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    Recenzja pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kasperek

Kategoria Zagłady w szkolnym dyskursie polonistycznym po roku 2009

(na przykładzie prozy Idy Fink i Irit Amiel)

      napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Jacka Żurka

Dysertacja  doktorska  mgr  Agnieszki  Kasperek  to  obszerna,  310-stronicowa  praca

podejmująca problem (nie)obecności tekstów dotyczących Zagłady na trzecim i czwartym etapie

edukacyjnym  po  2009  roku.  Praca  prezentuje  wyniki  wieloletnich  badań  prowadzonych  przez

Autorkę, ale nade wszystko jest efektem Jej zainteresowań naukowych wspieranych studiami oraz

innymi  formami  kształcenia.  Konsekwencja,  z  jaką  Doktorantka  dokonywała  ich  wyboru,

zapowiada  wnikliwą  refleksję  nad  badanym problemem.  Należy  w tym miejscu  nadmienić,  że

Autorka dysertacji jest absolwentką specjalizacji pedagogicznej, zaś doktorat pod opieką prof. dr

hab.  Sławomira  Jacka  Żurka  i  promotora  pomocniczego  dr  Piotra  Trojańskiego  powstawał  w

Katedrze Literatury i Języka Polskiego KUL. Ponadto Pani Agnieszka Kasperek skończyła studia

podyplomowe Totalitaryzm – nazizm – Holokaust prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w

Krakowie i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, uczestniczyła w innych formach kształcenia,

np. kursach i seminariach (m.in. w Izraelu i Stanach Zjednoczonych). Zdecydowana większość z

dwunastu  opublikowanych  artykułów  naukowych  dotyczy  problematyki  Zagłady,  a  ściślej

dydaktyki  Zagłady.  Podobną konsekwencję można dostrzec w wyborze konferencji  naukowych,

podczas których Doktorantka wygłaszała referaty. Tematy wszystkich wystąpień oscylowały wokół

problematyki Zagłady oraz dydaktyki Zagłady na lekcjach języka polskiego.

Obszar badań, którym Autorka zajęła się w dysertacji doktorskiej, nie jest więc zaskakujący.

Nie zaskakuje również interdyscyplinarne ujęcie tematu wynikające z faktu, że zagadnienie domaga

się  rozstrzygnięć  literaturoznawczych,  kulturoznawczych,  historycznych  dydaktycznych  i

metodycznych.  Należy  dodać,  że  Doktorantka  dobrze  radzi  sobie  z  tym  niezwykle  trudnym

zadaniem.



Pani Agnieszka Kasperek proponuje na ogół przejrzysty i dobrze skomponowany wywód.

We fragmencie pracy poświęconym celom badawczym Autorka omawia każdy z rozdziałów, gubiąc

jednak w tej swoistej wyliczance to, co stanowi o wartości dysertacji. Fragment przekształca się

zatem  w  nieco  rozbudowany  spis  treści.  Jest  to  zabieg  zupełnie  niepotrzebny,  gdyż  uważny

czytelnik pracy z pewnością  dostrzeże jej  spójność całkowicie  podporządkowaną wyznaczonym

celom, co zresztą znajduje odbicie w bardzo czytelnym spisie treści. Mam nadzieję, że w niniejszej

recenzji uda mi się przedstawić propozycję uzupełnienia tego braku, która spotka się z aprobatą

Doktorantki.

Nadrzędnym celem dysertacji było wykazanie, czy i w jaki sposób w gimnazjum oraz w

szkole ponadgimnazjalnej po 2009 roku obecne są teksty dotyczące Zagłady, ale przede wszystkim

te, których autorzy,  a przed wszystkim autorki,  należą do pokolenia dzieci Holokaustu.  Zadanie

było ambitne i oryginalne, ponieważ wymagało od Autorki z jednej strony − dobrej orientacji w

wciąż  zmieniającym  się  dyskursie  holokaustowym,  z  drugiej  –  szeroko  zakrojonych  badań

polegających  na  przeglądzie  podstaw  programowych,  programów  nauczania,  podręczników

szkolnych,  przeprowadzenia  wielu  ankiet  i  wywiadów,  by  w końcu zaproponować  rozwiązania

metodyczne  na  lekcjach  poświęconych  tekstom  Idy  Fink  czy  Irit  Amiel.  Warto  dodać,  że  ta

wielopiętrową  narracja  wymagająca  od  Doktorantki  różnorodnych  kompetencji  znajduje  swe

odbicie w przejrzystym układzie treści. 

