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Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. 

Integracja, asymilacja, nowa ojczyzna  – 

obraz gastarbeiterów w satyrycznej twórczości Osmana Engina 

 

W związku z cudem gospodarczym Niemcy rozpoczęły w latach 60-tych ubiegłego wieku 

rekrutację pracowników zagranicznych, zwanych również gastarbeiterami. Z biegiem lat 

liczba gastarbeiterów mieszkających w Niemczech znacznie wzrosła, między innymi poprzez 

łączenie rodzin. Obecnie w Niemczech mieszka ponad 8 milionów osób o pochodzeniu 

migracyjnym. Wielu z nich urodziło się w Niemczech lub mieszka tam od dziesięcioleci.  

Recesja, która wybuchła wraz ze światowym kryzysem naftowym w latach 70-tych, 

skutkowała nagłym przyrostem bezrobocia. Wielu Niemców obwiniało za swoje bezrobocie 

zagranicznych gastarbeiterów, co z biegiem czasu przerodziło się ksenofobię i odrzucenie 

przez niemieckie społeczeństwo. Owa ksenofobia i konflikty społeczne stały się przedmiotem 

wielu dzieł literackich pisarzy pochodzenia zagranicznego. 

Satyry Osmana Engina wydają się bardziej odpowiednie niż jakiekolwiek inne teksty 

literackie do dyskusji nad problemem stereotypowego przestrzegania migrantów tureckiego 

pochodzenia w Niemczech. Pochodzący z Izmiru autor porusza tematy z życia wielu 

migrantów, którzy codziennie doświadczają trudności przebywania na obczyźnie, często 

mających swoje korzenie w uprzedzeniach. Należą do nich między innymi początkowe 

problemy językowe, trudności z integracją, status w hierarchii społecznej, wyzwania w 

kontaktach z Niemcami, a często także doświadczenia związane z ksenofobią. Engin potrafi 

za pomocą ironii i krytycznego dystansu wielowarstwowo narysować zarówno Niemców, jak 

i ich nowych współobywateli z zagranicy.  

Celem pracy jest przedstawienie stereotypowych obrazów tureckich migrantów w Niemczech 

oraz stereotypowego Niemca w oczach gastarbeiterów na przykładzie wybranych tekstów 

Osmana Engina oraz refleksja nad możliwością pokojowego współistnienia. Wywód ma 

posłużyć udowodnieniu tezy, że twórczość Engina przyczynia się do lepszego zrozumienia 

egzystencji tureckiej ludności napływowej we współczesnych Niemczech. Stanowi także 

próbę refleksji nad głównym środkiem wyrazu artysty, jakim jest satyra.  



Pierwsza część pracy służy zaprezentowaniu życia i twórczości pisarza, przypomnieniu 

wiadomości o satyrze, o historii tureckiej imigracji do Niemiec, a także wyjaśnieniu 

najważniejszych pojęć i przybliżeniu stanu badań.  

W drugiej analizie poddano satyryczne utwory Osmana Engina, w podziale na takie 

zagadnienia, jak: obraz rdzennych Niemców, obraz gastarbeiterów, różnice i podobieństwa 

kulturowe oraz interakcje między autochtonami a tureckimi gastarbeiterami. Jako 

najważniejsze tematy Enginowskich narracji potraktowano w tych analizach kwestie, 

integracji, asymilacji i bytowania w nowej ojczyźnie oraz często funkcjonujące w 

społeczeństwie stereotypy. 

Dysertację zamyka część trzecia podsumowująca wcześniejsze wywody i zawierająca główne 

spostrzeżenia oraz wnioski. Do najważniejszych konkluzji należy stwierdzenie, że 

charakterystyczną cechą stylu Engina jest wielokrotnie w analizie zaobserwowane 

wyolbrzymianie cech i wydarzeń, co ma na celu obalanie popularnych uprzedzeń. Jego satyry 

starają się pokazać sytuację gastarbeiterów i przywrócić im choćby część utraconej 

osobowości, dzięki czemu spełniają bardzo ważną społeczną funkcję. Mogą skłaniać do 

refleksji nad zasadnością przedstawianych stereotypów. 

Ponieważ nieuniknione jest, że w trwającej wiele lat historii migracji do Niemiec kultura 

kraju przyjmującego i kultura imigrantów wpływały na siebie nawzajem, autor tej pracy starał 

się przedstawić wzajemne oddziaływanie kultury tureckiej i niemieckiej.  

W pracy autor dochodzi do wniosku, że akceptacja bądź nieakceptacja innego oraz obcego 

odgrywa decydującą rolę w rozwoju stereotypów. Engin najchętniej sięga po formy 

przesadnego wyolbrzymiania i przerysowywania cech charakteru i to zarówno w odniesieniu 

do postaci ludności napływowej, jak i autochtonicznej. Autor posługuje się humorem jako 

narzędziem rozluźniania napięć. Zważywszy na obecne w społeczeństwie nastroje oraz 

wrogość wobec imigrantów, można jego twórczość uznać za artystyczną formę walki z 

ksenofobią, przemocą i bezmyślnością, ale także o uznanie praw swoich rodaków w 

Niemczech. 
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