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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Prawdy pt. Kulturtexte im 

deutsch-polnischen öffentlichen Diskurs in den Jahren 1989-2018, napisanej 

pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Roberta Małeckiego, Uniwersytet 

Warszawski 2019, stron 225. 
 
 

Praca doktorska mgr Eweliny Prawdy została poświęcona dialogowi polsko-

niemieckiemu po 1989 roku; zagadnieniu tyle wielokrotnie już przez badaczy 

podejmowanemu, co wciąż pozwalającemu na nowe ujęcia z różnych 

perspektyw badawczych w oparciu o rozmaite źródła i metodologię. Jedno z 

takich ciekawych źródłowo i metodologicznie ujęć proponuje oceniana 

dysertacja, przedstawiająca publiczną debatę polsko-niemiecką od przełomu 

1989 r. do czasów współczesnych. Analiza opiera się na wybranych, głośnych 

medialnie i daleko rezonujących wydarzeniach kulturalnych i tekstach, 

mających istotny wpływ na kształtowanie się tej debaty w ostatnich latach. 

Należą do nich: wystawa pt. „Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 Jahre 

Kunst und Geschichte”, koncentrująca się wokół tematów historycznych 

przedstawionych w szerokiej perspektywie czasowej, niemiecki film pt. „Unsere 

Mütter, unsere Väter“, dotyczący drugiej wojny światowej oraz niektóre dzieła 

literatury polskiej, punktowo odnoszące się do różnych okresów w polsko-

niemieckiej historii. Wybór ten uzupełnia prezentacja dyskusji wokół polskiej 

ustawy o IPN, która była szeroko komentowana po obu stronach Odry, ale także 

krytycznie odbierana przez różne inne środowiska na świecie. W efekcie mamy 

do czynienia z ciekawą, rozbudowaną i spójną treściowo rozprawą o 

przemyślanej konstrukcji, opartą na bogatej i – co należy podkreślić – doskonale 

dobranej polskiej i niemieckiej literaturze przedmiotu, która w przekonujący 

sposób nakreśla przebieg wspomnianych debat w Polsce i w Niemczech.  

 

W głównym toku swoich rozważań Autorka gruntownie dokumentuje i w 

sposób wyczerpujący opisuje zarówno wydarzenia kulturalne, jak i ich recepcję, 

zwracając uwagę na różne punkty ciężkości debat, ich przebieg, a wreszcie 

problemy i konflikty, których wydarzenia te były (współ)generatorem lub, w 

większym chyba stopniu, katalizatorem i symptomem. Zwraca przy tym 

szczególną uwagę na powody i motywy jakże różnego przebiegu debat w Polsce 

i w Niemczech, do których zalicza przede wszystkim nierównoczesność 

procesów historycznych oraz inne rozłożenie akcentów w podejmowaniu 

dyskusji nad spornymi punktami w polsko-niemieckiej historii, wiążąc je z 

różnym doświadczeniem historycznym oraz tradycją polityczną obu 

społeczeństw, jak również rolą mitologii narodowej. W końcu podkreśla także 

rolę artystów w kształtowaniu polsko-niemieckiego dialogu, określając ich jako 

prekursorów niestandardowego, a wręcz nowatorskiego sposobu przedstawiania 

historii relacji polsko-niemieckich, mogących zainicjować zmianę optyki we 
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wzajemnym postrzeganiu. Całość zamyka streszczenie, w którym zamieszczone 

zostały główne wnioski z przeprowadzonej analizy. 

 

W części głównej pracy wysoko oceniam zwłaszcza rozdziały poświęcone 

wystawie „Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte”, 

oraz filmowi „Unsere Mütter, unsere Väter“. Oba wydarzenia zostały 

gruntownie udokumentowane i wieloaspektowo omówione, a przywołane w 

części metodologicznej teorie zostały w obu rozdziałach w przekonujący sposób 

zastosowane. Zarówno analiza roli mitu w odniesieniu do mitologii narodowej, 

której ewidentna krytyka była częścią polemicznej w założeniu wystawy „Tür 

an Tür…”, jak i zastosowanie teorii pamięci w odniesieniu do filmu „Unsere 

Mütter, unsere Väter“ uważam za wybory bardzo trafne i świadczące o 

wysokich kompetencjach naukowych Doktorantki. Szkoda może jedynie, że nie 

uzasadniła ona choćby skrótowo wyboru tych właśnie wydarzeń, ponieważ po 

1989 r. mamy do czynienia z wieloma wydarzeniami i debatami tego typu. 

