
 
 

prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński 

em. prof. Uniwersytetu Łódzkiego 

   

 

                                                    R E C E N Z J A 

pracy doktorskiej mgr Jadwigi Pecko „Życie i twórczość Christine Brückner" 

  

         Ze szczególnym  zainteresowaniem śledzę od lat prace naukowe młodych polskich 

germanistów (w tym niejednokrotnie pracowników Uniwersytetu Warszawskiego), które 

podejmują tematy odbiegające od analizy dorobku literackiego uznanych "tuzów" 

piśmiennictwa niemieckojęzycznego. jak choćby  Johann Wolfgang Goethe, Thomas Mann 

czy Bertolt Brecht. Świadczą one przecież o poszukiwaniu (udanym) własnej drogi badawczej 

i - być może przez nich nieuświadomionego- mozolnego "wykuwania" narodowego, 

niezależnego od germanistyki niemieckiej profilu naukowego naszej rodzimej filologii 

germańskiej. 

        Przedłożona mi do oceny praca mgr Jadwigi Pecko należy do tej właśnie cennej 

kategorii rozpraw, traktuje ona o twórczości Christine Brückner, autorki z pewnością nie 

stojącej w jednym szeregu z uznanymi pisarzami współczesnymi, jak Wolfgang Koeppen, 

Uwe Johnson czy Marie Luise Kaschnitz, nie mówiąc o takich sławach jak Günter Grass, 

Heinrich Böll czy Siegfried Lenz. A przecież Christine Brückner cieszyła się (i nadal cieszy) 

dużym uznaniem czytelników i krytyków. Świadczą o tym wysokie nakłady jej powieści i 

dobre recenzje w tak prestiżowych gazetach, jak "Die Zeit", "Frankfurter Allgemeine 

Zeitung", "Süddeutsche Zeitung" czy "Frankfurter Rundschau". 

       Jak stwierdza autorka dysertacji we wstępie,  pragnie ona "przybliżyć dorobek 

literacki jednej z tych >niedocenionych> niemieckich pisarek w Polsce". Warto tutaj dodać za 

Jadwigą Pecko, że żadna z licznych książek Christine Brückner nie została przetłumaczona na 

język polski. A przecież - oprócz wielu walorów natury artystycznej - kilka powieści tej 

pisarki tematyzuje niełatwe stosunki niemiecko-polskie. 

       Podejmując się pracy nad rozprawą doktorską o życiu i twórczości Christine Brückner, 

warszawska germanistka nie dysponowała nadmiarem opracowań na temat autorki "Jauche 

und Levkojen"; oprócz niewielu pozycji książkowych i pewnej liczby artykułów, miała do 

wglądu zestaw recenzji prasowych zgromadzonych w zasobach Innsbrucker Zeitungsarchiv 

zur deutsch- und fremdsprachigen Literatur. Wiele własnego wysiłku i inwencji badawczej 

włożonych w zbadanie twórczości Christine Brückner   zaowocowało  bardzo pozytywnie  w 

końcowym efekcie pracy. 



 
 

       Rozprawa doktorska Jadwigi Pecko jest obszerna, obejmuje bez mała 300 stron. Jest 

ona zbudowana klasycznie: wstęp, stan badań i metodologia, życie i twórczość niemieckiej 

autorki, analiza i interpretacja utworów literackich, podsumowanie oraz część bibliograficzna. 

       Zasadniczy trzon pracy - analiza powieści Christine Brückner - jest blokiem 

rozdziałów najobszerniejszym, liczy ponad 200 stron (rozdział III). Autorka słusznie - wobec 

bogatego ilościowo  dorobku pisarki - zdecydowała się na analizę niektórych tylko, 

wybranych utworów, co pozwoliło na ich obszerne, pogłębione omówienie. Niewątpliwie 

wybrała trafnie: jest to np. ciesząca się dużym powodzeniem "saga rodzinna": "Jauche und 

Levkojen", "Nirgenwo ist Poenichen" oraz "Quints", bardzo charakterystyczne  dla jej 

warsztatu  literackiego zarówno co do treści, jak i formy artystycznej. 

      Jadwiga Pecko analizuje poszczególne utwory wg starannie przemyślanego planu: są 

to np. takie motywy przewodnie jak obraz kobiety, motyw ojczyzny, motyw miłości czy 

motyw matki. 

      Wspomniana analiza stosunków niemiecko-polskich dokonana jest głównie w 

kontekście tzw. "Poenichen-Trilogie", tutaj warszawska germanistka interesująco nakreśla - 

nieodzowne w tym przypadku  metodologicznie - tło historyczne. Dla wielu niemieckich 

czytelników lektura tych partii książek jest poruszająca. 

