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Monografia Polsko-niemieckie transgresje kulturowe: Olgierd Łukaszewicz – studium przypadku znajduje się w 

obrębie moich zainteresowań naukowych, gdyż jednym z eksplorowanych przeze mnie pól badawczych jest 

przenikanie się różnorodnych polsko-niemieckich przestrzeni kulturowych oraz badanie ich relacji, odmienności bądź 

wzajemnych wpływów. Monografia analizuje, jak efemeryczna praca artystyczna, jaką niewątpliwie jest sztuka 

aktorska, służy budowaniu polsko-niemieckiego dialogu, tworzeniu wielokulturowych zależności powstających na 

kanwie artystycznej. Pojęciem badawczym, za pomocą którego dokonuję analizy i syntezy podejmowanych przez 

Olgierda Łukaszewicza różnych działań artystycznych, jest transgresja. 

Transgresja stała się pojęciem modnym, a co za tym idzie, nadmiernie eksploatowanym. Modnym, gdyż w 

wyniku swej dużej pojemności i elastyczności semantycznej mieni się mnogością  przemian i odsłon – nadmiernie 

eklploatowanym, gdyż niekiedy przywoływana jest do określenia zjawisk na tyle jej odległych, że sięganie do jej 

zasobówznaczeniowych staje się nadużyciem. Transgresja jako pojęcie ma zatem wiele oblicz, lecz w swojej istocie 

sprowadza się do silnego oddziaływania pewnego zjawiska na inne, w zależności od siły jej natężenia, jak zaznaczył 

Michel Foucault: „Transgresja jest gestem dotyczącym granicy: tu, w cienkiej linii objawia się błyskawica jej przejścia 

(…)”
1
. Pozostaje w  służbie różnych dziedzin nauki, w geologii, jako przejaw emanacji jednego zachowania na drugie, 

choćby wdzierania się masywu wody w głąb lądu, w służbie genetyki, więc i medycyny, bada zakres zmienności 

funkcjonowania genów, występuje też jako zjawisko socjologiczne, a jako narzędzie analityczne pojawia się przy 

badaniach literaturo- czy kulturoznawczych. Transgresje występują też w literaturze, pośród których Michał 

Kaczmarek wyróżnił trzy podtransgresje: „metaforyczną, językową oraz ideową”
2
, obecna jest także w sztuce, 

wystarczy przywołać działalność awangardy początku XX wieku, natomiast w językoznawstwie jawi się jako 

elastyczne pogranicze krzyżujących się wpływów głównie multikulturowych, w jurysdykcji jako zjawisko 

uelastyczniające interpretację postaw na korzyść lub niekorzyść oskarżonego, jest również obecna w sporcie, na 
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przykład w alpinizmie, czy w seksuologii oraz w wielu innych obszarach ludzkiej działalności. Na podstawie 

powyższych spostrzeżeń warto pokusić się o wprowadzenie pojęcia transgresji aktorskiej, jeśli uda się znaleźć 

przykłady egzemplifikujące znamiona tego rodzaju przekroczeń. Jeśli przyjąć hipotezę, że każde odstępstwo od 

klasycznie pojmowanego aktorstwa mieści się w obrębie transgresji, wtedy przykłady takich zachowań nasuwają się 

same. Są przecież aktorzy z dorobkiem literackim, dziennikarskim, są autorzy słuchowisk, są wśród nich reżyserzy tak 

teatralni, jak i filmowi, są tłumacze. Te dodatkowe obowiązki, podejmowane zazwyczaj przez nich samych, są raczej 

zjawiskami efemerycznymi o charakterze suplementarnym, uzupełniającym niekiedy główny nurt artystycznych 

dokonań. Zjawiskiem bardziej transgresyjnym w swym rodowodzie jest umiędzynarodowienie kompetencji aktorskich 

i, co jest tego pochodną, umożliwienie wzajemnego przenikania się wpływów kulturowych. Wśród aktorek i aktorów 

transgresyjnych, zazwyczaj mających okazały dorobek w kraju macierzystym, dominują ci, którzy pozostawili trwały 

