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Przedłożona do oceny praca doktorska pani mgr Katarzyny Gawor jest próbą analizy 

wybranych tekstów naukowych i literackich popularyzujących wiedzę historyczną, a 

konkretnie tych, które przybliżają nieznane szerzej przedstawicielki rodu Habsburgów 

zasiadające na polskim tronie. Pomysł zaprezentowania różnych paradygmatów narracji 

historycznej i literackiej, oraz poddania ich krytycznej ocenie, należy uznać za 

interesujący. Uważny przegląd poszczególnych części składowych recenzowanej 

dysertacji pozwala jednak na wykazanie pewnych deficytów i niedociągnięć, których 

obecność w pracy aspirującej do miana naukowej budzi negatywne emocje. Pojawiają się 

one z dużą intensywnością już od strony 8, kiedy to narracja Autorki przerwana zostaje 

trzystronicową wyliczanką tytułów! Już ten jeden niecodzienny zabieg powoduje, iż 

czytelnik rozprawy podchodzi do kolejnych jej części z dużą dozą nieufności co do 

intencji Doktorantki. A intencje te na pewno godne są jego uwagi i szacunku: młoda 

warszawska Uczona podejmuje oto trud porównania przekazów kilku historyków polskich 

oraz wizerunków spolszczonych Habsburżanek jakie uwiecznił w swoich powieściach 

historycznych Józef Ignacy Kraszewski. To niewątpliwie pierwsza tego rodzaju 

inicjatywa naukowa w polskiej germanistyce. W koncepcji tej rozprawy tkwi jej siła. 



Równoległa lektura opracowań naukowych bądź popularnonaukowych oraz tekstów 

fikcjonalnych może bowiem stać się początkiem atrakcyjnej poznawczo eksplikacji, 

odsłaniającej związki literatury i nauk historycznych. 

 

Katalog pytań i zastrzeżeń, jakie nasunęły mi się podczas uważnej lektury dysertacji, nie 

jest zbyt obszerny. Zgłaszam je, by wskazać wybitnie uzdolnionej badaczce słabsze – 

moim zdaniem – strony jej warsztatu naukowego. Rozpocznę od sformułowania kilku 

krytycznych refleksji będących produktem ogólnego oglądu recenzowanej rozprawy. Czy 

– oprócz kompendium Przeździeckiego – nie można było sięgnąć do innych, bardziej 

szczegółowych prac dziewiętnastowiecznych historyków polskich, które mogły być znane 

Kraszewskiemu? Wszelkie porównania miałaby wtedy głębszy sens, można by 

formułować wiarygodne wnioski dotyczące stopnia adaptacji wiedzy naukowej w 

literaturze popularnej pokroju Kraszewskiego. Przemieszanie w poszczególnych 

rozdziałach dysertacji poglądów dawnych i współczesnych badaczy życia władców i 

władczyń Polski powoduje pewien chaos metodologiczny i prowadzi do rozmiękczenia 

założonego celu badań. Nie można oprzeć się też wrażeniu, że miejscami mamy do 

czynienia z przekazem w pewnej mierze odtwórczym – „ukoronowaniem” tej tendencji 

jest przydługi cytat w postaci tablic genealogicznych na stronach 282-290! Autorka, 

niepomna przytoczonej już we Wstępie i stanowiącej drogowskaz metodologiczny 

rozprawy tezy Haydena White’a o częściowo przynajmniej fikcjonalnym charakterze 

każdego wywodu historycznego, i o tym, że jest on jedynie indywidualną interpretacją 

danego wydarzenia albo też postaw czy postępowania opisywanej w nim postaci, w 

kolejnych rozdziałach swojej pracy, zamiast dokonywać wnikliwych analiz warstwy 

narracyjnej przywoływanych tekstów historycznych, bezkrytycznie powołuje się na różne 

– często wątpliwe – tezy autorów wykorzystywanych w jej pracy „dzieł”. To ostatnie 

słowo zapisuję w cudzysłowie, chcąc zwrócić uwagę na jego nadużywanie (m.in. str. 16, 

18, 45, 60, 166 i wiele in.). To „powoływanie się” na autorytety, głównie na trzy – Besala, 

Duczmal, Rudzki – nadaje niektórym pasażom recenzowanej pracy charakter obszernego 

streszczenia ich książek, które przecież nie pretendują do źródeł naukowo ugruntowanej 

wiedzy historycznej, są bowiem opracowaniami popularnonaukowymi bądź quasi-

naukowymi, przeznaczonymi dla szerokiego kręgu odbiorców, opracowaniami wtórnymi, 

powstały bowiem na podstawie wyników badań szczegółowych prowadzonych przez 



przedstawicieli wielu pokoleń polskich historyków. Ślady lektury tego rodzaju 

kompendiów dostrzec można w języku pracy, dynamicznym, ale pozbawionym w 

licznych partiach rozprawy terminologii fachowej, zbliżonym do języka potocznego. Styl 

niektórych części dysertacji na pewno odbiega od kanonów tzw. języka naukowego – 

zwrotów w rodzaju „pragnę skoncentrować się na” (str. 4), „odeszła z tego świata” (str. 