Doktorantka rozpoczyna pracę od zdefiniowania kategorii Zagłady w literaturze polskiej, by

płynnie  przejść  do  kolejnych  kategorii  –  pierwszego i  drugiego  pokolenia  pisarzy,  a  także  ich

miejsca  w  polskich  badaniach  nad  Holokaustem.  Polska  perspektywa  badawcza  została

skonfrontowana z perspektywą izraelską,  co skutkuje wskazaniem tekstów Idy Fink i Irit Amiel

jako tych, których obecność na lekcjach polskiego wzbogaciłaby dyskurs o Zagładzie  o choćby

takie kategorie jak: Osmaleni, drugie pokolenie, Ocaleni czy Ocalali, dziś dość rzadko stosowane w

szkolnych narracjach o Holokauście. 

Ta część  pracy imponuje erudycją i  skrupulatnością  wywodu. Autorka odwołując  się  do

bogatej bibliografii przedmiotowej stanowiącej kanon Zagłady, udowadnia, że nie tylko go zna, ale

krytycznie go czyta, np. wypełniając lukę w ustaleniach badaczy, proponuje kategorie obszarów

tematycznych  podejmowanych  przez  autorów  trzeciego  i  czwartego  pokolenia  (s.  21).  Ten

teoretyczny  rozdział  wzbogacony  został  elementami  interpretacji.  Autorka  świetnie  znając

wymieniane teksty literackie, dokonuje ich mikrointerpretacji. Omawiany fragment pracy zamyka

kilkustronicowe  omówienie  fenomenu  twórczości  Idy  Fink  i  Irit  Amiel,  które  przekonuje  o

zasadności włączenia ich tekstów do podstawy programowej. 



Trudno  wyobrazić  sobie  refleksję  o  miejscu  Zagłady  we  współczesnym  dyskursie

dydaktycznym bez naszkicowania tła historycznego. Taką rolę w pracy odgrywa rozdział drugi, w

którym  Autorka  zdaje  relację  z  przemian,  jakie  w  tym  zakresie  dokonały  się  w  edukacji

humanistycznej. Powołując się przede wszystkim na publikację Sylwii Karolak pt. Doświadczenie

Zagłady  w  literaturze  polskiej  1947-1991. Kanon,  który  nie  powstał,  Doktorantka  uzupełnia

ustalenia badaczki wnioskami płynącymi z analizy podręczników do historii pod kątem realizacji

zagadnienia  Zagłady,  którego  forma  była  uzależniona  od  dokumentów  ministerialnych.  Pewien

niedosyt  odczuwa się,  czytając  podrozdział  poświęcony  kategorii  Zagłady  w podręcznikach  do

języka polskiego wydanych po 1999 roku, a przed rokiem 2009. Autorka przywołuje po osiem

tytułów  podręczników  do  gimnazjum  i  liceum.  Choć  taka  próba  wydaje  się  wystarczająca  do

sformułowania wniosków, to wnikliwsza analiza zawartości podręczników mogłaby do momentu

pojawienia się szerzej zakrojonych badań z powodzeniem uzupełnić  ustalenia  poczynione przez

wspomnianą już Sylwię Karolak, której książka obejmowała przegląd podręczników od 1947−1991

roku. 

Trzeci rozdział pracy dotyczy już bezpośrednio obecności twórczości Idy Fink i Irit Amiel

na  trzecim i  czwartym etapie  kształcenia.  W tym fragmencie  pracy  Doktorantka  przygląda  się

praktycznym  rozwiązaniom  proponowanym  przez  autorów  podręczników  realizujących  w  tym

zakresie podstawę programową z 2008 roku. Autorka, odnotowując obecność opowiadań Idy Fink

w  podręcznikach  gimnazjalnych,  zauważa,  że  w  obudowie  metodycznej  tekstów  przeważają

polecenia  o  charakterze  analitycznym,  często  wykluczającym  lub  w  najlepszym  razie

ograniczającym  konteksty  utworów  do  obszarów  typowo  literackich,  z  pominięciem,  co  może

dziwić,  aksjologii.  Co  ważne,  Autorka  wskazuje  błędy  merytoryczne  pojawiające  się  w

analizowanych  podręcznikach  (dotyczą  one  przede  wszystkim  biografii  pisarki).  Nieco  inaczej

sytuacja  wygląda  w  podręcznikach  dla  szkół  ponadgimnazjalnych.  Większość  analizowanych

podręczników  nie  uwzględniała  twórczości  Irit  Amiel,  a  te,  które  proponowały  jej  utwory,

umieszczały  je  w  sąsiedztwie  innych  tekstów  kultury,  wymuszając  niejako  interpretację

porównawczą.  Doktorantka  w następujący  sposób tłumaczy  wysoką frekwencję  opowiadań  Idy