ślad swojej partycypacji w kształtowaniu przestrzeni kulturowej innego kraju. Te z kolei mogą mieć jedno oblicze lub 

imponować ich mnogością. Andrzej Seweryn, aktor we Francji niemniej rozpoznawalny niż w Polsce, został aktorem 

założonej przez Ludwika XIV Comédie-Française, co jest wydarzeniem wyjątkowym, a po dwudziestu latach pracy 

został jej socjetariuszem honorowym, co jest wydarzeniem unikatowym. Ponadto Andrzej Seweryn zagrał w licznych 

francuskich filmach i gra w nich do dzisiaj, jest profesorem w École nationale supérieure des arts et techniques du 

théâtre w Lyonie oraz w Conservatoire national supérieur d’art dramatique w Paryżu
3
. Angaż wComédie-

Françaisepoprzedzała praca wl'École du Théâtre National de Chaillot, następnie w Théâtre de la Ville i 

Międzynarodowym Centrum Kreacji Teatralnej Petera Brooka. Wielokrotnie nagradzany Andrzej Seweryn otrzymał 

też nagrodę krytyków teatralnych. Przypadła mu ona w udziale za główną rolę w jednym z utworów Hugo von 

Hofmannsthala w Théâtre de la Colline, co sytuuje artystę wśród najbardziej uhonorowanych polskich aktorów 

wszechczasów.  

Kolejnym przykładem aktorstwa transgresyjnego jest Jerzy Radziwiłowicz, który pracował we Francji, w 

Portugalii, Belgii i Niemczech, wówczas Niemczech Zachodnich. We Francji Jerzy Radziwiłowicz brał udział w tak 

znaczącej produkcji jak film Pasja Jeanna-Luca Godarda, który utorował mu drogę do udziału w innych 

międzynarodowych projektach, jak na przykład francusko-hiszpańsko-portugalski film Coitado do Jorge z Angelą 

Molina, wyreżyserowany przez Jorge Silva Meio czy praca w belgijskich i francuskich teatrach uwieńczona 

wielokrotnie nagradzaną rolą Maulera w Die heilige Maria der Schlachthöfe Bertolta Brechta, którego premiera odbyła 

się w 1999 roku w Teatr Odéon w Paryżu przy współpracy z Teatrem Le Volcan w Hawrze. 

 Z kolei Daniel Olbrychski, najbardziej chyba rozpoznawalny za granicą polski aktor, swą europejską 

popularność zawdzięcza Volkerowi Schlöndorffowi, który zaproponował mu rolę Jana Brońskiego w reżyserowanym 

przez siebie Blaszanym bębenku Güntera Grassa, choć ten nakręcony w 1979 roku film poprzedzają inne zagraniczne 

produkcje, głównie węgierskie z udziałem aktora. Następnie Olbrychski grał w filmach włoskich, francuskich, 

zachodnioniemieckich, greckich, a nawet rosyjskich.  

Natomiast Wojciechowi Pszoniakowi najwięcej splendoru i nagród przysporzyła współpraca z Théâtre 

Montparnasse, zaś rozpoznawalność za granicą dał mu udział w licznych filmach francuskich. 

Jerzy Stuhr, wszechstronnie utalentowany i wykształcony aktor, reżyser, profesor, pedagog, autor książek, jest 

zaliczany do wiodących aktorów we Włoszech, zagrał tam bowiem w ponad dwudziestu filmach. Nieżyjący już Leon 

Niemczyk zagrał w ponad trzystu filmach, w tym w ponad pięćdziesięciu produkcjach niemieckich, głównie w byłej 

NRD. Pierwszym był film Die gefrorenen Blitze z 1967 roku, a po raz ostatni Niemczyk pozwolił się zaprosić 

niemieckojęzycznym producentom w 1994 roku i zakończył tę współpracę filmem Stella Stellaris.  

