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Dysertacja doktorska pani mgr Agnieszki Bagińskiej, napisana pod kierunkiem pana 

prof. dra hab. Roberta Małeckiego, jest osiągnięciem pionierskim, wykraczającym swoim 

znaczeniem poza polską scenę naukową. Jej rozprawa, poświęcona problematyce 

performatywności utworów słynnej niemieckiej grupy muzycznej Rammstein, jest też 

przykładem udanego poszukiwania nowych rozwiązań, które umożliwiłyby kompleksowy 

opis tekstu literackiego przeznaczonego do prezentacji estradowej. Po uważnej lekturze 

interesującego tekstu nasuwa się następujące spostrzeżenie: nie po raz pierwszy w 

ostatnich latach warszawska germanistyka zgłasza roszczenia do pierwszeństwa we 

wprowadzaniu do badań nad kulturą niemiecką nowych tematów, jakich nie podejmowali 

wcześniej nie tylko polscy, ale także niemieccy kulturoznawcy. Recenzowana monografia 

potwierdza więc znaczące miejsce Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

w europejskich naukach humanistycznych i społecznych.  



Przedłożona do oceny rozprawa jest czytelnym komunikatem, zredagowanym z wielkim 

osobistym zaangażowaniem Autorki, o czym świadczy m.in. pierwszoosobowa forma 

porozumiewania się z odbiorcą. Ów „czytelny” wymiar wywodów nie jest w tym 

przypadku oczywistością, ich przedmiotem jest bowiem zagadnienie, które do dzisiaj 

budzi wiele emocji i nie może doczekać się w miarę jednolitej interpretacji, nie mówiąc 

już o powszechnie akceptowanej definicji. W swoich eksploracjach Doktorantka sięga 

mianowicie do różnych teorii performatywności, wykazując przy tym ogromną erudycję i 

indywidualne rozumienie tej jakże pojemnej kategorii. We współczesnej humanistyce 

terminy takie jak performance, performatyka i ich pochodne już dawno zdominowały 

dyskurs dotyczący istoty twórczości artystycznej, ale ich niejednoznaczność i swego 

rodzaju dowolność interpretacyjna nie doprowadziła do powszechnego uznania ich 

„naukowego” wymiaru. Można by chyba zaryzykować tezę, iż ciągle jeszcze nie 

sformułowano takiej teorii performatywności, która mogłaby być traktowana jako zbiór 

wytycznych do kompleksowego oglądu a następnie naukowego opisu zjawisk 

artystycznych. Mimo to nie wahamy się mówić o tzw. zwrocie performatywnym 

otwierającym wiele nurtów badawczych postrzeganych jako stricte interdyscyplinarne i 

wnoszące sporo ożywienia do skostniałych już nieco tradycyjnych badań w obrębie 

szeroko pojętej humanistyki. Doktorantka raz po raz dowodzi, iż dysponuje obszerną 

wiedzą teoretyczną, która umożliwia jej nieskrępowane poruszanie się po meandrach 

performatywności, przede wszystkim w kontekście przedstawienia scenicznego czy 

estradowego, które zwykło się – zgodnie z zaleceniami prekursorów zwrotu 

performatywnego – zaliczać także do widowisk społecznych. 

W dysertacji przywoływane są wypowiedzi zagranicznych i krajowych autorytetów – 

widać, iż Autorka szuka uzasadnienia dla swoich tez i hipotez w pracach reprezentujących 

różne strategie opisu sprawczego charakteru aktów artystycznych. Znaleźć więc można w 

jej wywodach odwołania do początków refleksji nad performatywnością, jak i wyniki 

najnowszych badań; wśród częściej cytowanych bądź jedynie komentowanych dokonań 

pojawiają się prace Johna L. Austina, Judith Butler, Manfreda Pfistera, Eriki Fischer-

Lichte, Victora Turnera, Richarda Schechnera, Małgorzaty Sugiery i wielu innych. Pani 

Bagińska umiejętnie tworzy w ten sposób zręby własnej teorii performatywności, 

niezbędnej do opisu działań twórczych (wystąpień scenicznych) członków zespołu 

Rammstein jako „interakcji literatury, muzyki i teatru”. 