Fink w gimnazjum i niską Irit Amiel w na czwartym etapie edukacji: „[…] autorzy wydanych i

dopuszczonych  podręczników  szkolnych  po  roku  2009  nie  proponowali  w  większości

nauczycielom, by omawiali z uczniami teksty Amiel. Zjawisko to mogło wynikać z faktu, iż twórcy

podstawy  programowej  dla  IV  etapu  edukacyjnego  zastosowali  spójnik  lub,  który  dawał

nauczycielom, a także autorom programów i podręczników wybór pomiędzy twórczością Hanny

Krall  a  Irit  Amiel.  W  przypadku  gimnazjum  w  podstawie  znalazło  się  zdanie  na  przykład

opowiadania Idy Fink [np. wybrane opowiadanie – M.W-D.] i stąd można wnioskować, iż takie

sformułowanie w przypadku gimnazjum zaowocowało uwzględnieniem aż tylu opowiadań Fink w



programach  i  podręcznikach.  W przypadku  liceum  autorzy  tych  dokumentów  spośród  dwóch

pisarek  decydowali  się  na  obecną  we  wcześniejszej  podstawie  programowej,  przenosząc

wypracowane  już  cele  i  metody  na  nowy  grunt”  (s.  103−104).  Trudno  polemizować  z  taką

diagnozą.

Doktorantka sporo miejsca poświęciła również omówieniu dwóch arkuszy maturalnych na

poziomie rozszerzonym z 2005 i 2012 roku. Znalazły się w nich opowiadania Idy Fink Zabawa w

klucz oraz  Przed lustrem.  Choć badaczka stwierdza, że większość przeczytanych przez nią prac

maturalnych  zawierała  poprawne  odczytania  opowiadań,  to  jednak  w  tzw.  kluczu  odpowiedzi

zabrakło  odniesień  do  kontekstu  biograficznego  autorki,  pochodzenia  oraz  zapisu  dotyczącego

perspektywy świadka. 

Wydaje się, że uwagi Doktorantki są nieuzasadnione. Należy przecież pamiętać, że uczeń na

egzaminie  maturalnym  musiał  zrealizować  temat  zawarty  w  zadaniu,  czyli  analizować  i

interpretować  tekst  −  w  przypadku  pierwszego  arkusza,  zwracając  uwagę  na  sposób  podjęcia

tematu Zagłady w opowiadaniu, a w przypadku drugiego – na kreację bohaterek, ich sytuację oraz

znaczenie lustra. Trudno więc, aby uczeń mający do dyspozycji 180 minut zrealizował wskazane

przez Autorkę zadania.  Ponadto maturzysta  mógł w ogóle nie zetknąć się z opowiadaniami Idy

Fink, np. polonista w gimnazjum nie zaproponował lektury jej opowiadania, a w liceum wybrał

Hannę Krall. W związku z tym dla wielu uczniów wybierających poziom rozszerzony twórczość

Idy Fink mogła,  choć nie  musiała,  być zupełnie  nieznana,  podobnie jak jej  biografia.  Również

nieuzasadniona  jest  uwaga  dotycząca  kategorii  świadka,  której  według  Autorki  zabrakło  w

proponowanych  przez  CKE  odpowiedziach.  Prawdę  mówiąc,  w  kontekście  dwóch  opowiadań

byłaby ona nadużyciem, gdyż trudno ją w tych tekstach wskazać. Żaden z bohaterów świadkiem

przecież nie jest, nie można również tej kategorii przypisać narratorowi. 

Doktorantka  stwierdza,  że  uczniowie  mimo  pominięcia  ważnych  dla  niej  kategorii  oraz

nieobecności  tekstów Idy Fink w szkole ponadgimnazjalnej  (potwierdza to również poczyniona

przez  Autorkę  skrupulatna  analiza  materiałów dydaktycznych oraz  rozpoznanie  oferty  kursów i

szkoleń na temat historii i kultury żydowskiej adresowanych do nauczycieli) zadowalająco poradzili

sobie z zadaniem.  