Szczególną drogę przebyła też wyjątkowa artystka, wyjątkowa osobowość i osobowość artystyczna – Krystyna 

Janda. Film Mephisto – nakręcony w 1981 roku przez Istvána Szabó na kanwie utworu Klausa Manna o tym samym 

tytule, nagrodzony Oscarem i nagrodą filmową w Cannes, z udziałem artystki w roli głównej obok Klausa Marii 

Brandauera – spowodował, że Krystyna Janda w jednej chwili stała się aktorką międzynarodową. Ukoronowaniem tych 

działań jest Medal Karola Wielkiego (Karlsmedaille für europäische Medien) nadany jej w 2006 roku. Nagroda 

przyznawana jest europejskim osobistościom budującym jedność i zasady Unii Europejskiej. Krystyna Janda jest 

pierwszą kobietą, która otrzymała tę nadawaną i odbieraną w Akwizgranie nagrodę, a w uzasadnieniu napisano: 

                                                 
3
Andrzej Seweryn, serwis Culture.pl, https://culture.pl/pl/tworca/andrzej-seweryn, dostęp: 12.11.2018. 

https://culture.pl/pl/tworca/andrzej-seweryn


„Nagroda uznaje zasługi za wyróżniające się osiągnięcia aktorskie i ich europejskie wykonanie”
4
. Wspomniane 

zbliżanie kultur następuje w wyniku ich wzajemnego przenikania, lecz jest to jedynie pochodna rdzennej aktywności 

artystów. Staje się zjawiskiem towarzyszącym w pracy zawodowej, nie tworząc jednak jej podwalin. 

Odmiennie sytuuje się przypadek Olgierda Łukaszewicza. Odwrotnie niż w wymienionych przykładach aktor 

świadomie budował polsko-niemiecki dialog kulturowy, wykorzystując aktorstwo jako instrument dla jego 

konstruowania. Dla artysty założeniem właściwym stało się tworzenie porozumienia polsko-niemieckiego, zaś 

aktorstwo, czy aktorstwo osadzone na kanwie artystycznej, stanowiło uzupełnienie wytyczonego celu. I na tym oparty 

jest właściwy transgresjonizm artysty: na fundamentowanym ideologicznie postulacie, na odwróceniu  proporcji 

kulturowego zbliżenia jako wyniku pracy artystycznej na rzecz przenikania się związków kulturowych. Od trzydziestu 

lat działa Olgierd Łukaszewicz na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego, nie jako Olgierd Łukaszewicz tylko jako 

aktor, lecz jako osoba, korzystający ze swej popularności dla tworzenia rzeczonego dialogu. Dlatego też rozpatrywanie 

działalności Olgierda Łukaszewicza w kontekście jedynie aktorskim jest nieporozumieniem. Wykonywany zawód 

towarzyszy jedynie realizowanym przezeń przeświadczeniom i tak w Niemczech jest postrzegany i określany „Ein 

Wanderer”, nie „Ein Schauspieler”, kumulujący w sobie energię obopólnych kulturowych emanacji. Olgierd 

Łukaszewicz jawi się jako jednostka transgresyjna, gdyż wspomniana wyżej obopólna emenacja kulturowa jest dla 

niego celem prymarnym, a sztuka aktorska stanowi formę i określa sposób podjętych działań. Osobowość transgresyjna 

podążając drogą od impulsu przez motywację, samorealizację, emanację aż po kulminantę szuka uzupełnienia 

instytucjonalnego, aby transgresja mogła się dokonać. Teatry, domy kultury, muzea, miasta partnerskie w Polsce i w 

Niemczech, instytuty dla osobowości transgresyjnej nie są miejscem realizacji aktualnych zadań, lecz przestrzenią w 

której Olgierd Łukaszewicz realizuje cel prymarny. 

Polsko-niemieckie transgresje kulturowe: Olgierd Łukaszewicz – studium przypadku jest naukową monografią 

przebytej drogi artysty w krajach niemieckiego obszaru językowego, począwszy od 1988 roku w Wiedniu, aż po rok 

2018 i dalej, gdyż artysta nadal jest w trakcie budowania wzajemnego dialogu, pozbawionego wzajemnych uprzedzeń. 

Dlatego też niniejsza monografia jest rzeczą zamkniętą z konieczności, gdyż wieńczy ją jubileusz dwudziestolecia 

działań Olgierda Łukaszewicza na tej niwie, jednak nadal otwartą, ponieważ aktor nie ustaje w swoich dążeniach. 

