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Naukowe 2ycie Pani Doktor Doroty Karkut wiqze sig przede wszystkim

Akademicka swoistoS6

jej

macierzystej uczelni

Wyhszej Szkoly Pedagogir:znej)

-

z

- Uniwersytetu Rzeszowskiego

edukacj4.
(dawniej

niew4tpliwie wplyngla rra zainteresowania obecnej

Habilitantki. JaZ maj4ce charakter interdyscyplinarny magisterium Zwiqzki slowa i muzyki w
olvesie Mlodej Polski przygotowlwala pod kierunkiem zrranego dydaktyka dra hab. Henryka

Kurczaba. Z ksilaNcentem powi4zany byl tez doktorat obroniony w roku 2003 na jednym z

naibardziej zastuhonych dla polonistyki szkolnej Wydziale Humanistycznym Akademii
Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny)

konsekwencji

w

w Krakowie. Swiadczy on nie tylko

rozpozna\{aniu kwestii integracji (temat dysertacji

to

o

Malarstwo jako

kontelat nauczania literatury w procesie dydaktycznym szkoly frednie), ale

i

terminowaniu

mlodej adeptki sztuki nauczaniaubadaczy najbadziej zastuzonych dla naszej subdyscypliny.

opiekunem naukowym dolctoratu

byl bowiem prof. dr hab.

Zenon Uryga

-

jeden z

niew4tpliwych naukowych autorytet6w w zakresie dydaktyki. R6wnie2 recenzenci rozprawy
to cenieni w Srodowisku badacze - dr hab. Maria Jgdrychowska oraz dr hab. Henryk Kurczab.

Udzial zxvlaszcza bylego promotora magisterium

w

procesie opiniowania doktoratu

potwierdza tezg o przemySlalrej i konsekwentnej drodze rozwoju naukowego Pani Karkut.

Obowi4zki zawodorne od pocz4tku, czyli od roku 1994, wypekttaLa Pani Doktor
Karkut w Zal<tradzie MetodyJci Nauczania Literatury

i

JqzykaPolskiego rzeszowskiej uczelni,

pracuj4c na kolejnych stanor,viskach - poczEwszy od asystenta staZysty, asystenta, adiunkta, a

od roku 2016 wykJadowcy. Wykonuj4c powinnoSci nauczyciela akademickiego, aktywnie
wsp6trpracowala ze szkolami na wszystkich szczeblach edukacyjnych, v,rygtaszala odczyly,

prowadzilawarsztaty dlanauczycieli. Dla student6w przygotowywala nie tylko lwiczeria, ale

teZ wyk<\ady

z

rczmaitych .przedmiot6w obowi4zuj4cych przyszNych szkolnych polonist6w,

m.in. z metodyki nauczania, podstaw teorii ksztalcenia i wychowania,

integracji

migdzyptzedmiotowej , prac:{ zttczriem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, literatury dla

dzieci

i

rrilodzie?y, edukacj

i

tw6rczej

i

literaturoterapii czy semiotyki tekst6w kultury

i

wiedzy o kulturze. Wroku 2015 zaczglate|prowadziczajgciaz jEzykapolskiego jako obcego
dla obcokrajowc6w przygotowujQcych sig do studi6w na polskich uczelniach.

Warto doda6, ze Doktor Karkut byla recenzerfik1 ponad 20 prac licencjackich i
magisterskich, co stanowi clobre przygotowanie do samodzielnego kierowania seminariami

tak na studiach stacjonarrrych, jak

i

zaocznych. Zestaw wypunktowanych

tu

r62nych

czynnoSci potwierdza, 2e Pari Dorota Karkut musiala caly czas rcrwija(, swoje kompetencje,
studiuj4c prace z ftZnych d:ziedzin wiedzy, tak

glotodydakbyki,

jak

i

z

zal<resu

literaturoznawstwa, dydaktyki oraz

filozofii, psychologii, semiotyki, kulturoznawstwa, estetyki. Z kolei

wykonywane przez HabiliLtantkg

na Uniwersytecie Rzeszowskim dodatkowe zadaria
zwiqzane z pelnieniem funkcji czlonkini zespol6w opracowuj4cych programy w zakresie

Nauczania Jgzyka Polskiegc,jako Obcego oraz SpecjalnoSci Logopedycznej z Ksztalceniem
Polonistycznym, zbudowanie autorskiego programu Warsztatdw metodycznychprowadzonych

kilkakrotnie na studiach podyplomowych, opieka nad Sekcj4 Dydaktyczn4 Kola Naukowego
Polonist6w SwiadczEo akceptacjiJej dziataf ptzezrodzime Srodowisko naukowe.
Pani Doktor Dorota trlarkut byla te2 wsp6lorganizatorkqkonferencj i migdzynarodowej

