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Zazwyczaj kwestie dotyczące redakcji tekstu i warstwy stylistyczno-gramatycznej ocenianej 

dysertacji pozostawia się na koniec recenzji, bowiem nie zajmują wiele miejsca i stanowią 

problem na marginesie. Ja chciałabym rozprawić się z tym tematem na samym początku, gdyż 

jest on moim zasadniczym zarzutem wobec jakości przedłożonej do oceny pracy.  

Poprzetykana licznymi mankamentami warstwa redakcyjna i stylistyczna doktoratu przesłania 

jego wartość merytoryczną, zatem w recenzji, podobnie jak podczas czytania pracy, 

chciałabym przebrnąć najpierw przez ten temat, aby później móc omówić swobodnie 

pozostałe aspekty dysertacji pani mgr Jadwigi Pecko. 

Oprócz typowych zaniedbań związanych może z pośpieszną czy nieuważną redakcją tekstu, 

typu − brak polskich znaków, literówki, podwójne spacje czy powtórzenia wyrazów, w 

tekście znajduje się pokaźna liczba błędów gramatycznych i stylistycznych.   

Autorka pracy proponuje na przykład polskiemu czytelnikowi niemiecki szyk zdania. Posłużę 

się tu jedynie kilkoma przykładami: 

„Kilka tygodni przed porodem wyjechała Birgit do małego miasta” (176), „Dom był ich 

przeklęty” (139), „W październiku zebrała kucharka owoce” (79), „W grudniu odwiedził 

proboszcz posiadłość” (79), „Podczas ucieczki została Maximiliane zgwałcona przez 

żołnierza Armii Czerwonej” (65), „Stawia wartości, które prawie zapomniane były (92). 

Niestaranność w budowie zdań wynika jednak nie tylko z różnego rodzaju kalek językowych, 

jest ona w każdym razie niekiedy tak daleka, że zaburza zrozumienie sensu wypowiedzi. 

Ponownie wybrane przykłady:  

„[…] spróbuję pokazać jakie znaczenie natura ma członków rodziny Quindt na głównych 

bohaterów sagi” (78), „W listach, które pisał z frontu do swojej żony, jemu udało się 

utrzymać świata” (65), „Chęć posiadania własności nie było mu wpojone” (74), „W kobiety 

torebce znalazł paszport” (110). 

W niektórych przypadkach powstaje tzw. masło-maślane:  

„Wcześniej godziny wieczorne były wypełnione wspólnymi godzinami wieczornymi ze 

wspólną kolacją” (125), „Polecam czytelnikowi sięgnięcie do źródeł, które sama 

przytoczyłam, na które w tym rozdziale zostały przeze mnie przytoczone” (20), „urządzone ze 

smakiem i nakładem pieniężnym urządzone” (128), „Dziecko stało jak ustawiła go matka” 

(55), „Vera rozczarowała swojego męża narodzinami córki, ponieważ nie urodziła syna” (59). 

Mogłoby się wydawać, iż skoro Autorka jest tak przywiązana do szyku niemieckiego, że w 

przekładach na język polski stosuje go automatycznie, język niemiecki jest jej być może 

bliższy niż polski, zastępuje jej z jakichś względów na co dzień ten ojczysty, operuje nim 



doskonale… i nie może uwolnić się od myślenia „po niemiecku”, jednak tłumaczenia 

fragmentów powieści, które Autorka przytacza w dysertacji raczej na to nie wskazują. Wprost 

przeciwnie, pozostawiają wiele do życzenia. Przekład literacki to oczywiście sztuka sama w 

sobie, oczekiwałabym jednak od Doktorantki większej precyzji i uważności.     

Przede wszystkim Autorka dysertacji przerzuca decyzję o wyborze właściwego słowa-

odpowiednika w języku polskim na czytelnika, i tak − mamy sobie wybrać: „narodowi/ (czy) 

krajowi” (Volk, 63), „widoczne ślady/odciski” (191), „Hitler zaskoczył swoich 

wrogów/przeciwników” (95), „To była jej prośba/życzenie” (155), „[…] jeśli tylko kobieta 

jest prawdziwa/autentyczna” (181), „pieszczot/czułości” (195), „stepy/wrzosowiska” (78).  

Pragnę zwrócić Doktorantce uwagę na fakt, że jedną z kluczowych kompetencji i czynności w 

trakcie dokonywania przekładu jest właśnie (owszem, często przynosząca trudności, ale 

jednak) decyzja, które słowo pasuje w danym kontekście najlepiej. I decyzja ta należy do 

tłumacza nie do czytelnika. 