      Autorka pracy konsekwentnie utrzymuje swoją linię prezentacji dorobku pisarskiego 

Christine Brückner: po omówieniu idei powstania danej pozycji i wyjaśnieniu genezy oraz 

znaczenia tytułu , przechodzi do rozważań historycznoliterackich . 

       Jadwiga Pecko umiejętnie stosuje potrzebne do analizy narzędzia metodologiczne, są 

to więc pogłębione treści historyczne ( nie nużące jednak czytelnika, jako że są utrzymane w 

konwencji powieściowej), a także filozoficzne i psychologiczne, które są nieodzowne w 

interpretacji takich motywów, jak pozycja kobiety we współczesnym świecie (zwłaszcza w 

trudnej rzeczywistości powojennej, ukazywanej przez pisarkę), problem transferu ludności 

niemieckiej z utraconych terenów wschodnich po 1945 roku, czy miłość i jej rola w życiu 

człowieka. 

       Tożsamość bohaterów powieści Christine Brückner, ich wszechstronna i trafna analiza 

to jedna z najważniejszych cech rozprawy Jadwigi Pecko. Warszawska germanistka z dużą 

znajomością tematu porusza się po obszernej twórczości i ciekawym, choć złożonym 

życiorysie  niemieckiej autorki. W sumie prezentuje czytelnikowi swojej rozprawy 

doktorskiej interesujący, rzetelnie napisany i spójny obraz dzieła literackiego Christine 

Brückner. Przekonująco np. udowadnia autorka pracy, że choć niemiecka pisarka nie zaznała 

goryczy i grozy wysiedlenia, to jednak potrafiła ten niełatwy problem ukazać w swych 

utworach w niezwykle sugestywny sposób. A przyznać trzeba, że wśród dużej ilości tego 



 
 

rodzaju pozycji w powojennych Niemczech niezbyt wiele było książek (zwłaszcza w latach, 

kiedy obowiązywała tzw. doktryna Hallsteina), które uczciwie obrazowały jakże trudne 

wówczas relacje polityczne i społeczne między Niemcami i Polakami, i które bez przesadnej 

egzaltacji i naruszania prawdy historycznej potrafiły ukazać tę złożoną problematykę, 

rzutującą przez długi czas na nasze bilateralne stosunki. 

      Innym ważnym motywem - sygnalizowanym powyżej - było ukazanie nowej często 

pozycji kobiety w powojennym społeczeństwie, które niespodziewanie stanęły wobec 

trudnych wyzwań narzuconych im przez bieg historii i zmieniające się realia życia. Ta 

właśnie problematyka, z wyczuciem i wrażliwością zaprezentowana przez Christine 

Brückner, zapewniła jej bardzo duże powodzenie  u czytelników. 

     Kilka słów z uwagami krytycznymi o pracy, która - powtarzam - jest ciekawa i dobrze 

napisana. 

     Wydaje się, że podrozdziały  1.8, 1.8.1 oraz 1.8.2 (a więc Rodzina: Matka i Ojciec) 

powinne być umieszczone wcześniej, zaraz po bloku Dzieciństwo, nauka i praca. Dałoby  to 

większą zwartość sfery biograficznej. 

      Autorka wszystkie cytaty niemieckie podaje we własnym tłumaczeniu, są one dobre, 

choć czasem trafiają się usterki, np. s.37: "Braut eines Pfarrers" jest oddane jako "żona 

pastora" (przyp. 50). Albo s. 37, przyp.47: "Halte Ordnung" autorka tłumaczy jako "trzymaj 

porządek", oczywiście poprawnie po polsku powinno być "Utrzymuj porządek". Na s. 22: 

"chrzczonemu dziecku powstawała przed ustami smużka dymu" - w oryginale jest "dem 

Täufling stand ein Rauchfähnlein vorm Mund", co niewątpliwie trzeba oddać jako "obłoczek 

pary". Ale są to nieliczne, mało istotne uchybienia. 

     Zasygnalizowane błędy i nieścisłości są bardzo nieliczne, nie rzutują one w 

najmniejszym stopniu na moją bardzo pozytywną ocenę pracy . Jest ona napisana 

interesująco, z użyciem nowoczesnego instrumentarium metodologicznego, imponuje 

swobodnym poruszaniem sie autorki po obszernym materiale literatury prymarnej i 

sekundarnej. 

    Uważam, że praca Jadwigi Pecko spełnia w całej rozciągłości warunki stawiane 

rozprawom doktorskim i wnoszę o dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu. 
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