Czwarty rozdział  pracy został  poświęcony badaniom nad rozumieniem kategorii  Zagłady

przez uczniów oraz interpretacją tekstów Idy Fink i Irit Amiel. Doktorantka niejako uprzedzając

wyniki  badania,  podzieliła  szkoły  na:  sąsiadujące  z  miejscem  pamięci,  posiadające  patrona

związanego z badaną tematyką, współpracujące z miejscem pamięci lub instytucją zajmującą się

edukacją  o  kulturze  i  historii  Żydów  oraz  niezwiązane  z  badaną  tematyką  żadnym  z  trzech

wymienionych kryteriów. Badania pokazały, że taki podział sugerujący zależność między stopniem

realizacji  problematyki  żydowskiej  a  lokalizacją  bądź  współpracą  szkoły  z  miejscami  pamięci



okazał  się  bardzo intuicyjny  i  miał  niewiele  wspólnego ze  szkolną  praktyką.  To bardzo  cenne

spostrzeżenie. Moją uwagę zwrócił przypis 484., w którym Doktorantka pisze o niechęci, z jaką

spotkała się podczas pobytu w szkołach. Przypisuje jej związek z tematyką badań. Wydaje się, że

taki wniosek jest zbyt pochopny i może być krzywdzący. Ma charakter emocjonalny i w rozdziale

prezentującym  przebieg  badań  empirycznych  jest  raczej  zbędny  lub  wymaga  naukowego

potwierdzenia. 

Doktorantka  zdecydowała  się  na  wykorzystanie  metodologii  mieszanej,  czyli  połączyła

elementy badań ilościowych i  jakościowych (ankieta  ilościowa,  dłuższa wypowiedź,  pogłębione

wywiady indywidualne w grupie uczniów i nauczycieli, zarówno w gimnazjum, jak i w liceum).

Mój niepokój wzbudził temat pracy zaproponowany gimnazjalistom, który  dotyczył opowiadania

Idy Fink: „Napisz pracę, w której odpowiesz na pytanie: jaką rolę w życiu żydowskich bohaterek

odgrywa świat przedmiotów i czego są one świadkami. Odwołaj się do przeczytanego opowiadania

oraz  innych  tekstów  kultury  traktujących  o  Zagładzie,  w  którym  ważne  miejsce  zajmują

przedmioty”.  Po  pierwsze,  błąd  składniowy  w  poleceniu  mógł  dezorientować  piszących,  nie

wiadomo  bowiem,  czy  świadkami  mają  być  żydowskie  bohaterki  czy  przedmioty.  Po  drugie,

polecenie  jest  wielopiętrowe,  ponieważ  wymaga  rozwiązania  problemu  interpretacyjnego,  a

dodatkowo odwołania  do  innych  tekstów na  temat  Zagłady,  w którym ważne  miejsce  zajmują

przedmioty.  Oznacza  to,  że  uczeń  oprócz  kompetencji  interpretacyjnej  powinien  wykazać  się

znajomością historii literatury i to o dość wąskim zakresie. Tymczasem dostępny mu kanon tego

typu tekstów jest mocno ograniczony. Nawet jeśli zapoznał się w szkole z opowiadaniem Idy Fink,

to wcale nie był zobligowany do pamiętania (czy właśnie takiej interpretacji) roli przedmiotów w

tekście  czytanym na lekcji.  Po trzecie,  gimnazjalista  jest  nie tylko nieprzyzwyczajony do takiej

formy wypowiedzi,  która będzie kombinacją  eseju,  rozprawki,  opisu,  ale również nie ma jej  w

zapisach podstawy programowej. Wydaje się więc, że zaproponowane polecenie po korekcie błędu

składniowego mogłoby zostać skierowane raczej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast

w badaniu gimnazjalistów prawdopodobnie może fałszować wyniki. 

Lepiej  zostało pomyślane polecenie dla  uczniów liceum: „…dziś zdaję sobie sprawę, że

trzeba było o całe niebo większej odwagi, aby wybrać życie. Rozważ problem zawarty w słowach

narratorki i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do opowiadania Irit Amiel Linka i innych tekstów

kultury”. Zadanie nadaje się do wykorzystania na lekcji. Znakomicie otwiera na interpretację tekstu,

nie  zamyka  i  nie  zmusza  do  egzaminu  z  detalu,  ale  daje  piszącemu ogromny wybór.  Ponadto

zadanie  zostało  skonstruowane  na  wzór  zdań  maturalnych,  co  po  pierwsze,  uniemożliwia

skonstruowanie wielopiętrowego polecenia, a po drugie – prawdopodobnie nie wywołuje w uczniu

efektu obcości mogącego w istotny sposób wpłynąć na wynik badań. 