Praca składa się z sześciu rozdziałów, z czego pięć poświęciłem transgresyjnym aktywnościom Olgierda 

Łukaszewicza, głównie w krajach niemieckiego obszaru językowego. Kwestie związane z Polską stanowią aneks 

jednego z rozdziału, służący uzupełnieniu materiału badawczego oraz swobodnemu przepływowi informacji w 

głównym nurcie rozprawy. Są to rozdziały 2.,3.,4.,5. oraz rozdział 6. Całość dopełnia Posłowie, tworzące ze 

wspomnianymidziałami oraz rozdziałem pierwszym spójną całość. 

Pierwszy rozdział stanowi korpus naukowego przedsięwzięcia, a także ukazuje luki badawcze w obrębie badań 

nad obecnością polskich artystów w krajach niemieckiego obszaru językowego. Stąd obecność ostatniego 

podrozdziału, ukazującego te dysproporcje. Tyczy się ona i samego bohatera monografii, gdyż paradoks odbioru jego 

twórczych dokonań głównie w Niemczech oparty jest na fenomenie postrzegania zjawiska Olgierd Łukaszewicz jako 

architekta polsko-niemieckiego dialogu kulturowego w Niemczech i w Polsce, na niekorzyść drugiego z wymienionych 

krajów. W Niemczech wiadomo więcej o dokonaniach polskiego aktora na rzecz kształtowania tegoż dialogu, czego 

dowodem jest nadany artyście Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Bundesverdienstkreuz), niżeli w kraju, z 

którego artysta pochodzi. Tę jakże niezbędną do wypełnienia lukę badawczą uzupełnia przedłożona monografia. 

Monografię otwiera rozdział 1. Rozważania i uwagi metodologiczne, podzielony w swej strukturze w 

następujący sposób: 

– rozważania wstępne, 

– uwagi metodologiczne, 

– struktura pracy, 

– wybór tematu, 

– stan badań, 
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– źródła prymarne, 

– źródła sekundarne, 

 – pojęcia transgresji: jego literacko-artystyczne odniesienia, 

– transgresja w literaturze i humanistyce, 

– polscy artyści sceny i filmu w krajach niemieckiego obszaru językowego. 

Niniejsza monografia jest pracą literaturoznawczą, a w swoich fundamentach oparta została na dwóch przestrzeniach 

tematycznych, pozostających wobec siebie w interferencyjnej zależności. W obrębie pierwszej przedstawień aktywność 

kulturową Olgierda Łukaszewicza w Polsce w szeroko rozumianych kontekstach osadzonych w dziedzinie literatur i 

kultur krajów niemieckiego obszaru językowego. Drugą poświęciłem aktywności artysty w krajach niemieckiego 

obszaru językowego jako aktora, lecz przede wszystkim jako twórcę polsko-niemieckiego porozumienia. W celu 

ukazania transgresyjnych przeobrażeń artysty, posiłkowałem się źródłami niemieckimi i polskimi. Natomiast sposób 

metodologicznego postępowania przy realizacji celów tematycznych określają następujące kwantyfikatory, 

wykorzystywane do opracowania rozmaitych i szeroko zakrojonych pól badawczych: 

● metoda porównawcza, 

● metoda eksperymentalna, 

● metoda analizy przypadków, 

● krytyka źródeł, 

● analiza krytyczna. 

Drugim, najbardziej obszernym rozdziałem, są zagadnienia związane z szeroko pojętą aktywnością Olgierda 

Łukaszewicza jako aktora teatralnego, dlatego też ten podzielony na dziewięć podrozdziałów dział nosi tytuł Teatr. 

Poświęcono w nim wiele miejsca na wprowadzenie czytelnika w meandry kolejnych wydarzeń i etapów pracy twórczej 

aktora, wiodących go najpierw ku Austrii, następnie przez Berlin i Monachium z powrotem przez Polskę do 

Schauspielhaus Bonn, którego był etatowym aktorem przez trzy sezony. Stąd też nieco zagadkowo brzmiący tytuł 

jednego z podrozdziałów, 2.3. „Pułapkowe” qui(d) pro quo, sygnalizujący konieczność uporządkowania nakładających 

się na siebie, niekiedy pełnych nieoczekiwanych zwrotów informacji. Podrozdział ten, poprzedzony dwoma innymi, 

