektowanie podmiotowości ucznia  

i nauczyciela, nastawienie na rozbudzanie naturalnych potrzeb poznawania człowieka uczącego 

się, stwarzanie warunków do rozwoju jego kompetencji językowej i lekturowej, ujmowanie 

zagadnień przedmiotowych z perspektywy spraw ludzkich (antropocentryzm); procesualność  

i ciągłość kształcenia etc. Ponieważ wszystkie te formuły i pojęcia są w dydaktyce rozmaicie 

rozumiane, zatem w omawianej monografii znalazły one swoją precyzyjną wykładnię. 

Edukacja w czasach cyfrowej zarazy (Toruń 2016) z kolei to książka, która jest próbą 

odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, podlegającego niezwykle dynamicznym 

przemianom spowodowanym rozwojem technologii cyfrowych. W ramach ustaleń zespołu 

pięciorga autorów (mających w równym stopniu wpływ na całościowy kształt rozprawy) 

książka ta proponuje materiał do interdyscyplinarnej dyskusji na temat edukacji w zakresie 

nauk humanistycznych oraz ścisłych. Szukamy odpowiedzi, w jaki sposób ma funkcjonować 

szkoła w epoce po rewolucji cyfrowej lub, jak to się określa inaczej, po trzech wielkich 

wybuchach telekomunikacyjnych (cyfryzacji, Internetu i mobilności), gdy tradycyjny 

kartezjański fundament edukacji nie jest już w stanie wytrzymywać naporu usieciowionego 

świata. Współczesny homo irretitus („człowiek okablowany”) stoi wobec wyzwań i zjawisk 

wcześniej nieznanych, takich jak globalna ekumenia wyobraźni, tożsamość hybrydyczna  

i medializacja tożsamości, awataryzacja, virtual reality, transmedialność narracji  

i konwergencja, hipertekstualność, modularność mediów cyfrowych, dygitalizacja różnego 

rodzaju treści, stała ich migracja i stały do nich dostęp, hegemonia komunikatów wizualnych, 

nowy typ audialności, syntopia sztuki, interaktywność i immersja, tzw. media społecznościowe, 

społeczny autyzm czy „cyfrowa demencja”. Wszystkie te zjawiska są w Edukacji w czasach 

cyfrowej zarazy precyzyjnie objaśnione. 

Przyjmując perspektywę antropologii kultury, proponujemy w monografii zarówno 

szczegółową diagnozę otaczającej rzeczywistości, jak i w związku z tym diagnozę obecnej 
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sytuacji szkoły, a w oparciu o te rozpoznania – propozycje konkretnych modeli kształcenia, 

które stanowią praktyczną realizację założeń teoretycznych. Jeden z tych modeli, opracowany 

przeze mnie wspólnie z Januszem Waligórą, dotyczy edukacji humanistycznej (Edukacja 

przemyślana na nowo: nauki humanistyczne). Uwzględniając specyfikę świata ogarniętego 

„cyfrową zarazą”, a zatem także specyfikę generacji always on, ludzi całkowicie zanurzonych 

w sieci, którzy stają się jej węzłami-podmiotami, osób zyskujących wprawdzie nieznaną dotąd 

elastyczność w zakresie wielozadaniowości, ale tracących możliwość przetwarzania 

głębokiego treści w pamięci długotrwałej, budujemy projekt edukacyjny oparty na strategii 

podmiotowo-antropologicznej. Jest to projekt nastawiony na aktywne i refleksyjne 

współuczestnictwo ludzi-podmiotów (podmiotów-węzłów sieci) w myśleniu i działaniu, 

skierowanym do wewnątrz oraz na świat zewnętrzny. Współczesny cyfrowy homo viator (także 

uczeń) przemierza nieznane dotąd i nieustannie się rozszerzające przestrzenie sieciowe, 

dynamiczne i entropiczne. Ma do dyspozycji niewyczerpane zasoby kultury, w układach 

niestabilnych, intertekstualnych, poddanych online nieustannym fluktuacjom, procesom 

konstrukcji, dekonstrukcji czy rekonstrukcji. Sieć sama w sobie nie ma centrum. Centrum 

wyznacza poruszający się po sieci człowiek. Z jego perspektywy obraz świata (sieci) podlega 

upodmiotowieniu i może organizować się w sensowne ślady. Przestaje być układem 

algorytmów zapisanych na dyskach zewnętrznych i „ożywa” w świadomości podmiotu. 