W trosce o jak najdalej idącą wiarygodność owego opisu wiele uwagi poświęca kategorii 

ramy inscenizacyjnej jako kluczowego pojęcia nie tylko dla badań teatrologicznych, lecz 

także dla „badań nad performatywnym charakterem występów zespołów muzycznych”. 

To ostatnie sformułowanie jest częścią tytułu rozdziału czwartego, który – jako jedyny z 

elementów strukturalnych recenzowanej dysertacji – budzi pewien niedosyt. Autorka 

zapowiada mianowicie, iż zaprezentuje  tu „stan badań nad performatywnością w muzyce 

oraz znaczące dla dysertacji publikacje dotyczące zespołu Rammstein w języku 

niemieckim, ojczystym języku muzyków, oraz – z uwagi na język dysertacji – w języku 

polskim.” (s. 49). Zapowiadany „stan badań” to właściwie jedynie wyliczanka nazwisk i 

tytułów opatrzonych tu i ówdzie wątłymi komentarzami. Podczas przygotowywania 

dysertacji do druku, a upublicznienie przedłożonych w niej wyników badań uważam za 

bardzo sensowne, należałoby wybrać najważniejsze prace w obu językach i poddać je w 

miarę szczegółowej analizie, nawet jeśli nie mieszczą się w głównym nurcie badań 

Doktorantki, a więc nie dotyczą performatywnego wymiaru występów scenicznych 

muzyków tworzących grupę Rammstein. 

Część empiryczna dysertacji zawiera opis filmu koncertowego zespołu Rammstein 

będącego nagraniem występu niemieckich muzyków w jednej z hal sportowych Paryża. 

Doktorantka, ściśle przestrzegając teoretycznych wytycznych dotyczących ramy 

inscenizacyjnej, dokonuje analizy 22 utworów zapisanych na wydanej w 2017 roku płycie 

Rammstein: Paris i stara się stwierdzić, „jaki rodzaj performatywności powstaje w trakcie 

poszczególnych elementów przedstawienia – materialna, kognitywna, emotywna.” (s. 55) 

Dla prezentacji wyników swoich eksploracji wybrała formę tabel i kolorowych wykresów. 

Analizę każdego występu kończą wnioski. Ten ostatni element deskrypcji poszczególnych 

utworów mógłby, moim zdaniem, nabrać większej wiarygodności poprzez – sporadyczne 

chociażby – odwoływanie się do literatury przedmiotu, czyli do wspomnianych już tutaj 

opracowań stanowiących teoretyczny trzon dysertacji, ale także do rozpraw i szkiców 

wymienionych w rozdziale czwartym. 

Układ rozprawy jako całości nie budzi zastrzeżeń: każdy element strukturalny jest 

profesjonalnie zredagowanym komunikatem, każdy z nich, podobnie jak cała praca, 

kończy się przemyślanym podsumowaniem. Rozprawa pani Agnieszki Bagińskiej jest 

ponadto wzorcowym przykładem poprawności technicznej: starannie zredagowany tekst 

zapisany jest niemal bezbłędnie. Styl osobniczy Doktorantki na pewno zachwyci 



czytelnika preferującego precyzję w wyrażaniu myśli: jej wywody opierają się o starannie 

dobraną terminologię fachową, którą umiejętnie wykorzystuje do drobiazgowego opisu 

poszczególnych faz występów muzyków zespołu Rammstein.  

 

Przechodzę do sformułowania konkluzji: rozprawa doktorska pani mgr Agnieszki 

Bagińskiej pozwala upatrywać w młodej uczonej doskonałą badaczkę tekstów kultury, 

która już u progu drogi twórczej mocno zaakcentowała swoją obecność w naukach 

humanistycznych. Jej badania nad różnymi odmianami performatywności w twórczości 

członków zespołu Rammstein, zwieńczone przedłożoną tu dysertacją, należy uznać za 

znaczące i stanowiące ważne ogniwo w interdyscyplinarnie zorientowanym dyskursie 

naukowym. Warsztat filologiczny i baza metodyczna, a także szerokie spektrum 

zainteresowań naukowych Doktorantki zasługują na najwyższe uznanie. Jej rozprawa 

doktorska stanowi znaczące osiągnięcie naukowe, które winno zostać wyróżnione i 

ogłoszone drukiem. Spełnia ona – tak pod względem merytorycznym jak i formalnym – 

wymogi, jakie stawia Ustawa o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym. Wnioskuję 

zatem o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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