(w maju

2009). Natomiast

w trakcie spotkania w

Madrycie nauczycielom ze szk6l

polonijnych prezentowala konkretne przyldady umoZliwiaj4ce promocjg za graricq jEzyka

i

kultury polskiej (2017, spotkanie zorganizowane przez Hiszparisko-Polskie Stowarzyszenie
Kulturalne Forum), a w ramach polsko-austriackiego projektu Readway - looking
for
attractive and

ffictive wqys to develop interest in reading wyglosila prelekcjg na temat
zachgcaria do lektury (2012). Uczestriczyla teL w miqdzynarodowych i krajowych

konferencjach orgarizowan)rch przez Uniwersytet Pedagogiczny

w Krakowie i

Akademig

Pomorsk4 w Slupsku. tr'4cznie po doktoracie wyglosila na nich 9 referat6w, co moZe nie jest

liczbq imponuj4c4, ale

walo

zauwa2y6, 2e r6wnolegle podejmowala bardziej aktywne

dzialana o charakterze poptlaryzatorskim. Wynikly one ze wsp6lpracy z Wydawnictwem

"Armoryka" zajmuj4cym sig publikowaniem ksi4Zek historycznych, religijnych, a tak2e
material6w dotyczqcych kultury i dziej6w lokalnych. Habilitantka uczestniczyla w
przygotowaniu

9 tom6w powstatych w

ramach dw6ch serii wydawniczych; Biblioteki

Celtyckiej oraz - istotnej dla. edukacji regionalnej - Biblioteki Tradycji Sandomierskiej. pisaLa
wstgpy, wprowadzeria, receruowala

Habilitantki zwracam

uwagr?

i

redagowala mateialy wydawnicze. Na

i z tego wzglgdu,

tg dzialalrcs(

2e obrazule ona jeden ze styl6w uprawiania

dydaktyki opisanych prze2t Jana Polakowskiego. Badacz ten

analizuj

qc

to1samoS6 tej

stosunkowo nowej dziedziny wiedzy, wymienial wlaSnie popularyzacjg, ale teZ praktykg
szkoln4, publicystykg dydaktycznE i prace naukowe. Te ostatnie lEczy| ze stylem okreslanym

jako pomawczy (zob. O ttoncepcji pracy naukowej z dydaktyki literatury, w: prace z
dydaktyki literatury i jgzykn polshiego, t. 3, Krak6w 1986 oraz O rdznych stylach uprawiania
dy daktyki

I i te

r at

ury,,,Poloni styk a" | 9 9 6, ff 2).

Dzia\ananaukowe Doroty Karkut

N4cz4 sig

z Jej :udziaNem w Radzie Redakcyjnej Serii

Filologicznej "Zeszytow Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego" (aktualnie wydawanej pt.

"Dydaktyka Polonistyczna"). Potwierdza

je r6wnie2 dol4czony do

dokumentacji

habilitacyjnej v,rykaz autorskich publikacji Pani Doktor. Jest ona autork4 monografii
Mqlarstwo iako kontel<st literatury i jgzykn polskiego w dofwiadczeniach uczniowskiego
odbioru (Wydawnictwo UrLiwersytetu Rzeszowskiego, 2010) oraz wsp6lredaktork4 tomu
Ksztalcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej (Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2010). Zamresclla tez 15 artykul6w w dw6ch czasopismach akademickich:

"Zesz7'tach Naukowych lJniwersytetu Rzeszowskiego"

orv

"Annales Universitatis

Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonorum et Linguae polonae

Pertinentia". Ponadto opublilcowala 19 szkic6w w tomach zbiorowych.

Tw6rczoS6 Doktor Doroty Karkut koncentruje sig wok6l

- jak pisalam

v,ryaej -

tematyki integracji ksztalceniapolonistycznego z innymi dziedzinatrri. Oproczniej w orbicie

dociekan badawczych Habilitantki pojawily

sig

zagadntenia dotycz4ce zainteresowari

ich SwiadomoSci historycznej i aksjologicznej. Ta wla5nie
problematyka dominuje w autorskiej monografii wskazanej we wniosku jako "gl6wne
osi4gnigcie naukowe", a za$vlowanej Miejsce i rola historii w edukncji polonistycznej.
Badania i refleksie nad iu,iadomoiciq historycznq ucznifw (Rzesz6w 2017). Publikacja
czytelnczach uczni6w,

powstawala doS6 dlugo. Jej poszczeg6lne fragmenty byly wczesniej zaprezentowane w
tomach zbiorowych. Na potrzeby ksi4zki zostaly jednak uzupefurione i przeredagowane.

Z uznariem

odnieS6 sig muszg do tematyki podjgtej

w opiniowanej ksi4zce.