Tłumaczenia są jednak oprócz tego w niektórych miejscach po prostu nieprecyzyjne, łatwo się 

o tym przekonać, gdyż Doktorantka (słusznie i zgodnie z zasadami) umieszcza tekst w 

brzmieniu oryginalnym w przypisie dolnym. Okazuje się wtedy jednak, że zdanie „Er hat die 

Frauen, in die er verliebt war ernst genommen, er hat sich jedesmal gewünscht, dass alles 

stimmen möge” brzmi w przekładzie Autorki: „Kobiety, w których był on zakochany, za 

każdym razem miał nadzieje, że wszystko się będzie zgadzać” (190). Zdanie brzmiące w 

wersji polskiej „Lokowaliśmy ją w domach parafialnych, gdzie mogliśmy liczyć przyjaźni” 

odnosi się do słów „wo wir Freundschaft erhofften” (49), „Próbowałem wszystko trzymać, co 

do niej należało” to w oryginale: „Ich versuchte alle von ihr festzuhalten” (110), przy czym 

„alle” odnosi się do ludzi zgromadzonych po wypadku wokół kobiety, a więc tłumaczenie 

powinno brzmieć: „Próbowałem trzymać od niej wszystkich z daleka”. I ostatni przykład – 

tłumaczenie zdania opisującego poród „Über körperliche Vorgänge wurde nicht gesprochen” 

brzmi: „O cielesnym przebiegu nie zostało nic powiedziane” (21). 

Oczywiście słusznie nie zamieszcza Autorka w tekście ciągłym rozprawy cytatów z literatury 

podmiotu w oryginale, gdyż wplecenie ich pokaźnej liczby w języku niemieckim w wywód 

prowadzony w języku polskim utrudnia odbiór tekstu (choć na stronie 127 jeden akurat 

fragment pozostał nieprzetłumaczony i zamieszczony w oryginale, podobnie tytuły powieści 

podane są w języku niemieckim. Dla spójności tekstu Autorka powinna podać polskiemu 

odbiorcy tytuły we własnym tłumaczeniu). Profesjonalne przekłady na język polski utworów 

Christine Brückner nie istnieją, więc Autorka tłumaczy na własną rękę, jednak w obliczu 

powyższych uwag w stwierdzeniu, że „Tłumaczenia tekstów obcojęzycznych są dziełem 

autorki niniejszej pracy” (7) słowo „dzieło” nie ma, tak jak zazwyczaj, pozytywnych 

konotacji.  

Uczulam również Doktorantkę, przyszłą, mam nadzieję, panią Doktor co do konieczności 

refleksji dotyczącej znaczenia dobieranych słów i pojęć. Odnoszę się tu do wypowiedzi: 

„część analityczna […] składać się będzie z czterech podrozdziałów, w których dokonuję 

tematycznej segregacji występującej w twórczości autorki” (8). Wracając do błędów 

językowych przypominam Autorce dysertacji, że „Żyd” (57, 58) piszemy z dużej litery, a 

whisky (179) i jazz (59) z małej. Zalecam ze wszech miar dokładność i staranność w redakcji, 

gdyż błąd pojawia się nawet w imieniu profesora, którego Doktorantka chce specjalnie 

uhonorować i składa mu na końcu pracy osobne podziękowania. Chodzi o prof. Friedricha 

Blocka, dyrektora Fundacji Brückner-Kühner z Kassel. Radziłabym również wystrzegać się 

sformułowań banalnych i naiwnych jak poniższe:  



„Wychodząc naprzeciw niewątpliwym oczekiwaniom czytelnika, zdecydowałam się 

zacytować również hasła według Nowego słownika języka polskiego”.  

„dorobek pisarki (Christine Brückner) […] jest wciąż nieodkrytym skarbem” (6) 

czy sformułowań nielogicznych: 

„Trudno jest w sposób jednoznaczny mówić o zainteresowaniu polskiego czytelnika 

twórczością Christine Brückner czy też nawet o jej braku” (6) 

„Przez pierwsze tygodnie i miesiące Christina była spokojnym dzieckiem, mało płakała, dużo 

spała, nie chciała stać, nie chciała biegać, najchętniej leżałaby w swoim łóżeczku” (22) 

Poruszając się jeszcze na poziomie warstwy językowej sugerowałabym wzięcie pod uwagę 

przeredagowania tytułów rozdziałów dysertacji: „Miłość opisana w książce” (150), „Wspólne 

przygody z miłością w tle” (225), „Zima – czas rutyny” (239), „Nowa miłość leczy rany” 

(244) czy „Niespodziewane uczucie” (221). Przyglądając się tym tytułom wyrwanym z 

kontekstu mam różne skojarzenia, te z pracą doktorską pojawiają się na sam koniec. Tytuły 

brzmią mało naukowo i niepotrzebnie nadają pracy nieco groteskowy charakter.  

Na tym zakończę moją listę uwag dotyczących redakcji tekstu i stylistyki wypowiedzi. 