Wiedeń, 2.1., oraz Berlin, 2.2., przechodzi w podrozdział 2.5., traktujący o aktywności Olgierda Łukaszewicza w 

Polsce, jednakże wyłącznie w przestrzeni związków literackich i kulturowych z niemieckim obszarem językowym. Po 

nim następują podrozdziały tę aktywność uzupełniające oraz jeden, ogromnie istotny jako tworzywo niniejszej 

monografii, traktujący o festiwalu teatralnym w Salzburgu. Całość wieńczy podrozdział 2.9. Kronikarz dialogu polsko-

niemieckiego, omawiający aktywność aktora z pogranicza recenzencko-reporterskiego uzupełniony o prace 

dziennikarskie oscylujące wokół zbliżenia polsko-niemieckiego. 

Psalmy Dawida są trzecim rozdziałem, zarazem rozdziałem szczególnym, gdyż bardzo dla Olgierda 

Łukaszewicza osobistym. Osobistym z wielu względów, ponieważ on sam zainscenizował monodram, dokonał wyboru 

i analizy tekstów i w nim zagrał. Tymi samymi przesłankami kierował się, budując ten sam monodram dla widzów i 

słuchaczy niemieckojęzycznych, z ogromną pieczołowitością i dbałością o szczegół, czego dowodem jest wnikliwa 

analiza rozmaitych tłumaczeń na język niemiecki oraz ostateczna decyzja psalmisty o dokonaniu kompilacji 

przekładów. Tak jak dwoisty jest bohater psalmów, tak rozdział psalmom poświęcony – podzielony jest na dwie 

przestrzenie: polską i niemiecką, z ukazaniem wspólnot i rozbieżności w ich percepcji zespolonych osobą aktora. 

Czwarty z sześciu rozdziałów poświęcono podróżom Olgierda Łukaszewicza jako krzewiciela polskości w 

Niemczech. W tym celu stworzył artysta Cykle literackie i koncerty poetyckie, spośród których jest 

reżyseremartystycznym trzech: Meine süße europäische Heimat, Gedichte schreiben Geschichte, Mickiewicz-Abende 

oraz współkreatorem czwartego, Die unbekannte Schöne. Cyklom, obejmującym polską poezję od M. Reja po Z. 

Herberta, poświęcono oddzielne podrozdziały, 4.1., 4.2., 4.3. 

Film, z racji pokrewieństwa z literaturą i teatrem, usytuował się na przedostatnim, piątym miejscu, bowiem jest 

pracy literaturoznawczej najodleglejszy, bliski natomiast wyeksponowaniu zagadnienia aktorskich transgresji bohatera 

monografii. Ilość artystycznych dokonań na owej niwie imponuje nie tylko wielorakością aktorskich przeobrażeń, ale 

też zaskakuje mnogością rozmaitych form, w obrębie których Olgierd Łukaszewicz pozostawił trwały ślad swej 

artystycznej bytności. Gwoli zobrazowania różnorodności gatunków w rozdziale piątym wyodrębniono  następujące  



podrozdziały: Filmy dokumentalne i amatorskie, 5.1., Filmy fabularne powstałe w NRD, 5.2., Filmy powstałe po1990 

roku, 5.3. oraz 5.4., Filmy powstałe w XXI wieku. 

Dość obszerny rozdział szósty, zatytułowany Miscellanea, obejmuje zbiór pozostałych aktywności artysty, o 

charakterze niecyklicznym. Przez wzgląd na obfitość i wielobarwność tego typu prac i działań Olgierda Łukaszewicza 

udało się wygenerować w obrębie tego rozdziału następujące podrozdziały: 6.1. Transgresyjność w działaniach 

polskich aktorów, 6.2. Spotkania polsko-niemieckie, 6.3. Działalność dydaktyczna, akademicka i popularyzatorska, 6.4. 

Spotkania z poezją., 6.5. Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, przyporządkowując im 

usystematyzowane poczynania twórcze. Ostatni podrozdział wieńczy wieloletni trud Olgierda Łukaszewicza jako 

pomysłodawcy, konstruktora, także reżysera tego niekiedy trudnego dialogu, wyzbywającego się dzięki pracy bohatera 

niniejszej monografii zaszłości historycznych. 