Cho6

bowiem relacje migdzy histori4 a literatur4 od dawna interesuj4 badacry reprezentuj4cych
obydwie wspomniane dziedlziny wiedzy, to edukacyjne znaczenie Swiadomosci minionych

dziej6w dodatkowo wyeksponowaly zjawiska wlaSciwe naszej wsp6lczesnoSci. Szybki
rozw6j cywilizacyjny itowarzyszqca mu niepewnoS6 mlodych ludzi zwiqzanaz ich wlasnym
miejscem

w tradycji rodzirmej, lokalnej, narodowej (dowodz4 tego

i

badania socjolog6w

pedagog6w) w spos6b oczyr,visty ewokuj4 refleksje nad relacjamimigdzy czasemminionym a

jakoSi tak ukierunkowanego mySlenia to jedna z waimych szkolnych
obligacji. Trudno mi jednal< bezdyskusyjrie zaakceptowad pojawiaj4ce sig juZ na samym
przyszNym. Troska o

wstgpie ksiqzki Pani Doroty Karkut (zob. s. 9) i powtarzajqce sig w kilku innych fragmentach
(zob. np. s. 56-57 ..., 182...,2t27) twiedzenia o tym, 2e kryzys czytania literatury historycznej

wynika ptzede wszystkim

z

dominacji ksztaltuj4cej toZsamoSd mlodych ludzi kultury

popularnej. W tej ostatniej l^r4tki historyczne s4 nader czgsto wykorzystywarre, a o lekturze
prowadz4cej od popkultury do tekst6w kultury wysokiejielitarnej pisz4 nie tylko dydaktycy,

ale

i

przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych (zob. np. ostatnia ksi4Zka Konrada

Dominas4 Internet iaka nowa przestrzefi recepcji literatury antycznej, 2017). Habilitantka
przywoluje m.in. s4d Map;dy Karkowskiej, kt6ra powody niechgci mlodych ludzi do
kanonicznych szkolnych lektur historycznych upatruje zar6wno

w ich objgtoSci, jak i

zawartoSci, zv,nacajEc przy t$m uwagg na ich udziaN w kreowaniu stereotyp6w (np. wobec-

innych nacjr). Ten kierunek mySlenia zastuguje na zdecydowanie powazniejszy namysl ntL^
jego jedynie przypisowe odnotowanie (zob. s. 9; por teL zdawkowo potraktowany problem
tworzenia sig "mitu narodowego i osobowego" - s. 44).Inie chodzi mi o lekturg ahistorycznq

a taczej o odkrywanie niegdlysiejszego, czgsto innego niz bliski obecnym uczniom sposobu
postrzegania Swiata

i relacji migdzy fudirni. Przywolywanie problematyki

czasupozwala nie

tylko na obrazowanie historycmoSci tekstu, ale - co wydaje sig szczeg6lnie waZne intelektualizuje proces odbioru. "To do nas nie przemawia..."

-

m6wi4mlodzi. Warto uzna6

ich racje po to, by pokaza(,, do kogo kierowali swoje teksty dawni autorzy i jak mySleli o
Swiecie, co warunkowalo ich s4dy, l<t5re z nich s4 i obecnie aktualne, a co mohna/trzeba
odrzuci6. Zauwahana przez rvielu badaczy

i

sygnalizowana przez Habilitantkg czgstaniechgi

trlodziefi do utwor6w oporviadaj4cych o naszych dziejach zasluguje na wielostronniejsze,
bardziei pogtgbione refleksje i uzasadnienia, a tych - co stwierdzam po lekfurze caloSci - w
pracy Pani Doroty Karkut - nieco brakuje. JuZ dwa przywoNane wyaej przykJady pozwalaj4

nie zgodzil sig z nazbyt jednoznacznymi, bo

analityczrtte niezwaloryzowanymi

i

idealizujqcvmi problem stwierdzeniami w rodzaju: "W kulturze polskiej powieSd historyczna
sLuryla poszukiwaniu prawdy

o czlowieku w

przeszloSci, dostarczaniu rzetelnej wiedzy

historycznej i spolecznej, projektuj4c wzorce przydatne w czasach wsp6lczesnych" (s. 43).
Ksi4Zka Miejsce i rolla historii w edukacji polonistycznej dzieli sig na - chod formalnie

niewydzielone, ale jednakwywine - dwie czgsci. Pierwsza ma charakterbardziej teoretyczny,

niekiedy wrQcz sprawozdawczy. Dowodzi ona jednak duzego oc44ania Habilitantki i
poruszania sig przez ni4 po wielu badawczych obszarach. Pani Doktor Karkut odwoluje sig
nie tylko do konstatacji literaturoznawc6w (Tadeusza Bujnickiego, Anny Burzyriskiej, Jacka
Kolbuszewskiego, Ryszarda Koziolka, Michala Pawla Markowskiego, Ryszarda Nycza, Jana
Prokopa, Marka Zaleskiego.".), ale te?filozofow ( Ernsta Cassirera, Hansa Georga Gadamera,
Charlesa Taylora, Barbary Sikargi,...), historyk6w (Franka Ankersmita, Krzysrtofa pomiana,
Jerzego Topolskiego...), antropolog6w (Wojciecha Burszty, Ewy Domanskiej...), socjolog6w

