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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Vanessy Katarzyny Dohle pt. Die 

Euthanasie in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik des 20. und 21. 

Jahrhunderts, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Lecha 

Kolago, Uniwersytet Warszawski 2019, stron 465. 

 

Praca doktorska mgr Vanessy Dohle poświęcona została kwestii rzadko będącej 

przedmiotem dociekań literaturoznawców, a dodatkowo niezwykle delikatnej 

etycznie, jaką jest zagadnienie eutanazji, która została zilustrowana na 

podstawie wybranych pozycji publicystyki oraz literatury niemieckojęzycznej w 

XX i XXI wieku. Trzeba przyznać, że jest to opracowanie oryginalne i 

interesujące, zaopatrzone w bardzo szeroki kontekst historyczny i współczesny, 

który podkreśla wieloaspektowość i złożoność podjętego zagadnienia. 

Dysertacja robi wrażenie choćby z uwagi na rozmach (465 stron!), zaś 

włączenie zarówno publicystyki, jak i literatury do przedmiotu rozważań należy 

uznać za zadanie nader ambitne, wymagające umiejętności analitycznych, 

„panowania” nad tematem oraz precyzji w zakreśleniu pola badawczego. Temat 

w sposób szczególny wymaga także obiektywizmu i dystansu naukowego. Z 

wszystkich tych zadań Doktorantka dobrze się wywiązała. 

 

Rezygnując ze szczegółowego opisywania treści każdego z rozdziałów – uczyni 

to z pewnością Doktorantka w swoim autoreferacie – postaram się kolejno, przy 

skrótowym i koniecznym tylko przywoływaniu treści, wymienić i ocenić 

poszczególne walory pracy oraz wskazać na pewne jej niedociągnięcia. 

 

Dużą część pracy stanowi dość szczegółowe wprowadzenie do tematu, 

przedstawiające historię eutanazji i ewolucję samego pojęcia, od czasów 

antycznych aż po wiek XX., ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej 

Rzeszy. Trzeba zauważyć, że Doktorantka swobodnie porusza się po temacie, 

opierając swoje wywody na szerokiej literaturze przedmiotu, dogłębnie 

przeanalizowanej i „przetrawionej”. Drobna uwaga dotyczy zatytułowania 

rozdziałów: skoro w drugim rozdziale mowa o „Eutanazji w 20. wieku”, być 

może należałoby doprecyzować, o jaki okres chodzi (czasy przedwojenne i 

wojenne), a w rozdziale trzecim, zatytułowanym: „Eutanazja w czasach po 

wojnie”, można byłoby dodać, że chodzi o drugą wojnę światową. To jednak 

drobna uwaga redakcyjna.   

 

W głównym toku swoich wywodów Doktorantka podejmuje analizę wybranych 

pozycji prasy wschodnio- i zachodnioniemieckiej, w szerokiej perspektywie 

czasowej: od II wojny światowej do 1989 r., a następnie od przełomu do czasów 

obecnych. Trzeba podkreślić, że analiza oparta jest na opracowanym przez nią 

sposobie klasyfikacji tematu w prasie pod kątem wybranych danych, takich jak: 

numer strony, na której znajduje się artykuł, obecność nazwiska autora, zakres 

tematyczny (czy zagadnienie obejmuje temat krajowy, zagraniczny czy oba), 
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gatunek prasowy, do jakiego dany artykuł przynależy, tematyka kolumny, w 

której zagadnienie się pojawia (np. kultura, społeczeństwo, religia, etc.), sposób 

eutanazji (definicje nazistowskie vs. inne, przede wszystkim tzw. „dobra 

śmierć”) i w końcu sposób przedstawienia zagadnienia (negatywny vs. 

pozytywny). W efekcie mamy do czynienia z rozbudowaną i ciekawą analizą, 

częściowo o wymiarze statystycznym, której z pewnością towarzyszył duży 

nakład pracy. Doktorantka dokładnie opisuje kolejne czasopisma, wraz z 

historią ich powstania, przy każdym z nich prezentując wykresy i tabele, będące 

wynikiem przeprowadzonej analizy. Zaproponowana metoda wydaje się 

przekonująca i choć osobiście nie należę do entuzjastek statystycznych metod 

badania prasy, to trzeba przyznać, że w przypadku analizy tak dużej ilości 

materiału wyrażanie w wartościach liczbowych i procentowych jej wyników 

znajduje swoje uzasadnienie.  