Poruszając się w obszarach interaktywnych, homo viator przebudowuje jednocześnie 

nieustannie ślady pamięciowe we własnym mózgu, a tym samym tworzy unikatowe, 

psychologiczne i kulturowe DNA.  

Proponowany przez nas projekt edukacyjny pokazuje, w jaki sposób procesy te można 

sensownie organizować – poprzez wyznaczanie obszarów refleksji i stosowanie mechanizmów 

obiektywizacyjnych, spajających, ale także otwierających. Wyjaśniamy ponadto, w jaki sposób 

sprzyjać koncentracji i uwadze podmiotu, angażować jego emocje i intelekt, powodować, by 

„serfujący” po sieciach cyfrowych i kulturowych homo irretitus, stawał się homo viator, który 

świadomie szuka odpowiedzi na „pytania nierozstrzygalne” i ma szansę schodzenia na głębsze 

poziomy przetwarzania treści, co jest warunkiem niezbędnym efektywnego uczenia się  

i pobudza ponadto do autorefleksji oraz intensyfikuje proces konstruowania własnej 

tożsamości. W proponowanym przez nas projekcie psychologiczno-kulturowy kod DNA 

każdego podmiotu – węzła sieci tworzy się w akcie przetwarzania tekstów kultury, 

pozycjonowanych w kilku kręgach tematycznych, które wyznaczają naszą tożsamościową 

przestrzeń: ja – ja, ja – dom, ja – ojczyzna, ja – Europa, ja, człowiek. 
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d/ historia edukacji, diagnozowanie systemu kształcenia, dokumenty oświatowe, 

podręczniki 

Namysłowi nad kształtem edukacji humanistycznej musi towarzyszyć również refleksja 

(także w ujęciu historycznym) na temat jakości kształcenia, jakości edukacyjnych narzędzi, 

takich jak podręczniki, oraz oświatowych dokumentów, na przykład tzw. podstawy 

programowej. Tym zagadnieniom poświęciłem 11 artykułów w czasopismach naukowych lub 

rozdziałów w monografiach (np.: Program – podręcznik – nauczyciel…; Priorytety kształcenia 

„polonistycznego”…; Szkoła w świecie pozoru…;  Podręcznik i e-podręcznik…; Przedwojenna 

„podstawa programowa”; Komisja Edukacji Narodowej: mała reinterpretacja wielkiego 

mitu), w tym po jednym rozdziale w monografiach Pakt dla szkoły… oraz Szkolny Teatr 

Interakcji… 

Z przeprowadzonych szczegółowych badań na temat procesu reformowania polskiej 

szkoły, a także na temat podstaw programowych, formuł egzaminacyjnych (zwłaszcza tzw. 

nowej matury), jak również podręczników i e-podręczników wynika, że współczesna polska 

edukacja to przestrzeń zdominowana przez wszystkie cztery mechanizmy działań pozornych, 

które niegdyś opisał Jan Lutyński: mechanizm organizacyjno-decyzyjny (dotyczy głównie 

ministerstwa); mechanizm aksjologiczny (głoszenie wartości powszechnie uznawanych  

i pożądanych, jak na przykład podmiotowość ucznia, za czym nie idą żadne realne działania, 

umożliwiające osiąganie tych wartości); mechanizm obowiązkowego wykonawstwa 

nieżyciowych przepisów (np. mnożenie przepisów i / lub ciągła ich modyfikacja); mechanizm 

rzekomo pragmatyczny (np. pozorne, ale spektakularne rozwiązywanie nabrzmiałych 

problemów). Dodatkowy problem wiąże się z fascynacją nowymi technologiami, które w wielu 

przypadkach zamiast pomagać – przeważnie szkodzą (vide – e-podręczniki, które w istocie nie 

proponują możliwych dzięki technologiom cyfrowym nowych rozwiązań edukacyjnych, lecz 

powielają rozwiązania z podręczników „na papierze”).  