(Florian Znanieckiego, Zyp:,munta Baumana, Jerzego Szackiego...), pedagog6w (Zbyszko
Melosika, Lecha Witkowskiego...), psycholog6w (Erika Eriksona, Howarda Gardnera....),
badaczy polonistyki szkolnej (Barbary Myrdzik, Marty Rusek, Elzbiety Miko5, Stanislawa

Bortnowskiego, Wieslawy \Vantuch...). Przywolane tu - wybi6rczo i jedynie przykladowo nazwiska dokumentuj4, jak 'wieloaspektowe bywaj4 obserwacje dydaktyczne. Prezentowanie
ustaleri powstalych w ramach tak r6tmych dziedzin wiedzy obrazuje teL zloaonoSi zjawiska

ujgtego w 0rtule rozptary, kt6re zdecydowala sig poddad refleksji sama Habilitantka.

I tu

muszq sformulowad kolejn4 uwagg. Zasygnalizowane przez Doktor Karkut np. sposoby
czytaniawlaSciwe neohisto4rzmowi czy poetyce kulturowej (zob. s. 48-50) warto by nie tylko
relacjonowa6, ale i zastosowa6 w lekturze utwor6w zakorzerionych w szkolnym kanonie, co

dokumentowaloby,

jak

mo:zna

w

trakcie ich szkolnego odbioru stosowa6 nowe klucze

interpretacyjne i byd moZe ur;hroniloby przednadmiernymi w moim odczuciu uproszczeniami
czgstymi w szkolnych sposobachczytania. Pozwoliloby telnaukonkretnienie powtarzajEcych

sig w omawianej ksiqzce idr:alizuj4cych twierdzeft

w

rodzaju: "Kulturowe ujgcie historii w

edukacji oznacza budowanie toZsamo5ci jednostki w oparciu o poszanowanie tradycji, kultury

i

jgzyka wlasnego narodu, a tak2e

w

duchu tolerancji oraz otwartoSci na inne kultury

i

tradycje" (s. 56), czy te2 sugestii bez takich egzemplifikacji zvvyczajnte niejasnych:
"odpowiedni dob6r kanonu bohater6w w edukacji historycznej jest niezwykle wtany, gdyl
mohe wplywad na model wyrchswaw'.zy pruez wskazywanie odpowiednich wzorc6w" (s. 57).

Odpowiedni dob6r - tzn. jak:i?; odpowiednich wzorc6w

-

czylijakich? Czy istotnie postacie

historyczne mog4

byi wyl4czrie

prezentowane mlodzieiry

jako "wzory zachowaf{?

Jak

sprawii, by blizsze rzeczywistoSci stalo sig twierdzenie: "historia powi4zana zjgzykiem
polskim sluZy wszechstronnemu rozwojowi osobowoSci" (s. 58) - wszechstronnemu tzn. nie

tylko

odwotujqcemu

sie do emocji i przyjmowanych od innych twierdzeh, ale i

umoZliwiaj4cemu rozwijani,o intelektualnegohzetelnego namyslu nad kwestiami nie zawsze

moZliwymi do latwego zalavalifikowania jako Swiadectwa prawdy, dobra
Cytowana przez Dorotg Kar:kut poznariska historyczka

i

i

pigkna...

antropolog kultury Ewa Domariska

pisala przecieZ: "to, czego s:rukamy w przeszlofici, zalely od tego, co gngbi wsp6lczesnoS6..."

(s. 58; podobny s4d Pawla Jasienicy przytacza Habilitantka na s. 61). "Podw6jny tryb
lektuty", o kt6rym takZe Pani Karkut pisze, r6wnieZ zal<lada nie tylko lekturg "historyczn4"
(umieszczanie utworu

w

kontekScie macierzystym), a\e

namysl nad sposobem istrLienia utworu

i

"prezentystycznq" (zaRadajEcq

w kulturze wsp6lczesnej, bliskiej

uczniowskim

doSwiadczeniom). Na marginesie spostrzehef poczyntonych przez Habilitantkg muszg jednak
uSciSlid Jej informacjg. Ko;ncepcjg okreSlan4

jako "podw6jny tryb lektury" opisal Michal

Glowiriski w szkicu: Szkolna historia literatury: wprowadzenie w tradycjg zanieszczonym w
tomie z roku 1980, a zatSrftrlowanym Olimpiada Literatury i Jgzykn Polskiego. Zalo2enia oceny - postulaty i zredagowanym przez Bo2eng Chrz4stowsk4 i Teresg Kostkiewiczow4.
Tymczasem Habilitantka powoluje siE m.in. rLa znaczenie p6Zniejszq,bo pochodz4cq 22004

roku pracg Leszka Jazownile Wyzwoli| moc lehury. Alajologiczno-dydaktyczny sens dziela
literackiego i ksi4zkg zbiorow4 Kultura - jgryk - edukncja: dialogi wspdlczesnoflci z tradycjq,

pod red. Beaty Gromadzkiej, Doroty Mrozek, Jevego Kaniewskiego

- z roku 2009. Z

riezrozumialych dla mnie powod6w nazwisko Michala Glowiriskiego we wskazanym
kontek5cie/fragmencie w ogtile sig nie pojawia - zob. s. 61.