 

Niewątpliwym atutem pracy jest także rozbudowana część teoretyczno-

metodologiczna, nawiązująca do różnych tradycji filozoficznych i szkół 

literaturoznawczych (m.in. M. Focault, J. Habermas, R. Barthes), w tym przede 

wszystkim do wspomnianej powyżej teorii pamięci Aleidy Assmann, jako 

kluczowej dla przedstawionej analizy. Na uznanie zasługuje także wielokrotne 

odwoływanie się Doktorantki w toku rozważań do zaprezentowanej we Wstępie 

metodologii. Dokonuje ona przy tym udanej próby przełożenia przywołanych 

teorii na grunt materiału badawczego, co – zważywszy choćby na mnogość 

metodologicznych nawiązań – z pewnością nie należało do łatwych zadań. W 

końcu na pochwałę zasługuje potoczysty język oraz styl pracy, a także 

niezwykle starannie skonstruowany aparat naukowy, w tym rozbudowane, 

poprawnie zredagowane przypisy, mające niekiedy charakter uzupełniający 

wobec głównego nurtu rozważań. 

 

Postaram się w tym miejscu syntetycznie przedstawić uwagi natury krytyczno-

polemicznej, które dotyczą pozostałych części pracy. Moje wątpliwości budzi 

zwłaszcza włączenie do głównego nurtu rozważań dyskusji wokół ustawy o 

IPN. Uważam, że umieszczenie jej nie stanowi wartości dodanej dla pracy, 

choćby z uwagi na fakt, że dyskusja ta nie dotyczy w takim samym stopniu 

stosunków polsko-niemieckich, jak pozostałe wybrane wydarzenia i teksty. Po 

wtóre, skoro te ostatnie związane są z prezentacją wytworów kultury wysokiej 

(dzieł sztuki) lub przynajmniej kultury masowej, są więc skutkami działań 

twórców (artystów, kuratorów wystaw, reżyserów, pisarzy), to czy za 

uzasadnione należy uznać przywołanie w pracy dyskursu stricte politycznego, 

dodatkowo analizowanego w dużym stopniu na podstawie komentarzy 

internetowych? W moim przekonaniu część ta niepotrzebnie zaburza 

metodologiczno-treściową harmonię pracy. 
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Pewien niedosyt pozostawia też rozdział poświęcony ilustracji stosunków 

polsko-niemieckich na wybranych przykładach dzieł literatury polskiej. Oprócz 

analizy „Kinderszenen” Jarosława Marka Rymkiewicza, która jest skrótowa i 

sprawia wrażenie niedokończonej, Doktorantka poddaje analizie jeszcze dwie 

inne pozycje: „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego” (niem. „Die schöne Frau 

Seidenmann”) oraz „Hanemann” Stefana Chwina, opierając się zresztą głównie 

na jednej pracy autorstwa Przemysława Czaplińskiego. Podobnie jak w 

przypadku wystawy i filmu, Autorka nie uzasadnia jednak dokonanych 

wyborów, które nie są w moim przekonaniu oczywiste. Jeśli chodzi o książkę 

Andrzeja Szczypiorskiego, to istotnie zdobyła ona swego czasu uznanie 

krytyków, ale obecnie fascynacja twórczością tego autora zdecydowanie minęła, 

także z uwagi na kontrowersje, które pojawiły się wokół jego biografii. Co do 

„Hanemanna” Stefana Chwina, to – biorąc pod uwagę przywołany kontekst 

Gdańska – trzeba zapytać, czy nie należało w tym miejscu choćby w formie 

krótkiej wzmianki wspomnieć o Günterze Grassie – autorze o niewątpliwych 

zasługach dla polsko-niemieckiego dialogu (choć oczywiście do polskiej 

literatury nie zaliczanego)? W moim przekonaniu, pisząc o stosunkach polsko-

niemieckich, literaturze, polityce i Gdańsku, nie można nie odwołać się do tego 

autora. W części poświęconej literaturze polskiej Autorka wymienia ponadto 

projekt teatralny Jana Klaty pod tytułem „Transfer” oraz beletrystykę Steffena 

Möllera, również nie komentując dokonanych przez siebie wyborów i nie 

uzasadniając, dlaczego pierwszy zalicza do literatury, a drugi do polskiej (sic!) 