Pragnę  podkreślić,  że  mój  komentarz  dotyczy  jedynie  zaproponowanych  poleceń,  a  nie



uczniowskich rozwiązań. Doktorantka twierdzi bowiem, że „Uczniowie, pisząc dłuższe wypowiedzi

na temat Fink i Amiel, w większości podejmowali temat zwarty w arkuszu. Jednak gimnazjaliści

lepiej radzili sobie z tym zadaniem, odnosili się do tematu, i choć może nie do końca rozumieli

tekst, to poprawnie odczytali znaczenie przedmiotów w świecie przedstawionym i dostrzegali ich

wagę w kreowaniu rzeczywistości tekstowej. Z kolei uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli

rudymentarne trudności z prawidłowym odczytaniem sensu samego tekstu. Błędnie interpretowali

miejsce  i  czas  akcji,  oceniając  wydarzenia,  które  wydarzyły  się  w  czasie  wojny  z  dzisiejszej

perspektywy, a powojenny obóz uchodźców utożsamiali  z obozem koncentracyjnym z okresu II

wojny światowej” (s. 211).

Takie wyniki w kontekście wiedzy na temat obecności tekstów Idy Fink i Irit Amiel nie

powinny dziwić.  Gimnazjaliści  po prostu dość linearnie  i  analitycznie  przeczytali  opowiadanie,

nadając znaczenie pojawiającym się w nim przedmiotom. Jednak rozumienie całości, jak wskazuje

Doktorantka, pozostawia wiele do życzenia. Bezradność licealistów wobec tekstu Irit Amiel jest

efektem nieznajomości tego rodzaju estetyki; szkolny kanon Zagłady jest przecież zdominowany

przez teksty Tadeusza Borowskiego, Hannę Krall czy Zofię Nałkowską. Korzystając z prawa głosu,

pozwolę  sobie  na trochę  prywaty.  Pracując  jako polonista  w szkole średniej,  byłam świadkiem

podobnego zjawiska w odniesieniu do Bitwy pod Grunwaldem Tadeusza Borowskiego. Uczniowie

w obozie dla dipisów widzieli obóz koncentracyjny.  

Autorka  dysertacji  przeprowadziła  również  ankiety,  które  miały  na  celu  zdiagnozować

wiedzę uczniów dotyczącą Zagłady. Z badań wynika, że uczniowie, którzy spotkali się na lekcji z

twórczością  Idy  Fink,  potrafili  wskazać  pisarkę  jako  autorkę  tekstów  dotyczących  Zagłady.

Zupełnie inaczej wygląda orientacja w twórczości Irit Amiel w szkole ponadgimnazjalnej. Badania

wykazały, że niewielki odsetek uczniów potrafił zidentyfikować autorkę Osmalonych jako piszącą o

Zagładzie.  Licealista,  jak  pokazały  ankiety,  wciąż  przypisuje  tematykę  Zagłady  Tadeuszowi

Borowskiemu,  Zofii  Nałkowskiej,  Hannie  Krall  i  Tadeuszowi  Różewiczowi  (niepokoi  wysoka

frekwencja odpowiedzi łącząca Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z kanonem Zagłady, taki wynik

może dowodzić błędnego utożsamiania literatury lagrowej z łagrową). 

Szczególnie zaciekawiły mnie wyniki badań prezentujące niewielką zależność, a w zasadzie

jej  brak,  między  lokalizacją  szkoły,  jej  patronem,  współpracą  placówki  z  miejscem  pamięci  a

włączaniem tekstów Idy Fink czy Irit  Amiel  do szkolnego obiegu. Wydawałoby się,  że stopień

zaangażowania szkoły w upamiętnianie przeszłości powinien znaleźć przełożenie na wybór tekstów

czytanych przez uczniów. Wywiady przeprowadzone z polonistami pokazały jednak, że taka prosta

zależność  nie  istnieje;  formy  upamiętniania  takie  jak  wyjazdy  do  miejsc  pamięci,  imprezy

okolicznościowe czy konkursy tematyczne uznawane są za domenę historyków, natomiast obecność