Ostatni rozdziaN teoretycznej czgsci ksi4zki poSwigcila Habilitantka obecnoSci
problematyki historycznej w podstawie programowej oraz podrgcznikach szkolnych.
Odwoluje sig w nim do Podstawy progromowej do jgzyka polskiego
kontekst6w historycznych rn,ipe

z

z

2008

r., a obecno56

analizq lektur szkolnych w trzech etapach edukacyjnych

(szkola podstawowa, gimniazjum, liceum), bo tych ten oSwiatowy dokumenl dotyczyl.
Wskazuje m.in. na dwie drogi, kt6re moZe wybra6 nauczyciel, chcqc zapoznawad uczri6w z

tradycj4: uklad chronologicnny iproblemowy. Zgadzajqc sig z Doktor Karkut z wysok4 ocen4

wystawionq przez ni4 cyklom tematycznym wpisanym

w

muszQ jednak zaawuiry1, 2:e

2002 roku

byl on opublikowany w

krakowski program To lubig!,

i

powipzany

z

inn5,

wczeSniejsz4 podstaw4 programow4. Pewnym uzasadnieniem

przeskoku mohe byd jednak wyjaSnienie sformulowane
tozdziale podrgcznik6w

- 1'.akZe realizujqcych

zapisy

z

w

dla takiego

czasowego

odniesieniu do omawianych w

dokument6w programowych

z lat

wczeSniejszych(pocz4wszy od 1999 roku). Habilitantka pisze bowiem: "Dokonany nau4ttek

pracy wyb6r obejmuje podrt;czniki, na podstawie kt6rych mo2nanajwyrahniej zaobserwowai

zmiany

w polskiej

edukacii, co wydaje sig szczeg6lnie istotne wobec kolejnej reformy

zapotitedzianej na rck 201'7" (s. 73). Opisuj4c szkolne ksiqzki, badaczka skupia uwagg na
minionych realiach w nich przedstawianych, wskazuje na analizowan4 w podrgcznikowych

iwiczeniach rolg sztuki slovira, znaczerie refleksji o prawdzie historycznej i literackiej fikcji.
Pisz4c o powie6ciach historycznych naszego noblisty, stwierdza: "kluczem do zrozumienia
fenomenu Sienkiewiczamoizebyl analizawarstwy jgzykowej, poznanie sfery obyczajowoSci

i

kultury,

a

przede wszystlkim odnalezienie

w

dziele uniwersalnych

wartoSci." (s. 101). Powolujr: sig teZ na sluszne - jak pisze - slowa

i

ponadczaso!\rych

Zofri Agneszki Klak6wny

przekonuj4cej o koniecznoSrci demitologizacji historii, jeSli to, co dawne, ,'ma coS znaczy6,,

otaz na nielatwe/delikatne kwestie zwiapane z formowaniem postaw zwiqzanych z
patioryzmem (zob. s. 81, 95),tak2e tym obywatelskim. Habilitantka wskazuje rozwiqzaria
podrgcznikowe, kt6re Jej zadaniem, umozliwiaj4 osi4gnigcie takich cel6w dydaktycznych
(zob. np. s. 88, 94, 99, 100). W przywolanym rczdziale Doktor Karkut stara sig skupi6 uwagQ

na propozycjach, kt6re pokazujEc znaczenie historii, sugeruj4

jej koniecznq waloryzacjg i

staraj4 sig uwzglgdnia6 r6vmiez potrzeby egzystencjalne uczni6w. Taki kierunek refleksji

niweluje nieco/ogranicza w pewn)m stopniu m6j L,rytyczny recenzencki stosunek

do

wskazanych wczesniej dyskrsyjnych, bo nazbytbanalizuj4cych problem sformulowari, kt6re

jednak

i w tym rozdziale

srig

pojawiajq. PruykJadowo: nazby uproszczone twierdzenie o

wartoSciach patriotycznych, kt6re

w

czasach wojennych "nie

tylko egzysffiq w

sferze

deklaracji, ale staj4 sig spelnione i poSwiadazoneprzykladem", rozumianym jako poSwigcenie
irycia za wlasny kraj... (s. 93). Mam w4tpliwoS6: czy opisan4 w tekScie