Oczyszczenie pracy z niefortunnych sformułowań sprawi, że będzie niewątpliwie bardziej 

czytelna a jej tok wartki.  

  

Christine Brückner nie jest twórczynią powszechnie znaną, tym bardziej sławną, właściwie 

prawie nie istnieje literatura przedmiotu analizująca jej dorobek, nie powstała żadna biografia 

autorki, komentarze do utworów pojawiają się raczej tylko jako artykuły prasowe, a pewna 

ilość źródeł znajduje się na stronach internetowych. Doktorantka postawiła zatem przed sobą 

trudne zadanie obycia się podczas tworzenia rozprawy doktorskiej właściwie bez, jakżeż 

istotnych w tego rodzaju pracy, narzędzi  bez źródeł w postaci literatury przedmiotu czy też 

z niewielką ich liczbą. Oczywiście tym samym może dziwić fakt wyboru twórczości akurat 

tej autorki jako materiału do stworzenia dysertacji, jednak po lekturze rozprawy mogę 

stwierdzić, że Doktorantka udowodniła, że jej wybór był słuszny i padł na interesującą 

twórczynię, wartą takiej uwagi. 

 

Przedłożona do oceny rozprawa doktorska pani mgr Jadwigi Pecko oparta została na analizie 

sześciu powieści Christine Brückner: Jauche und Levkojen, Nirgendwo ist Poenichen, Die 

Quints, Ehe die Spuren verwehen, Die Mädchen aus meiner Klasse i Wie Sommer und Winter.  

Struktura pracy jest klarowna, logiczna i spójna, a nawet oczywista, wziąwszy pod uwagę 

tytuł pracy Życie i twórczość Christin Brückner, odczytuję to jednak na korzyść Doktorantki.   

Rozprawa składa się z części teoretycznej obejmującej rozdziały I. i II. oraz części 

empirycznej, którą stanowi rozdział III.. W rozdziale IV. zawarte zostały wnioski, pracę 

zamyka Bibliografia podzielona na literaturę podmiotu i przedmiotu. Układ rozdziałów, ich 

kolejność, proporcje, a w nich układ poszczególnych wątków rozprawy jest klarowny i nie 

budzi żadnych zastrzeżeń.  

 

W rozdziale pierwszym Autorka określa, zgodnie z regułami, tezy, cele pracy i przyjętą w niej 

metodologię badań. Wprowadza również definicje pojęć kluczowych, jej zdaniem, dla 

dysertacji: ojczyzna’, ‘tożsamość’, ‘samotność’, ‘alienacja’, ‘uczucie’, ‘wrażenia’ oraz 

‘zmiana’ i ‘przemiana’. O ile jednak pojęcia ‘ojczyzna’ czy ‘tożsamość’ wymagałyby tu 

szerokich i wielowątkowych definicji, o tyle hasła ‘samotność’ i ‘alienacja’ już raczej nie, a 

omawianie znaczenia słów ‘uczucie’, ‘wrażenie’, ‘zmiana’, ‘przemiana’ jest zabiegiem trochę 



nadgorliwym, można by tak rozkładać na czynniki pierwsze każde pojęcie występujące w 

tekście. Jednak odczytajmy i ten fakt na korzyść Autorki, która akurat w tym miejscu 

wykazała się drobiazgowością, wnikliwością i starannością. W ostatniej części tego rozdziału 

został przedstawiony stan badań nad twórczością Christine Brückner z uwzględnieniem 

opracowań naukowych i recenzji prasowych.  

 

Rozdział II. dysertacji przedstawia biografię autorki i zdecydowanie przybliża polskiemu 

odbiorcy sylwetkę pisarki, rozwój jej kariery, i jej dorobek literacki.   

Rozdział III. to już zasadnicza analiza i interpretacja powieści Christine Brückner, choć 

Autorka nie jest w stanie uciec od opowiadania w bardzo szeroko zakrojonym wymiarze 

samej treści książek. Zadanie Autorki było trudne, brak interpretacji, interpretacji 

porównawczych, omówień, szerokiej gamy głosów krytyków, możliwości zapoznania się z 

wieloma opiniami o autorce i jej twórczości pokutuje nieco w tej części doktoratu 

poświęconej właśnie analizie problematyki, w związku z powyższym pozostaje ona nieco 

fragmentaryczna, zbudowana na zasadzie recenzji. Doktorantka ku mojemu zdziwieniu skąpo 

korzysta nawet z tych nielicznych źródeł z literatury przedmiotu, które posiada, utrudniając 

sobie zadanie jeszcze bardziej.  

Autorka rozprawy wykazuje się z pewnością bardzo dobrą znajomością literatury podmiotu, 

jednak analiza wybranych bohaterów i wybranej problematyki ma charakter przeglądowy, 

wywód wymaga w tym miejscu, w moim odczuciu, pogłębienia.  