Polsko-niemieckie transgresje kulturowe. Olgierd Łukaszewicz – studium przypadku. O artyście, aktorze, 

fenomenie jego literacko-artystycznej podróży – ale nie tylko – także o ambasadorze pierwiastków kulturotwórczych, o 

budowniczym niemiecko-polskiego dialogu bez barier. 

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych: 
Zainteresowania naukowe, znajdujące się w obrębie rozmaitych pól badawczych, obejmują eksplorację 

rozmaitych przestrzeni wiedzy, kształtujących moje zainteresowania naukowe. Obejmują one zasadniczo trzy główne 

nurty, podzielone wedle następujących kwantyfikatorów: 

● badania literaturoznawcze, 

● związki kulturowe, kulturoznawcze, realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego z uwzględnieniem 

różnic i wspólnot kulturowych, 

● glottodydaktyka. 

Literaturoznawstwo, stanowiące fundament dla innych dziedzin z zakresu filologii, tworzy podwaliny niniejszej 

rozprawy. Tak dla całości jej kompozycji, jak i poszczególnych rozdziałów. Mam na myśli w szczególności rozdział 

czwarty, obejmujący cykle literackie i koncerty poetyckie, dla powstania którego niezbędną była analiza samych 

utworów, ale też, czy przede wszystkim analiza badań literaturoznawczych, umożliwiające lub ułatwiające analizę 

wielu utworów. Jednak różnorakie, czasem odległe sobie, związki literacko-kulturowe, współkształtujące w efekcie 

powstanie tej monografii, stanowią oddzielną drogę w moich zainteresowaniach naukowych, pozostając w pośrednim 

związku z tematyką rozprawy. Świadczą o tym liczne artykuły poświęcone literaturze, których jestem autorem,  

powstałe w ciągu minionych piętnastu lat. Jeśli przyjąć kryterium czasowe, dotyczą one analizy polsko-niemieckich 

związków literackich od romantyzmu: Das Märchenhafte und seine Funktionen in deutschen und polnischen Dramen 

der Romantik anhand von Käthchen von Heilbronn und Balladyna czy Książę Homburga i Mazepa, czyli niemiecko-

polski dwugłos o honorze, przez awangardy początku dwudziestego wieku Polnische Künstler in Deutschland, 

deutschsprachige in Polen – ihre Wechselbeziehungen zu Beginn des XX Jahrhunderts, Echa dada w Polsce, „Kiedy 

rozum śpi, budzą się demony”(Francisco Goya). Motyw nocy w zbiorze liryków ekspresjonistycznych 

„Menschheitsdämmerung”, Wielkie spotkanie księżycowe zostało już wyznaczone. Wzajemne przenikanie się światła i 

ciemności w lirykach Hansa Arpa. Są mi one szczególnie bliskie, gdyż pracę doktorską poświęciłem rozwojowi i 

emanacjom kierunków artystycznych u progu XX wieku.  

Kolejne zagadnienia to związki kulturowo-literackie po I i II wojnie światowej: Od dyktatu nienawiści do dyktatu 

zawiści – traktat o zawiłościach ludzkich i nieludzkich postaw na podstawie „Wizyty starszej pani” Friedricha 

Dürrenmatta oraz „Baby-Dziwo” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej lub Wierność. Wartość czy antywartość. 

Funkcja bohatera zwierzęcego w wybranych utworach literatury polskiej i obcej są tego dowodem. Drogą oddzielną są 

moje zainteresowania badawcze nad Witoldem Gombrowiczem, tak przecież rozpoznawalnym autorem w Niemczech. 

Artykuły: Von der Nichtigkeit bis Unendlichkeit. Einige Bemerkungen zu Witold Gombrowiczs Roman „Kosmos“ albo 

Daleka bliskość, bliska dalekość. Witold Gombrowicz w i o Berlinie są przykładami prac, poświęconych pisarzowi. 