(i potwierdzon4w

pracach historycznych, np. S. Broniewskiego, Catym zyciem, Warszawa 1983) potrzebg
szukania czynntrzebatak prosto utoZsamiad z "gotowoSci4 oddania Lycia.-.',. Ta ostatnia teza
odnosz4ca sig do bohater6w Kamieni na szaniec zmienia swoj4 wymowg,

uwag9 na rolg instruktor6w harcerskich, znaczenie programu "DziS

jesli np. zwr6cimy

- Jutro - Pojutrze", o

kt6rym Kamiriski r6wniez pisze, czy te?przeanalizujemy sceny Smierci bohater6w wya2nre
wpisane w kulturowy/literacki wzorzec heroicznego umierani a za ojczyzng.

wyzej oceniam w opiniowanej monografii jej drug?

czgs(, bgd4c4 efektem

diagnostycznych badari ankietowych. Pierwsze z nich byly prowadzone jeszcze przed,rokiem

2010. Wynika

to m.in. ze swoistoSci obserwacji

dydaktycznych, kt6re s4 niezwykle

czasochlonne. Mujq jednal. ten walor, Ze odnoszq sig

do empirii, bez kt6rej dyskurs

edukacyjny bywa nazby Zyczentov,ry, a niekiedy albo stereotypizujqcy zjawiska, albo je

idealizuj4cy. Fakt zebraria w jednej publikacji wynik6w badari prowadzonych

w r6znym

w szkolach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wSr6d student6w i nauczycieli
potraktowa6 trzeba jako walor dzialaft podejmowanych przez Habilitantkg. Wnioski
czasie

a dotyczqce wiedzy i oceny zjawisk historycznych
i nauczycieli - nie s4 z pewnoSci4 zaskakuj4ce. Ich zaletE jest

wynikaj4ce z ankietowych eksploracji,
przez uczni6w, student6w

jednak fakt, 2e doSwiadczalnie potwierdzaj4 wczeSniejsze cz4stkowe przekonania i
obserwacje.
Badania Doktor Doroty Karkut dokumentuj 4 zasadnicz4 rolg nauczycieli w procesach

tak zaintrygowania uczni6w przeszloSci4, jak i zniechgcania do niej. Dydaktycznie wazny jest
dob6r tekst6w, fakt6w oraz kierunki refleksji nad nimi. Historia byhaby "ciekawsza, gdyby
system nauczania byl trochri inny

i

wu2ntejsze byloby

to, dlaczego coS sig stalo, a nie w

kt6rym doktradnie roku" - pisala jedna z ankietowanych uczennic (zob. s. 110). Wypowiedzi
mlodych ludzi pozwolily Habilitantce na eksplikacjgiobjaSnienie rcnnaitychzadafi, kt6re - w
odbiorze uczni6w - pelni Slr,iadomoS6 dawnych zdarzeh. Pocz4wszy od funkcji poznawczej,
spoleczno-ideowej, identyfikacyjnej, wsp6lnotowej przez odniesienia tego,

co bylo,

do

i

pamigci ujmowanej takhe w aspektach osobistych. Wskazuj 4 te| np. na
lepsz4 orientacjg licealist6w w czasach staro4rtnych i wigksze klopoty z czasarri
wsp6lczesnoSci

nowoZytnymi, co wynika rn.in.

z

dominacji ukladu chronologicznego

w

konstruowaniu

lekcyjnego procesu. Badaniil dowodz4, 2e historia traktowana bywa ptzezuczni6w w spos6b
instrumentalny (ocena z prz<>dmiotu), a wSr6d wielu z ntch nawet ta dotycz4ca ich wlasnego
regionu nie znajduj e znaczq;p,ej Liczby zwolennik6w, a to z pewnoSci4 warte jest dalszych

O zapalci zainteresowafr
wSr6d mlodych ludzi dobitnie Swiadczy fakt, Le w szkolach

obserwacji rozpoznaj4cych przyczyny takiego zjawiska.
historycznych

ponadgimnazjalnych cieszqcy sig najwigksz4 popularnoSci4 Sienkiewicz zostaN wymieniony

jedynie ptzez 7o/o ank'tetovranych! Tylko teL

w

odnotowala fakty przekonuji4ce o - jak pisze

"znajomoSci (chod niekoniecznie czytaniu!)

-

pojedynczych przypadkach Habilitantka

r6znorodnych odmian pisarstwa historycznego: niepozbawionych fikcji literackiej powiesci,

dramat6w, atak2e opartych na falctach relacji naocznych Swiadk6w (reportu2y,pamigtnik6w,

dziennik6w) oraz ksiqzek popularnonaukowych

badaczy

i

znawc6w posz,czeg6lnych epok,

i

opracowaf pisanych przez historyk6w,

jak i

popularyzator6w historii"

Formuluj4c wnioski, Doktor Karkut z${raca uwagg na zmiang

(s.