tekstów literackich na lekcji polskiego wynika przede wszystkim z ich dostępności w podręczniku



oraz  osobistych  preferencji  polonistów.  Na  marginesie  dodam,  że  wspomniane  wywiady  z

nauczycielami zaburzają  nieco rytm narracji  zaproponowany przez Doktorantkę.  Wydaje się,  że

lepszym  rozwiązaniem  byłoby  pozostawienie  w  tym  miejscu  jedynie  wniosków,  zaś  obszerne

fragmenty wywiadów mogłyby znaleźć się w aneksie. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Panią Agnieszkę Kasperek wyraźnie pokazują, że o

ile gimnazjaliści spotykają się na lekcjach polskiego z twórczością Idy Fink, to teksty Irit Amiel

mimo zapisów podstawy programowej w zasadzie w szkole nie funkcjonują.  Uzasadniony wydaje

się  więc  kolejny  rozdział  dysertacji,  w  którym  Doktorantka  proponuje  takie  rozwiązania

dydaktyczne, które przede wszystkim merytorycznie uzupełniałby szkolną refleksję nad Zagładą,

umożliwiając  wprowadzenie  twórczość  obu  pisarek.  Pakiet  edukacyjny,  jak  nazywa  go

Doktorantka, obejmuje prezentacje multimedialne zatytułowane Wprowadzenie do tematu zagłady

Żydów,  Literatura polska w Izraelu oraz propozycje wykorzystania tekstów literackich. To bardzo

dobry  pomysł  podyktowany  sygnalizowanym  przez  Autorkę  brakiem  spójności  w  szkolnym

dyskursie  o  Zagładzie;  zresztą  jest  on  prawdopodobnie  inspirowany   dobrymi  praktykami

proponowanymi przez Roberta Szuchtę i Piotra Trojańskiego w przywoływanym w pracy kilka razy

przełomowym podręczniku Zrozumieć Holokaust. 

Choć slajdy z pewnością porządkują historię Zagłady, to wykorzystują dość ryzykowną dziś

metodą  podającą.  Chciałoby  się  zobaczyć  więcej  zdjęć,  fragmenty  filmów i  przede  wszystkim

korzystać z metod, które mogłyby aktywizować uczniów, np. analiza i interpretacja fotografii czy

plakatu  propagandowego.  Z kolei  nie  do przecenienia  wydaje  się  druga prezentacja,  która  swą

oryginalną  tematyką,  bo  raczej  nieobecną  w  szkole  na  lekcjach  polskiego,  znakomicie

przygotowuje  uczniów  do  spotkania  z  twórczością  Idy  Fink  i  Irit  Amiel,  a  także  kategorią

Osmalonych. Doktorantka konieczne powinna się nią podzielić z nauczycielami na spotkaniach i

wykładach,  a  już  na  pewno  w publikacji  rozbudowanej  o  aspekt  merytoryczny  i  dydaktyczny

omawianej problematyki. 

Wspomniane  prezentacje  stanowią  przygotowanie  do  wprowadzenia  tekstów  literackich.

Autorka świetnie zestawia dwa utwory Idy Fink – Ślad i fragment powieści Podróż oraz Kartkę z

pamiętnika i Nowy rodowód Irit Amiel. Wybór jest przemyślany, atrakcyjny i uzasadniony zapisami

podstawy programowej.  Nieco  drażnić  mogą  bardzo  strukturalistyczne  pytania  służące  analizie

tekstu, np. o przestrzeń, osobę mówiącą, które sugerują, że preferowaną metodą jest heureza, jednak

komentarz  zamieszczony  pod  każdym  z  proponowanych  scenariuszy  lekcji  udowadnia,  że

koncepcja lekcji ma wyraźnie zarysowany cel i wykorzystuje znakomicie dobrane teksty. Autorka

namysł nad twórczością Irit Amiel uzupełnia informacją o projekcie Yolocaust. Wydaje się, że w

szkole  ponadgimnazjalnej  taki  kontekst  jest  szczególnie  istotny,  gdyż  zachęca  uczniów  do

poszukiwania śladów Zagłady również w kulturze popularnej, nakłaniając tym samym do dyskusji



na temat granic i celów, do jakich wykorzystuje się topikę Holokaustu. Rozdział zamyka krótka, ale

wartościowa lista lektur adresowana zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 

Waga zarysowanego problemu badawczego to ogromny atut pracy. Edukacja o Holokauście,

edukacja polonistyczna na temat Zagłady to wciąż aktualne zagadnienie czekające na rozpoznanie,

a  co  najważniejsze  na  konkretne  działania  zmierzające  do  jej  mądrej  obecności  w  podstawie

programowej, a nade wszystko w podręcznikach i na lekcji języka polskiego. 