Niemniej jednak niewątpliwie udaje się pani mgr Pecko wyłonić swego rodzaju model 

bohaterki, i opisać go poprzez zespół cech wspólnych dla wszystkich omawianych postaci. 

Schemat budowy postaci kobiecych na podstawie badań Doktorantki rysuje się następująco. 

W centrum zainteresowań Brückner stoi kobieta, na różnych etapach życia, zawsze silna, 

zmagająca się z trudami codzienności, poszukująca jednak swego miejsca na ziemi i 

świadoma formowania własnej tożsamości, która powstaje w trakcie kolejnych konfrontacji z 

wymagającymi okolicznościami życiowymi, z traumatycznymi przejściami, trudnymi 

doświadczeniami. Wiele z bohaterek Brückner walczy z poczuciem osamotnienia a nawet 

alienacji. 

Christine Brückner skupia się na przeżyciach wewnętrznych swych bohaterek, ich refleksjach 

oraz problemach sfery emocjonalnej, od spełnienia, poprzez przygnębienie, lęk czy smutek. 

Uczuciem, które warunkuje postępowanie i postrzeganie rzeczywistości przez postaci kobiece 

jest w prozie Brückner miłość. Uczucie to steruje kobietą i daje jej siłę do zmagań ze 

światem, wyzwala w niej wyjątkową moc, dzięki której zmagania te kończą się rożnie 

rozumianym sukcesem. Miłość ukazana jest wielowymiarowo i w wielu odsłonach. Niektóre 

protagonistki traktują miłość z wyrachowaniem, inne zmagają się z uczuciem rozczarowania, 

kolejne pragną zemsty na niegodnym ich uczucia partnerze.  

 

Część zamykająca dysertację, czyli Bibliografia wymaga jeszcze uzupełnienia. Liczy 

zaledwie 4 strony! Nie musi być przecież zbudowana, czego Autorka stara się kurczowo 

trzymać, dosłownie, tylko i wyłącznie z pozycji dotyczących bezpośrednio twórczości 

Christine Brückner. Aż się prosi o sięgniecie i posłużenie się literaturą omawiająca i 

problematyzującą kluczowe dla dysertacji pojęcia (sama Doktorantka jako takie wprowadza 

je przecież na wstępie) a więc tożsamość, wypędzenia, wojna, kultura pamięci, ojczyzna, 

wreszcie − kobieta, psychika kobieca itd. itd. Stąd między innymi mój pewien niedosyt 

dotyczący analizy i interpretacji, nie tylko we fragmentach poświęconych poszczególnym 

powieściom, ale i w rozdziale – „Podsumowanie i wnioski”, w którym Autorka praktycznie 

znowu powraca do omawiania treści utworów Gdyby zechciała posługiwać się częściej 

literaturą przedmiotu łatwiej byłoby jej wzbogacić pracę o kolejne wnioski.  



 

Przykładając natomiast pozostałe kryteria oceny należy stwierdzić, że Autorka rozprawy 

osiągnęła wszystkie stawiane sobie w pracy cele. 

W rozprawie doktorskiej pani mgr Pucek zaprezentowała biografię pisarki Christine 

Brückner, zanalizowała jej wybrane utwory oraz sfokusowała swoją uwagę na sposobach 

kreowania w prozie Brückner postaci kobiecych. Przybliżyła tym samym sylwetkę i dorobek 

literacki Christine Brückner, mało znanej w Polsce niemieckiej autorki i wypełniła lukę, w 

której brakowało prac monograficznych na temat jej twórczości. 

Analizując twórczość Christine Brückner w oparciu o niewielką liczbę źródeł Autorka podjęła 

odważnie wyzwanie przeprowadzenia w dużej mierze samodzielnej interpretacji wybranych 

dzieł. Przy okazji wynikająca z pracy Doktorantki konstatacja na temat stanu badań nad 

twórczością Brückner skłonić może innych naukowców, również ją samą, do dalszych badań 

w tej materii. Może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania literaturą omawianej 

autorki w naszym kraju. Być może przybliży realizację projektu przygotowania przekładu jej 

powieści na język polski.  

Konkludując − przede wszystkim należy docenić rzeczywisty wysiłek młodej badaczki w 

stworzenie pracy nowatorskiej, zgłębiającej problematykę twórczości do tej pory mało znanej 

pisarki. Praca co do swej budowy, określonego i zrealizowanego celu, postawionej i 

udowodnionej tezy spełnia warunki stawiane pracom doktorskim. Wychodząc z założenia, że 

Doktorantka zobowiąże się do usunięcia mankamentów redakcyjnych pracy i wzbogaci 

bibliografię dysertacji, wnioskuję o dopuszczenie pracy do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  

 

 

Katarzyna Nowakowska  