124).

roli literatury, kt6ra - w

odbiorze uczni6w - nie pelni juz funkcji kreuj4cej wzorce osobowe, a dominacja warstwy
narracyjnej nad dialogiem, archaizacja jgzyk4 elementy historiograficzne
zniechgca do czytania. Badania potwierdzaj q teL tezy

i

objgtoS6

ksipek

o zainteresowaniu mlodych

przede

wszystkim Swiatem, kt6ry ich otacza.Wodzie? - dowodzi Doktor Karkut - w literaturze "chce
znale26 odpowiedzi na skonrplikowane i aktualne problemy dzisiejszego dnia" (s. 132). Warto

dydaktycznie spoZytkowad
pokazywad,

jak

tg

wynikaj4c4

z

ankietowej empirii ostatni4 sugestig, by

wsp6lczesnoSd warunkowana lest zdarzeniami minionymi

i

tym samym

wprowadzaf j e w orbitg zainteresowari uczni6w.

Kolejne

zaprezentovvane badania dotyczq wybranych

lektur historycznych od lat

istniej4cych na lekcjach jEzyka polskiego. Habilitantka poszukuj4c odpowiedzi na pytanie:

"Do

czego szkole potrzebny

jest dzis

Sienkiewicz?"

(s. I40),

potwierdza wszystkie

wczeSniejsze sugestie na temat powod6w czytanta/nieczylariai barier lekturowych. Odslania

teZ szkolny schemat lektur1r, traktujqcy powiesci jako dokument historyczny. Jak bowiem
zauwaiza jedynie: "Nieliczni uczniowie dostrzegaj4 r6znice miEdzy kreacj4 pisarsk4 a histori4"
(s. 145, por te2 s.147

-

R6wnie niepokoj4ce

157), co jednoznacznie wskazuj e na zNy stan edukacji polonistycznej.

s4

cliagnory poziomu wiedzy student6w, skoro wielu

oddzialywanie Sienkiewiczia, lqczy m.in.

z

z

ntch

"ksrtahowaniem SwiadomoSci historycznej".

Konieczna zatem jest refle.ksja, do kt6rej Habilitantka zachgca, przywotuj4c slowa Zofii
Budrewicz: "Jakim potrzeborn czytelntczym sluzy dziS szkolne czytanie Sienkiewicz4kt6re
uparcie podtrzymuje polskoird w wersji heroicznej, budowanej na poczuciu wyZszoSci, dumy,

krzywdy i cierpienia?" (s. 162).

Na dominacjg mimetycznego stylu czytania, choc r6wnoczesnie pelnego emocji i

o II wojnie Swiatowej - Kamieni na
Kamffiskiego (jak dowodz4 badania czytelnictwa - prowadzone od lat

empatii, wskazujq teZ obserwacje dotycz4ce lektur
szaniec Aleksandra

m.in. przez Zoftg Zasack4 - tekstu ciesz4cego sig niew4tpliwym uznaniem wSr6d uczni6w)
oraz Dywizionu 303 Arkadego Fiedlera. Chod podobnie jak we wczesniejszych eksploracjach

i tu wypowiedzi

uczniSw otrganiczaj4 sig do deklaracji, og6lnik6w

i powtarzatia

gotowych

formul, pojawiaj4 sig wSr6d nich i takie, kt6re uzmyslawiaj4 - na co slusznie zwracauwagg

Habilitantka - jak bardzo "kategoria polskoSci i patriotyzmu wymaga dzis nowego, SwieZego
spojrzenia, kt6re byloby odpowiedzi4nastereotypowe i powierzchowne opinie mlodzieZy" (s.

r76).
Rozdzial ostatni Ksztqlcenie Swiadomofici historycznej na tekcjach jgzyka polskiego i

historii odnosi sig do sposoibu postrzegania uczniowskiej Swiadomo6ci historycznej przez ich
nauczycieli. Przywolyvvanet pojedyncze (bez danych procentolvych) wypowiedzi raczej
sygnalizuj4 niepokoj4ce lFlabilitantkg zjawiska, trudno potraktowad

je jako istotne

statystycznie. Minorowy ton dyskredytuj4cy rrilodziez, wskazywanie na blgdy w konstrukcji

i pomijanie roli lekcji polskiego w kreowaniVukierunkowywaniu
my6lenia uczni6w - czego rie zawsze buduj4ce Swiadectwa pojawily sig we wczesniejszych
oSwiatowych dokument6w

fragmentach ksiqzki - sprawiajq 2e wypowiedzi pedagog6w nie s4 w pelni przekonujqc e. JuZ

jednak dane om6wione vr podrozdziale Postacie historyczne jako wzorce osobowe i
wskazanie przez 25 Yo badanych Adolfa Hitlera jako osoby najbardziej ich interesuj4cej - co
sltuuje ten wynik na pierwszym miejscu omawianego uczniowskiego rankingu