Lecz Witold Gombrowicz łączy w obrębie prowadzonych przeze mnie badań o wiele więcej, niżeli związki polsko-

niemieckie. Przenika on do drugiego głównego nurtu moich zainteresowań badawczych z zakresu wiedzy o teatrze, 

wzajemnego oddziaływania literatur, kultur i teatru. Tu, wychodząc z kolei od Witolda Gombrowicza i idąc wstecz, 

dostrzegalna jest także nić, łączące wspomniane trzy przestrzenie zintegrowane z osią czasu. Artykuły wokółteatralne 

lub literaturoznawcze artykuły naukowe osadzone na kanwie teatroznawczej: Die theatralische Leichtigkeit des Seins 

oder Witold Gombrowicz ertappt, Das Nationaltheater oder das Theater der Nationen? Von der deutschsprachigen und 

über die deutschsprachige Literatur im polnischen Nationaltheater der vergangenen Dekade, Miniony sezon teatralny 



w Teatrze Narodowym, Scheinhaftigkeit der Masken czy też recenzje „Lorenzaccio“von Alfred de Musset im 

polnischen Nationaltheater, „Marat/Sade“. Das Meisterwerk von Peter Weiss im Polnischen Nationaltheater. 

Następnie odniesienia do utworów romantycznych: Kabaret historiozoficzny, czyli „Oto Polska, działaj teraz” czy 

oświecenia: Lessing im polnischen Theater der Nachkriegszeit dowodzą dwutorowości i integralności tematyczno-

czasowej badań literacko- i teatroznawczych. Uzupełniają je nieliczne artykuły poświęcone filmowi: Zatrute dusze. O 

wzajemnym przenikaniu się relacji kat – ofiara w oparciu o filmy „Führer Ex” oraz „Pręgi” lub sporadycznie pisane 

recenzje. 

Odmiennie sytuuje się moja aktywność badawcza jako wieloletniego dydaktyka. Jest ona podyktowana wolą 

wykroczenia poza horyzont prozaiczności prowadzenia zajęć w celu rozszerzenia własnych kompetencji. Dlatego też 

brałem udział w szkoleniach, umożliwiających wykorzystanie nowoczesnych mediów w dydaktyce w celu 

uwydatnienia efektów nauczania, także uatrakcyjnienia form zajęć. Z drugiej strony, wydało mi się konieczne 

podzielenie się własnymi spostrzeżeniami z innymi czynnymi dydaktykami. Dlatego też wziąłem udział w kilku 

konferencjach poświęconych dydaktyce języków obcych, jedną też współorganizowałem. Moje obserwacje odnajdują 

odzwierciedlenie na poruszanych w konferencjach tematach: Realioznawstwo czy aneks realioznawczy. O integralnej 

konieczności uwzględniania wiedzy realioznawczej w dydaktyce języka niemieckiego, Die Fremdsprachendidaktik 

zweier Dimensionen, Integrierte oder teilintegrierte Landeskunde. Landeskundliche Spuren in Lehrwerken zur 

deutschen Sprache. Vergangenes – Aktuelles – Künftiges oscylują tematycznie wokół zagadnień tematycznie mi 

bliskich, umotywowanych kulturoznawczo wokół niemiecko-polskich związków oraz wiedzy o realiach krajów 

niemieckiego obszaru językowego. 

Jako ważkie osiągnięcie naukowo-badawczo-dydaktyczne postrzegam też stworzenie autorskiego programu, 

właściwie zbudowanie nowego przedmiotu najpierw dla studentek i studentów II roku studiów dziennych w Instytucie 

Germanistyki, nazwanego Realioznawstwem, następnie, po niewielkiej korekcie, przeobrażonego w Wiedzę o krajach 

niemieckiego obszaru językowego. 

W obrębie dydaktyki prowadziłem jeszcze jako doktorant zajęcia z zakresu praktycznego nauczania języka 

niemieckiego oraz seminaria kulturoznawcze. W latach 2008-2013, będąc pracownikiem Zakładu Praktycznego 

Nauczania Języka Niemieckiego, prowadziłem zajęcia dla III roku studiów dziennych, od roku 2013 jestem 

pracownikiem Zakładu Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego. W ramach prowadzonych zajęć od 

siedmiu lat prowadzę przedmiot „Różnice kulturowe między Polakami i Niemcami”, cieszący się zainteresowaniem 

wśród studentek i studentów, prowadzę także seminaria licencjackie, dotychczas powstały 33 prace, których jestem 

promotorem i nieco mniej liczne, których jestem recenzentem. Dotychczas recenzowałem też jedną pracę magisterską. 