Na początku recenzji  pisałam o próbie uspójnienia  bardzo surowo potraktowanych przez

Autorkę początkowych fragmentów dysertacji, której wartości sama pisząca zdaje się nie do końca

dostrzegać. Oto ona. Wydaje się, że w rozprawę Pani Agnieszki Kasperek wpisane jest przeczucie

tego,  że  we  współczesnej  szkole,  szczególnie  ponadgimnazjalnej,  trudno  mówić  jedynie  o

Zagładzie.  Tematykę należy przecież rozszerzyć o zagadnienia dyskursu o Holokauście.  Lektura

opowiadań  Tadeusza  Borowskiego,  Zofii  Nałkowskiej  czy  Hanny  Krall  już  nie  wystarcza,  bo

przecież dyskurs o Zagładzie trwa, generując nowe teksty, powołując nowe kategorie, proponując

nieznane do tej pory estetyki. Choć niewykonalne jest pomieszczenie tej niezwykłej różnorodności

w  wąskich  ramach  godzin  polskiego,  to  jednak  dzięki  lekturze  mądrych,  wieloznacznych  i

oryginalnych tekstów tę różnorodność można spróbować pokazać. I jeszcze jedna, bardzo ważna

uwaga. Zaproponowane przez Doktorantkę scenariusze lekcji  nie tracą z pola widzenia tego, co

najistotniejsze  w  szkole  w  kształtowaniu  młodego  człowieka  –  aksjologii.  Autorka  pokazując

interesujące teksty, nakłania do interesujących rozmów o wartościach. 

Dodatkowe uwagi

Struktura rozprawy jest poprawna i zgodna z koncepcją badawczą. Zaproponowany przez

Autorkę układ pracy wydaje się funkcjonalny i zapewnia spójność wywodu. 

Autorka, posługując się poprawnym i komunikatywnym językiem, wyczerpująco objaśniła

wykorzystywane pojęcia oraz charakteryzowane zjawiska. 

Zastosowane metody zostały użyte zgodnie z zaleceniami metodologii badań naukowych. 

Na wyróżnienie zasługuje obszerna i zróżnicowana bibliografia, której znajomość znalazła

doskonałe przełożenie na wywód teoretyczny w pierwszym rozdziale pracy. 

W tekście  pojawiają  się  nieliczne  błędy  językowe,  najczęściej  stylistyczne,  oraz  usterki

(literówki, stosowanie dywizu zamiast myślnika), ale nie wpływają na ocenę pracy.

Dysertacja Pani Agnieszki Kasperek spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim,

które  powinny  stanowić  oryginalne  rozwiązanie  problemu naukowego  oraz  wykazywać  ogólną

wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej. Praca stanowi nie tylko interesujące



studium  badawcze,  ale  również  dostarcza  ciekawego  materiału  oraz  narzędzi  dydaktycznych

nauczycielom  polonistom  oraz  studentom  filologii  polskiej  (specjalność  nauczycielska).

Przygotowanie rozprawy nie byłoby możliwe bez odpowiedniego poziomu wiedzy teoretycznej jej

Autorki  oraz  sprawności  w  samodzielnym  prowadzeniu  badań.  Dlatego  też  pracę  zarówno  w

warstwie teoretycznej,  jak i  praktycznej,  należy ocenić pozytywnie.  Fragmenty pracy dotyczące

prezentacji  multimedialnej  i  scenariuszy  lekcji  po  odpowiednim  opracowaniu  mogą  stanowić

atrakcyjny materiał dydaktyczny dla nauczycieli. Mając to na uwadze, warto te fragmenty dysertacji

przygotować do druku.  

Stwierdzam, że recenzowana przeze mnie rozprawa doktorska Pani Agnieszki Kasperek pt.

Kategoria Zagłady w szkolnym dyskursie polonistycznym po roku 2009 (na przykładzie prozy Idy

Fink i Irit Amiel) odpowiada warunkom stawianym tego typu opracowaniom i wnoszę do Rady

Wydziału  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  o  dopuszczenie  Doktorantki  do  publicznej

obrony. 

                                                        