podjgcia intensyrnmych dzialafi formacyjnych

nie tylko przez

-

zmuszajq do

nauczycieli,

ale i

dydaktyk6w/wykladowc6w akademickich. Taki stosunek do postaci jednego z najwigkszych
zbtodniarzy w historii ludzkoSci trudno wyjaSni6 "zloaonoSci4 jego biografii" (zob. s. 185), na

co uwag9 zwracajedna

z trczentic

cytowanych przez Doktor Karkut. Licealistka pisala o

Hitlerze: "mimo tego, 2e dlokonal tych wszystkich zbrodni, jest on niezwykle ciekawy i
interesuj4cy, jak r6wnie2 jeg;o filozofia w dziele Mein Kampf'(s. 187). Rzeszowskabadaczka
podpowiada kierunek,

choi raczej nie konkretne rczwiqzania. Przekonuje o koniecznoSci

przeformulowania modelu patriotyzmu,

pisze

o

o

potzebie wsp6lpracy polonist6w

i

historyk6w,

ze n6hricowaria programowego w obrgbie tych
na moZliwoSci kooperacji, by wreszcie sformulowa6

klopotach wynikajEcych

przedmiot6w, ale

i

wskazuje

oczekiwaniainazwat problermy nvi1zane akademickim ksztalceniem nauczycieli.
Badania Doktor Doroty Karkut obraztjq, stan szkolnego wprowadzatia w hadycjg,
okreSlaj4 potrzeby mlodzie2ly,

pozostaj4cych

jej

przeswiadczenia

i

wyobrazenia o

"w stuzbie toraiLriejszoSci" (s. 228). Wnioski nie

materia, kt6rej dotyczq,, jest skomplikowana.

Z trudemjednak

roli

czas6w minionych

s4 jednoznaczne, ale teT

przyszNoby

mi

zgodzi1 sig z

prze5wiadczeriem Habilitantki, bo dowod6w na to brakuje, Ze zwiqzek edukacji

polityk4 historyczn4

i

rozwitEzarriami wpisanymi

z

aktualn4

w nowe podstawy programowe otworzy na

wielokulturowoSi i umozliwizrozumienie Innego (zob. s. 229-23I).

Cho6 nie podzielam pewnych szczeg6lowych wniosk6w Habilitantki,

wiem jednak,

ze

dla rozrvoju dydaktyki jako nauki, o erym wielokrotnie przypomrnaNaBo1ena Chrz4stowska,

szczeg6lne znaczenie majq prace badawcze. Nestorka poznariskich,

ale

i

polskich

dydaktyk6w, przywoluj4c wczesniejsze konstatacje Jana Polakowskiego, dowodzila:
Badacz dydaktyki polorListyczrej ma ambicje szersze: jego celem

wychodzi poza obszar wiedry zastanej

jest rozw6j dydaktyki, kt6ra

i

ma na uwadze ksztalcenie nauczycieli polonist6w zdolnych
dokonad przeobraiefi polonistyki szkolnej - konkluduje Polakowski. Doceniaj4c trafto6i ujgcia tego
nadrzgdnego celu, trzeba przypomniei, co podkreSlal autor omawianej refleksji,

2e granice wyr6zrionych
metodyki
plynne,
s4
a tradaf naukowych nie moZna zarnkn4( w odg6rnie zamknigtych normach. Na
,,st5zl6w"
przyklad ,,wychodzenie poza obszar wiedzy zastanej" moze by( realizowane przez fv6rcow nowatorskich

podrgcnik6w czy nowej, dobrej ksi4zki metodyczrej odwoluj4cej sig do istotnych ustalerl badawczych. Takie
prace maj4 niew4tpliwie walor natkowy,poszerzaj4c przestrzef refleksji

i

dziatahprakrycznych w szkole.

Bior4c pod uwagg sformulowane przez naszych poprzednik6w wnikliwe uwagi o
wielorodnoSci styl6w upra,niania dydaktyki, pozostaje mi v,ryrazil nadziejg, Le i droga
wybrana ptzez Habilitantkg, chod nie zostala oceniona pveze mnie wyl4cznie aprobatywnie,

okaze sig jednak naukowc plodna. Zwroci uwagg
pedagog6w,

jak i czynnych nauczycieli polonist6w

przeszloSci, terulntejszoSci

i

przyszloSci

indywidualnq zbiorow4, nirodowq.

oraz

tak os6b

orrLz

historyk6w na zawiloSd nrdqzk6w

zlohonofi(,

Z kolei krytyczny

ksztalc4cych przyszlych

relacji migdzy

toZsamoSci4

namysl nad dorobkiem wlasnym

otworzy drogg do ztozvmienLia innych. Poznawanie tych wielorakich zaleanofucijest jednym z

wulnrejszych,

a

nielatwych zadaft stoj4cych przed wsp6lczesn4 polsk4 edukacj4

humanistyczn1. Dlatego tei'. wnoszg

o

dopuszczenie Doktor Doroty Karkut do dalszych

etap6w przewodu habilitacyj nego.
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