Analiza historii dydaktyki z kolei pokazuje, że rzadko również potrafimy korzystać  

z dorobku przeszłości (np. z „założeń podstawowych” reformy Jędrzejewicza, które uznać by 

można za swoisty wzór dokumentu o charakterze podstawy programowej) i raczej mamy 

tendencję do mitologizacji tradycji (KEN) niż do wyciągania wniosków z krytycznej analizy 

na przykład poprzednich wielkich reform, co mogłoby chronić przed działaniami pozornymi 

przy reformowaniu szkoły współczesnej.    

 Uprzedzając oficjalne ogłoszenie reformy wprowadzanej na przełomie XX i XXI wieku, 

Zofia Agnieszka Kłakówna powołała zespół autorów, który już w roku 1993 rozpoczął prace 

nad zupełnie nowym typem podręcznika szkolnego. Później (od roku 2000) w kierowanym 
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przez Kłakównę zespole współtworzyłem przez kilka lat podręczniki licealne To lubię!  

(3 książki ucznia, 4 książki nauczyciela), należące do jedynej w historii polskiej edukacji serii 

przygotowanej według tej samej idei na wszystkie etapy kształcenia, na których pojawia się 

język polski jako szkolny przedmiot, więc od IV klasy szkoły podstawowej poczynając, po 

maturalną. Spektakularna innowacja na poziomie licealnym polegała w tym przypadku na 

całkowitej zmianie edukacyjnego paradygmatu, czego wyrazem stało się odejście od porządku 

historycznoliterackiego i chronologicznego refleksji, na rzecz układu problemowego, 

respektującego podmiotowość ucznia i nauczyciela. W To lubię! dzieła literackie i inne teksty 

kultury grupowane są w układach kontekstualnych wokół tzw. struktur i figur długiego trwania, 

co w odróżnieniu od innych obecnych na rynku serii sygnalizujących ujęcia problemowe, 

pozwalało unikać arbitralności doboru podejmowanych problemów, sprzyjało spójności  

i autentyczności szkolnego dialogu, służyło rozwijaniu samodzielności uczniów  

w konceptualizowaniu świata, a także konstruowaniu narzędzi rozumienia i porozumiewania 

się na podejmowane tematy oraz intelektualizowania emocji. Podręcznikom dla ucznia 

towarzyszyły obszerne książki dla nauczyciela – publikacje obejmujące rozbudowane szkice 

interpretacyjno-metodyczne, tworzone jako rezultat rzetelnej naukowej kwerendy w połączeniu 

z sugestiami możliwych rozwiązań praktycznych na temat wszystkich znajdujących się  

w podręcznikach uczniowskich tekstów kultury. Wiele z tych szkiców (łącznie 525 stron) jest 

mojego autorstwa. W związku z omawianą serią, a także w kontekście wdrażanej jednocześnie 

w polskich szkołach tzw. nowej matury powstały również (mojego autorstwa lub 

współautorstwa) 3 zbiory zadań przedmaturalnych do pracy z tekstem.  

Jedna z recenzentek podręczników, prof. Bożena Chrząstowska, nazwała serię To lubię! 

„lokomotywą reformy”. Jakość książek licealnych została doceniona nie tylko przez wielu 

nauczycieli, ale też przez Radę Polskiej Akademii Umiejętności (na wniosek Komisji do Oceny 

Podręczników Szkolnych PAU), która książki do liceum dla klas I-III uhonorowała 

wyróżnieniem (2007). 

 

e/ Teatr Interakcji – stworzenie i opis koncepcji, projekty warsztatów, twórczość 

artystyczna (antologia dramatów) 

 Teatr Interakcji to zbudowana od podstaw koncepcja teatru szkolnego, działającego już 

ponad 20 lat i zgodnie z nazwą opartego na inter-akcjach, czyli wzajemnym oddziaływaniu 

osób, zjawisk, przedmiotów. Teatr Interakcji zakłada, że sens rodzi się w relacjach pomiędzy 

ludźmi, aktorami, uczniami, nauczycielami, twórcami scenariusza, aktorami i widzami, 

pomiędzy tekstem i odbiorcą, między tekstami kultury, tradycją i współczesnością etc. W takich 