 

Uwagę krytyczną chciałabym także sformułować pod adresem celu badawczego 

pracy, który moim zdaniem jest niejasny. Zarówno część metodologiczna, jak i 

główna zawierają zbyt wiele pobieżnych pytań, o różnym zresztą ciężarze 

gatunkowym. Przywołam tutaj skrótowo tylko niektóre pojawiające się pytania, 

aby zilustrować problem. I tak na pierwszych stronach dysertacji czytamy: „In 

dieser Arbeit möchte ich sowohl die historischen Prozesse als auch die 

Kulturdebatten nach 1989 unter dem Gesichtspunkt untersuchen, ob man von 

einem deutsch-polnischen Imaginationsraum sprechen kann (…) Das 

Forschungsziel sollte auch sein, Hindernisse für einen wirksamen Dialog zu 

identifizieren. Im Ergebnis soll die Dissertationsschrift die Bereiche ausmachen, 

an denen beide Gesellschaften noch arbeiten müssen. Die Ergebnisse sollen 

Wissenslücken im Verständnis deutsch-polnischer kultureller Prozesse füllen“ 

(s. 6.)  Kilka stron dalej Doktorantka zadaje inne pytania: „Inwiefern können 

Film, Kunst und Literatur helfen, diese interkulturellen Unterschiede aufdecken 

sowie Meinungsverschiedenheiten oder Unstimmigkeiten überwinden? Stellen 

die in der Dissertation angeführten Beispiele diese Problematik gut dar? Helfen 

Künstler und Schriftsteller Deutschen und Polen, den Weg zu einem neuen 

Umgang mit der Vergangenheit zu finden?“ (s. 10). Dalej znajdujemy następne 

pytania: „In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob es einen 
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europäischen Diskurs und eine einheitliche europäische Öffentlichkeit gibt“ (s. 

28), a na kolejnych stronach: „Was sind Nachteile und Risiken der 

Kommunikation in der virtuellen Öffentlichkeit?“ (s.35). Trzy strony dalej pole i 

cele badawcze zostają zakreślone jeszcze szerzej: „Zurzeit können wir eine 

Polarisierung der polnischen und der deutschen Gesellschaft beobachten. Diese 

Polarisierung ist ebenfalls ein Thema dieser Dissertation“ (s. 38), a następnie: 

„Forschungsgegenstand dieser Dissertation ist die Kommunikation zwischen 

Deutschen und Polen nach 1989“ (s. 50). Dalej Autorka dodaje kolejne 

zagadnienia: „Unterschiede in der Denkweise, andere soziale Gesichtspunkte 

oder diverse Verhandlungsstile, die Kultur der Arbeit und interkulturelle Formen 

der Zusammenarbeit werden unter die Lupe genommen“ (s. 53). Nowe pytania 

pojawiają się w całej pracy (w dalszych częściach rzadziej), ale jeszcze na 

odległej stronie sto pięćdziesiąt trzy zawarta jest informacja o kolejnym celu 

pracy: „In dieser Arbeit geht es darum, ein möglichst vollständiges Bild der 

deutsch-polnischen Debatten nach 1989 zu zeichnen”. Przeróżne pytania 

zajmują niekiedy ponad pół strony, co dla odbiorcy jest niebywale męczące i 

niezrozumiałe, sprawia też wrażenia chaosu. 

 

Szkoda, że Doktorantka nie przedstawiła we Wstępie kilku klarownych hipotez 

związanych z celem pracy, które byłyby następnie w pracy konsekwentnie 

potwierdzane bądź obalane. Pozwoliłyby one na skoncentrowanie toku wywodu 

na głównych wątkach i tym samym „zdyscyplinowanie” narracji. W 

konsekwencji cel pracy pozostaje niestety niejasny i należy zadać w tym 

miejscu uzasadnione pytanie, czy głównym celem pracy było przedstawienie 

różnic i podobieństw w polskim i niemieckim dyskursie, czy też wskazanie na 

pionierską rolę artystów (ludzi kultury), czy może odkrycie tych obszarów w 

stosunkach polsko-niemieckich, nad którymi społeczeństwa powinny jeszcze 

pracować? Notabene – odnosząc się do ostatniego – takie postulatywne 

podejście do przedmiotu badań nie jest dobrą praktyką w nauce.  

 

W części metodologicznej zabrakło także kilku definicji ważnych pojęć, które 

moim zdaniem mają kluczowe znaczenie dla rozważań w pracy. Czym jest tekst 

kultury? W jakim stosunku pozostaje wobec tekstu literackiego? Czym jest 

właściwie pamięć zbiorowa? Kim jest „Kulturschaffender”? Doktorantka 

operuje ostatnim pojęciem, nie wyjaśniając jego pochodzenia, ani nie opatrując 

go choćby skrótowym komentarzem. Należy jednak zauważyć, że nie jest to 

określenie neutralne, a mające swoją długą tradycję i niepozbawione 

politycznego nacechowania. Jako że było ono używane przez polityków w NRD 

na określenie części klasy społecznej (wymiennie z: „Geistesschaffende”), do 

której zaliczano pisarzy i innych artystów, wciąż kojarzone jest z tamtą, minioną 

już epoką. Wprawdzie rzeczywiście pojęcie to funkcjonuje cały czas w języku 

niemieckim i jest opisywane jako to, które z powodzeniem „przetrwało” czasy 

NRD, to jednak znacznie lepiej brzmiałoby moim zdaniem określenie 
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„Künstler”, z ewentualnym doprecyzowaniem, jakie inne jeszcze zawody 

związane z kulturą i sztuką znalazły się w polu rozważań. 