Prowadziłem także seminaria kulturoznawcze z zakresu „Historii Niemiec”, w trwającym obecnie roku akademickim 

ofertę dydaktyczną uzupełniłem o seminarium poświęcone teatrowi „Teatr i kultury”, pomyślaną dla II roku. Od trzech 

lat jestem też członkiem zespołu, prowadzącego zajęcia na studiach zaocznych Instytutu Germanistyki.  

 

Moja praca dydaktyczna została dostrzeżona, o czym świadczą studenckie ankiety oceniające.Tak wedle ankiet 

w minionej formule rozpiętość oceny zamykała się w kryteriach ocena „dobra” (2011, 2015) po „doskonała” (2010, 

2013, 2016). Wedle ankiet nowych kryteriów Pracowni Ewolucji Jakości Kształcenia ocena mojej pracy dydaktycznej 

pokrywa się z poprzednimi osiągnięciami. Trzykrotnie objęto mnie oceną okresową, z czego dwukrotnie wyróżniono 

mnie za aktywność naukową. Ponadto za osiągnięcia dydaktyczne i inne odznaczony zostałem:  

 

2015: Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, 

2017: Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

 

Podsumowanie i perspektywy: 

Dowodem mojej naukowej aktywności jest udział w 31 konferencjach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym 

oraz koordynacja i współorganizacja międzynarodowej  konferencji „Theater als Begegnungsort” w Instytucie 

Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. Potwierdzeniem tej aktywności jest też organizacja 

międzynarodowego seminarium „Theater und Kulturen” przy współpracy Instytutu Germanistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur-und Kulturwissenschaft Rheinische Friedrich 

Wilhelms Universität Bonn. Ponadto jestem kierownikiem z ramienia Instytutu Germanistyki międzynarodowego 

projektu badawczo-naukowego „Polsko-niemieckie transgresje kulturowe”, w Centrum Kultury Pamięci i Edycji 



Pamięci na Uniwersytecie Warszawskim. W ciągu minionych lat sprawowałem kilkanaście funkcji na rzecz Instytutu 

Germanistyki UW, a niektóre sprawuję do chwili obecnej. W latach 2008-2016 byłem członkiem Senackiej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, od 2014 roku jestem członkiem Rady 

Instytutu Germanistyki z wyboru oraz od 2016 roku członkiem Rady Wydziału. Po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora drukiem ukazały się 44 publikacje naukowe mojego autorstwa, w tym rozdziały w monografiach i recenzje, z 

czego trzy jako współautor oraz 5 przed uzyskaniem tego tytułu, z czego trzy jako autor samodzielny. Drukiem ukazała 

się, poza niniejszą, jedna monografia. Jestem współredaktorem pięciu monografii wieloautorskich i dwóch recenzji 

wydawniczych. 

Obecnie jestem w trakcie prac redakcyjnych nad kolejną monografią wieloautorską, poświęconą konferencji „Theater 

und Kulturen”, monografii powstającej razem z uniwersytetem partnerskim w Bonn. Monografia ukaże się w Peter 

Lang Verlag. Zawierać będzie ona dwa obszerne artykuły mojego autorstwa, ponadto kolejny artykuł złożyłem już do 

druku do następnego tomu „Studiów Niemcoznawczych”. Jesienią 2019 r. planowana jest druga edycja „Theater und 

Kulturen”, organizowana z tym samym partnerem, następnie konferencja o tej samej formule odbędzie się w Bonn. 

Otrzymałem zaproszenie do poprowadzenia seminariów w Institut für Germanistik, Vergleichende Literatur-und 

Kulturwissenschaft Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn, które przyjąłem, lecz przesunąłem terminowo na 

semestr zimowy następnego roku akademickiego.Planuję udział w tegorocznej międzynarodowejkonferencji naukowej 

(SGP) „Spuren der deutschen Sprache und Kulturin Polen und anderen nichtdeutschsprachigen Ländern Europas“. 

Zgłosiłem także temat referatu na kongres Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) „Wege der Germanistik in 

transkulturellen Perspektiven“, odbywający się w Palermo w 2020 r. 

 

 

 