 

Za pewien mankament zaproponowanej metodologii uważam jednak brak 

uzasadnienia wyboru poszczególnych pozycji prasowych. Wydaje się, że 

naszkicowanie takiego klucza byłoby pożądane, choćby z uwagi na obecność 

bardzo wielu tytułów prasowych na rynku zachodnioniemieckim, ich jakże 

różnego społecznego oddziaływania, zasięgu, kręgu odbiorców oraz, w końcu, 

także światopoglądowego ukierunkowania. Trzeba przy tym zauważyć, że w 

przypadku NRD dokonany wybór tytułów prasowych jest trafny: zarówno 

„Berliner Zeitung”, „Neues Deutschland”, jak i „Neue Zeit“, niewątpliwie 

należały do głównych (a z uwagi na cenzurę praktycznie jedynych obecnych na 

tzw. „oficjalnym rynku”), wiodących organów prasowych. Uzasadnienie 

dokonanych wyborów oraz bardziej syntetycznie ukierunkowany ogląd prasy 

byłyby jednak dobitnym dowodem na zdolność Autorki do krytycznego 

spojrzenia na rynek prasowy, dostrzegania różnic i podobieństw między 

poszczególnymi tytułami, co w konsekwencji przełożyłoby się zapewne na 

produktywne wnioski co do sposobu potraktowania tematu eutanazji przez 

poszczególne pisma. 

 

Należy przy tym podkreślić, że badanie prasy i mediów w ogóle jest zadaniem 

niełatwym i obarczonym dużym ryzykiem, jako że z jednej strony, media są 

często uznawane za „lustro” nastrojów społecznych, z drugiej jednak, za ich 

(współ)kreatora. Z pewnością więc na miejscu byłaby także teoretyczna (choćby 

skrótowa) refleksja na temat roli mediów i ich odrębności jako źródła naukowej 

analizy, w optymalnym przypadku w zestawieniu z analogiczną refleksją na 

temat pozycji dzieła literackiego jako takiego źródła; tym bardziej, że 

przedmiotem pracy jest w założeniu także literatura. Niestety, takiej refleksji 

zabrakło. 

 

W dalszej części swoich wywodów Doktorantka dokonuje analizy trzech 

wybranych pozycji literackich: z NRD (3.4. DDR-Literatur), z RFN (3.7. BRD-
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Literatur) oraz z literatury współczesnej (5. Literatur der Gegenwart), Są to 

kolejno: książka szwajcarskiej lekarki Dr. Elisabeth Kübler-Ross pod tytułem: 

„Interviews mit Sterbenden”, następnie, pracującego zarówno przed wojną, jak i 

kontynuującego swoją praktykę w powojennym RFN, lekarza Wernera Catela 

pod tytułem: „Grenzsituationen des Lebens. Beitrag zum Problem der 

begrenzten Euthanasie“, oraz współczesna książka filozofa i pedagoga Roberta 

Spaemanna zatytułowana: „Es gibt kein gutes Töten – acht Plädoyers gegen 

Sterbehilfe“. Jest to niezwykle interesująca, a przy tym także przejmująca część 

pracy, jako że w dużej części została oparta na prawdziwych przypadkach, 

rozmowach z umierającymi ludźmi, często zawierającymi szkice ich sytuacji 

życiowej, wraz z reakcjami najbliższego otoczenia. Autorka bardzo dokładnie 

podaje życiorysy autorów oraz skrupulatnie streszcza książki (czasem „strona po 

stronie”), co może chwilami wydawać się nieco nużące, jednak podejmowana 

materia być może wymaga precyzji i czujności w sprawach szczegółu. Myślę, że 

warto byłoby wyraźniej podkreślić, iż Werner Catel był w RFN uznawany za 

postać nader kontrowersyjną i choć norymberski sąd nadał mu ostatecznie 

kategorię „Entlastete”, to jednak do końca życia zmagał się ze skutkami swojej 

wcześniejszej działalności, której opinia publiczna nie zapomniała. 

Pozostawienie tej części pracy bez takiego komentarza może bowiem stwarzać 

wrażenie, że w RFN eutanazja była mile widziana i akceptowana. Zestawienie 

książki zwolenniczki „dobrej śmierci” i przeciwniczki eutanazji, Dr. Kübler-

Ross, z zabarwionymi nazistowską ideologią wywodami Catela i filozoficznym 

opracowaniem Spaemanna uważam przy tym za zabieg trafny zarówno 

„publicystycznie” (różność stanowisk), jak i naukowo (reprezentatywność 

spektrum przekonań). Moje wątpliwości budzi jednak pozostawienie bez 

komentarza określenia „Literatur” przy klasyfikacji tych pozycji. Zakładając 

bowiem, że nie należą one do tzw. literatury pięknej, klasyfikacja taka 

wymagałaby, jak sądzę, choćby skrótowego komentarza teoretycznego 

dotyczącego wielości definicji literatury i zakresów jej pola badawczego, a 

przynajmniej naświetlenia kryteriów dokonanego przez siebie wyboru. Podobnie 

jak w przypadku prasy, takiego komentarza niestety zabrakło. Zupełnie 

niezrozumiałe jest dla mnie ponadto włączenie do „literatury NRD” książki 

Szwajcarki Dr. Kübler-Ross (sic!), co uważam za ewidentny błąd 

metodologiczny.  

 

Pewien niedosyt pozostawiają także wnioski końcowe, przedstawione w formie  

trzyipółstronicowego streszczenia (Zusammenfassung), w którym znajdziemy 

raczej stwierdzenia pojawiające się w pracy już wcześniej, a z pewnością na 

potrzeby podsumowania nazbyt szczegółowe, takie jak: „Am 20. April wurde 

Adolf  Hitler geboren“ (s. 410), albo: „Nach dem durch Deutschland verlorenen 

Zweiten Weltkrieg wurde das Land aufgeteilt in vier Besatzungszonen“ (s. 411). 