51) można znaleźć tutaj wiele. Narrację zakłócają liczne lapsusy, których przecież nie 

powinno być w wersji przesłanej do recenzji; oto kilka przykładów: „chowany w ten 

sposób cesarz Franciszek” (str. 48); „niedoszły ostatecznie do skutku związek” (str. 49), 

„niechęci ku nim” (str. 53), „uczciwie należy zauważyć, iż” (str. 275), „ponieważ 

podczas gdy” (str. 282). Szwankuje interpunkcja, dziwią, nieliczne na szczęście, 

jednozdaniowe akapity, dziwi obecność w pracy naukowej ilustracji przejętych z 

Wikipedii, dziwi też brak źródeł przy niektórych ilustracjach (np. str. 93, 94, 270). 

Praca doktorska pani Katarzyny Gawor mogła stać się istotnym osiągnięciem w badaniach 

nad relacjami między biografią literacką i zredagowaną w oparciu o źródła narracją 

historyczną, a tylko takiemu zadaniu może podołać filolog. O tym, że plan ten nie do 

końca powiódł się, zadecydował brak jednolitej koncepcji metodologicznej oraz swoista 

„zachłanność” naukowa Doktorantki, która wybrała się – chyba bez koniecznego w takich 

razach ekwipunku w postaci pogłębionej wiedzy teoretycznej – na peregrynacje po 

obszarach dostępnych zasadniczo wyłącznie historykom, zbrojnym w niezwykle 

przydatny w ich badaniach ekwipunek w postaci teoretycznych uogólnień z zakresu kilku 

nauk pomocniczych historii. Tego rodzaju wyprawa już w swoim zalążku musi budzić 

wątpliwości, bo miejscami skazuje odbiorcę rozprawy na kontakt ze streszczeniami 

popularnych kompendiów popularyzujących wiedzę o dawnych włodarzach 

Rzeczypospolitej, a czasem także z tezami, którym nie towarzyszy niezbędna w dyskursie 

naukowym argumentacja. Doktorantka zatraca czasem orientację w narzuconym sobie 

wieloaspektowym wymiarze badań, co prowadzi do powtórzeń i skrótów myślowych 

utrudniających odszyfrowanie jej intencji. Orientację traci po raz pierwszy właściwie już 

we Wstępie, w którym mówi kilkakrotnie o ośmiu „arcyksiężniczkach z możnego i 

sławnego rodu Habsburgów, które poślubiając polskich monarchów, stawały się 

towarzyszkami ich życia i polskimi monarchiniami” (str. 4), wymienia jednakże tylko 

siedem, zapominając o Cecylii Renacie. 



W poszczególnych rozdziałach pracy widoczny jest wszakże mozolny trud przecierania 

interdyscyplinarnych bezdroży, które każdemu początkującemu badaczowi sprawiłyby 

podobne kłopoty, jakie stały się udziałem warszawskiej Doktorantki. Trudność zasadnicza 

przy tego rodzaju badaniach to konieczność formułowania naukowo zobiektywizowanych 

tez, w których zawarte byłyby wnioski będące produktem pogłębionej analizy tekstów 

literackich – w tym przypadku powieści historycznych Kraszewskiego – powstałych na 

podstawie opublikowanych wcześniej wyników badań historyków, a także samych 

opracowań historycznych. Wydaje się, że Doktorantka podołała w znacznej mierze 

zadaniom wynikającym ze sformułowanych we Wstępie celów badawczych. Jej dysertacja 

ma charakter nowatorski i może zachęcić nie tylko adeptów nauk humanistycznych, lecz 

także doświadczonych badaczy do podejmowania prób komparatystycznego ujęcia 

narracji historycznych i literackich. Próba podjęta przez panią mgr Katarzynę Gawor 

stanowi ważny wkład w badania nad relacjami między nauką a literaturą, między 

literaturą faktu a piśmiennictwem fikcjonalnym.  

 

Przechodzę do sformułowania konkluzji: 

Przedłożona przez panią mgr Katarzynę Gawor praca doktorska jest – mimo wskazanych 

w recenzji usterek natury technicznej i metodologicznej – osiągnięciem naukowym 

zasługującym na uwagę i wnoszącym sporo ożywczych impulsów do tradycyjnie 

pojmowanych badań filologicznych. 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. 

 

Edward Białek       Wrocław, 5 X 2016 r. 

 