 

Na koniec chciałabym polemicznie odnieść się także do – obecnego w pracy 

dość wyraźnie – wątku dotyczącego roli artystów w życiu politycznym, która 

wydaje mi się przez Autorkę trochę przeceniana. Nie mogę zgodzić się na 

przykład ze stwierdzeniem: „Kulturschaffende [werden] früher auf soziale und 

politische Phänomene aufmerksam. Politiker handeln ja in einer Welt, die zuvor 

von Kulturschaffenden erzählt und gedeutet wurde. Vielleicht haben Künstler 

dadurch auch eine besondere Kompetenz, z.B. Verkrampfungen im bilateralen 

Verhältnis zu lösen“ (s. 5). Stwierdzeń tego typu jest więcej, a teza o 

szczególnej predyspozycji artystów do rozwiązywania międzynarodowych 

problemów natury polityczno-historycznej jest konsekwentnie rozwijana. 

Wystarczy jednak wspomnieć takie podejmowane przez polityków (a nie 

artystów) inicjatywy oraz ich konsekwencje, jak – wymienione zresztą w pracy 

wielokrotnie – uklęknięcie Willy’ego Brandta, list biskupów polskich do 

niemieckich, a w końcu także obalenie muru berlińskiego (podczas którego 

większość twórców w NRD i RFN miała zgoła odmienne zdanie niż politycy i 

społeczeństwo), aby łatwo takie stwierdzenia obalić. Jako części elit, twórcy 

niewątpliwie pełnią bardzo ważną rolę w społeczeństwie, często będąc przez nie 

„awansowani” do roli autorytetów: w RFN rolę „sumienia narodu” 

przypisywano choćby Günterowi Grassowi. Zapewne istotnie mogą oni także, z 

racji swojej wrażliwości, w niestandardowy i inny niż powszechnie przyjęty 

sposób interpretować rzeczywistość polityczną (czego dobitnym dowodem jest 

choćby opisana przez Doktorantkę wystawa), zwracając uwagę na ugruntowane 

i często bezrefleksyjnie przez społeczeństwo przyjmowane mity, wskazywać na 

pomijane fenomeny, a także rozszerzać perspektywę poznawczą i pogłębiać 

wzajemną wrażliwość. Jednakże trzeba pamiętać, że także oni nie działają w 

próżni, lecz w społeczeństwie, funkcjonując jako jego część. Także oni mają 

zwykle jakieś poglądy polityczne i określony światopogląd, który nie jest 

obojętny dla proponowanej przez nich wizji artystycznej. Sama Autorka 

zauważa przecież, że: „Die Ausstellung Tür an Tür Polen – Deutschland. 1000 

Kunst und Geschichte war eine subjektive Erzählung der Chefkuratorin Anda 

Rottenberg“ (s. 69). Jednym słowem: zagadnienie zaangażowania politycznego 

artystów wydaje się być o wiele bardziej skomplikowane. 

 

Wszystkie powyższe uwagi natury krytyczno-polemicznej nie zmieniają jednak 

mojej pozytywnej oceny pracy. Trzeba podkreślić, że Doktorantka wybrała 

zagadnienie niełatwe, bo wciąż budzące sporo emocji i kontrowersji po obu 

stronach Odry. Opracowała je przy tym dogłębnie oraz gruntownie 

udokumentowała. Na pochwałę zasługuje zwłaszcza solidnie przygotowana 

część metodologiczna, która została z powodzeniem zastosowana w praktyce. 

Autorka swobodnie porusza się po analizowanym zagadnieniu, prezentuje 
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szeroki ogląd literatury, jest też biegle zorientowana w stanie badań. Wykazuje 

się szeroką wiedzą kontekstową na temat stosunków polsko-niemieckich, a 

także wyczuciem w przedstawieniu podjętego zagadnienia. Praca została 

napisana w przystępny sposób, reprezentuje dobry styl naukowy, zaś aparat 

naukowy nie budzi zastrzeżeń.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, z pełnym przekonaniem stwierdzam, że 

przedłożona mi do oceny dysertacja stanowi dowód dojrzałości naukowej mgr 

Eweliny Prawdy 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, 28 sierpnia 2019 r. 

 

 

Dr hab. Magdalena Latkowska 

 

 

 

  

 