Wnioski obecne w streszczeniu nie zawsze są też tożsame z zamieszczonymi we 

wcześniejszych częściach pracy. I tak na przykład w streszczeniu czytamy: „Die 
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wenigen Beiträge, die den erforschten Begriff in seiner primären Bedeutung 

deuteten, berichteten vorwiegend aus dem Ausland“ (s. 411), które to 

stwierdzenie przeczy wcześniejszej konstatacji: „21 davon [Beiträge] betrafen 

sowohl das Inland als auch Ausland und 9 das Ausland. Daraus kann man 

erschließen, dass entweder die Euthanasie in Deutschland eine 

überdurchschnittlich große Rolle spielte, oder dass aus dem Ausland wenig 

darüber berichtet wurde“ (s. 255).  Szkoda, że Doktorantka nie zamieściła w 

Streszczeniu bardziej obszernego, syntetycznego i klarownego podsumowania, 

zawierającego po prostu główne wnioski z analizy, które w formie cząstkowej są 

przecież w pracy obecne, choćby w podrozdziałach: 3.3 „Die Euthanasie in der 

DDR-Presse” oraz 3.6 „Die Euthanasie in der BRD-Presse”. 

 

Ostatnia uwaga natury krytyczno-polemicznej dotyczy podrozdziałów 

opisujących życie polityczne i codzienność w NRD i RFN, tzw. „rysów 

historycznych” (3.1.1 „Das Leben in der DDR” oraz 3.5. „Das Leben in der 

BRD”). Należy je uznać za solidne i szczegółowe opracowania, choć w moim 

przekonaniu bardziej korzystne byłoby w tym miejscu raczej skoncentrowanie 

się na opisaniu ewolucji podejścia do eutanazji w przywołanych krajach, 

rezygnując z podawania zbyt wielu szczegółów z życia politycznego. Nie do 

końca zgodzić można się także z niektórymi stwierdzeniami dotyczącymi 

sytuacji politycznej w NRD, takimi jak: „Der Staat sicherte die Arbeit, die 

Männer verdienten genug Geld, und die Frauen blieben zu Hause und sorgten 

für das Wohlergehen der Familie“ (s. 67), co zresztą stoi w sprzeczności ze 

zdaniem znajdującym się kilka stron dalej: „Die DDR verfügte über ein breites 

Netzwerk an Kindergärten und Horten, es ergab sich die Möglichkeit für Frauen, 

das Berufsleben und die Kindererziehung miteinander zu verbinden“ (s. 75). 

Potknięć takich można byłoby moim zdaniem uniknąć, koncentrując się na 

temacie głównym. 

 

Wszystkie powyższe uwagi natury krytyczno-polemicznej nie zmieniają jednak 

mojej pozytywnej oceny pracy. Trzeba podkreślić, że Doktorantka podjęła się 

bardzo trudnego zadania, z którego, jak należy z pełnym przekonaniem 

stwierdzić, dobrze się wywiązała. Autorka swobodnie porusza się po podjętym 

zagadnieniu, prezentuje szeroki ogląd literatury oraz przywołuje szeroki, 

wieloaspektowy kontekst. Na podkreślenie zasługuje wspomniany już 

zachowany naukowy dystans (tutaj skłonność Doktorantki do unikania 

jakichkolwiek komentarzy działa na korzyść pracy) oraz dążenie do 

obiektywizmu. Praca została napisana w przystępny sposób, prezentuje dobry 

styl naukowy, zaś aparat naukowy nie budzi zastrzeżeń.  

 

W końcu trzeba podkreślić, że niewątpliwym walorem pracy jest też unikalność 

podjętego tematu. Mierząc się z nim, kolejni badacze będą zapewne odwoływać 

się do pracy Doktorantki, nawiązując choćby do fragmentów opartych na 
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literaturze przedmiotu, a być może także kontynuując lub modyfikując obraną 

metodę. Choć Doktorantka nie nakreśliła możliwych dalszych eksploracji 

podjętego zagadnienia, nie jest ono z pewnością wyczerpane, otwierając dalsze 

możliwości badawcze, także przed samą Doktorantką – jeśli zdecyduje się 

kontynuować pracę naukową. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, z pełnym przekonaniem stwierdzam, że 

przedłożona mi do oceny dysertacja stanowi dowód dojrzałości naukowej mgr 

Vanessy Dohle i zważywszy na trudność przedmiotu spełnia niewątpliwie 

wymogi stawiane rozprawie doktorskiej. Na tej podstawie oraz w szczególności 

na podstawie wartości merytorycznej dysertacji i jej nowatorskich elementów 

wnoszę o przyjęcie jej i dopuszczenie Autorki rozprawy do kolejnych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

 

Warszawa, 14 sierpnia 2019 r. 

 

 

Dr hab. Magdalena Latkowska 

 


