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Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Gawryszczak'

spotecznoici matomiisteczkowe 
!:;{:;:::T#owskiei 

w tatach I 870-1e t 4'

Dzieje spolecznoSci malomiasteczkowych w Kr6lestwie Polskim w XIX i w

pocz4tkach XX wieku doczekaly sig juz pewnej liczby opracowari o charakterze og6lnym'

zagadnienie to rozpatrywane bylo takZe na poziomie poszczeg6lnych region6w (gubemi)' W

tym drugim przypadku wigkszoS6 obszar6w Kr6lestwa zostala jednak przeanalizowana w

stosunkowo skromnym zakesiel. Niew4tpliwie naleaaLa do nich takze gubemia piotrkowska.

Rozprawa Anny Gawryszczak wychodzi naprzeciw potrzebom w tym zakresie. obszar, kt6ry

stal sig przedmiotem zainteresowania Autorki naleiry uznae za wyj4tkowo atrakcyjny

badawczozewzglgdunajegosi lnezr6Znicowanie_obokobszar6wzdobrzerozwinigtym

przemyslem, znajdowaiy sig tu talde tereny ,,czysto" rolnicze' Oba elementy - w zaleZnolci

od poloZenia danej miejscowoSci - niew4tpliwie wplywaly na miejscowe spoleczno6ci'

Wspomniana atrakcyjnoSi w pewnym zakresie wynikala takze chociazby z wigkszego niZ w

przypadku s4siednich gubemi zr6Znicowania narodowodciowego tego obszaru' Poza

spolecznosci4 polsk4 i Zydowsk4 bardziej znacz4cy byl tu takae tdzial os6b narodowosci

niemieckiej.

Baza 2rSdlowa

Praca oparta zostala na solidnej podstawie 2r6dlowej ' Anna Gawryszczak

przeprowadzila kwerendE w kilku archiwach, w tym w paristwowym archiwum centralnym -

Archiwum Gl6u,nym Akt Dawnych, takZe w archiwach terenowych - Archiwum

Paristwowym w \'odzr, Archiwum Pafstwowym w Piotrkowie Trybunalskim i w lego

oddziale w Tomaszowie Mazowieckim Pewne ustalenia moglaby z pewnoSciq przynie6i

jeszcze dodatkowo penetracja zbior6w archiw6w pafrstwowych w Katowicach i

Czgstochowie.Moznajednakza|o2y6,2emateria|yztychplac6wekwspos6bzasadniczynie

wplynElyby na zmianq podstawowych ustaleri Autorki - cho6 praca pewnie by wzbogaclly '

Podobnie zreszt4 jak siggnigcie do akt przechowywanych w archiwach ko6cielnych Mo2na

I Stosunkowo doglgbnie zostala rozpoznana gubemia kielecka (g{6wnie dzigki badaniom Stanislawa

Wiecha).



bylo chociaZ w spos6b symboliczny wykozystai kt6res z archiw6w diecezjalnych

(archidiecezjalnych) czy nawet parafialnych (chociaZ w 2-3 miejscowosciach, kt6re objqte

byly badaniami).

z materialow wykorzystanych w archiwach paristwowych w szerszej skali Autorka

siggngla do trzech zespol6w przechowywanych w AGAD-zie: Kancelaria General

Gubematora warszawskiego, Komisja Rzqdowa spraw wewngtrznych i Komitet Urzgduj 4cy

w Kr6lestwie Polskim, do akt gmin zgromadzonych w archiwach w Piotrkowie i

Tomaszowie, takZe do zespolu Kancelaria Gubematora Piotrkowskiego w Archiwum

Paistwowym w Lodzi. w przypadku czgsci tego materialu odwolania do archiwali6w maj4

charakter dodi specyficzny - w przypisach (a w zwiTku z tym i w bibliografii) jednorazowo

wl.rnieniona jest wigksza liczba jednostek z danego zespotru, natomiast w szerszej skali nie sq

one wykorzystane w spos6b bardziej bezpoSredni2.

Autorkg nalezy pochwalil za obfite korzystanie z drukowanych material6w

2r6dlowych (m.in. obzor6w i pamiatnych knizek), niemala jest takle liczba wykorzystanych

czasopism ukazuj4cych sig w badanym okesie (m.in. ,,Tydzief. Piotrkowski", ,,Tygodnik

Ilustrowany").

Literatura przedmiotu

Praca Amy Gawryszczak w duZym stopniu ma charakter 2r6dlowy, jednak co

zroztsmiale, Autorka w szerszej skali pozyskiwala informacje i z istniej4cych opracowari. W

sumie liczba wykorzystanych publikacji jest znaczqca, co dwiadczy o dobrej orientacji w

istniej4cej literaturze przedmiotu. Obok pozycji dotycz4cych badanego regionu doktorantka

siggngla do licznych prac odnosz4cych sig do calego Kr6lestwa Polskiego'

Konstrukcja rozPrawv

Konstrukcj a doktoratu nie wzbudza zastrzeaei. CaloSi sklada sig z pigciu rozdzral6w,

kaldy z nich z kilku podrozd zial6w . Poszczeg6Lne rozdzialy s4 obj gtosciowo proporcj onalne.

Praca opiera sig na ukladzie problemowym. Struktura rozprawy ma charakter czylelny i

logiczny. Jezeli mialbym zglosii pewne zastrze2enia, to moze do umiejscowienia

2 Do66 imponuj4cajest np. liczbajednostek (ponad 40), do kt6rych odwoluje si' Autorka w przypadku

zespolu Kancelaria Gubernatora Piotrkowskiego (AP t-6dL) - zbiorowo umieszczone one zostaly

jednak w jednym z przypis6w (przypis 4 na s. 9); podobnie jest w przypadku licznych jednostek

(prawie 20) z zespolu Kancelaria General Gubematora warszawskiego (AGAD) - znajduj4 sig one w

przypisie 3l na s. 84.



podrozdzialu ,,Opieka zdrowotna", bardziej pasuj e on do rozdzia"lu lY (Zycie codzienne...),

mniej do V (Akty'unodi oSwiatowa i spoleczno-kulturulna). Z drobniejszych rzeczy:

- w rozdziale IY zamieszczone w tytule podrozdzialu okreslenie ,,str6j drobnomieszczariski"

zamienilbym na ,,ubi6r". Ani do ,,stroju" ani do ,,ubioru" raczej nie pasuje przymiotnik

,,drobnomieszczanski". JuZ moZe lepiej brzmi okeSlenie ,,ubi6r drobnomieszczan" (mozna

jednak w tltule poslu2y6 sig tylko jednym slowem: ,,ubi6r");

- W t1'tule podrozdzialu IV-5 mowa m.in. o ,,Swigtach" i ,,obyczajach". Spos6b obchodzenia

Swi4t moZna uznai za element obyczaj6w;

- Zamiast zunieszczonych w t1'tule podrozdzialu IV-4 ,,posilk6w" umiedcilbym slowo

,,poZywienie" (,,wyzywienie") ;
- W pracach naukowych nie praktykuje sig umieszczania tekstu pomigdzy tytulem rozdziatru a

podrozdzialem pierwszym. Ten specyficzny wst?p powinien ewentualnie rozpoczynad

podrozdzial pierwszy. Takie rozwt4zania konstrukcyjne spotykalem juZ w innych pracach

doktorskich, nie jest to wigc pomysl odosobniony.

W tym miejscu chcialbym jeszcze zwr6ci6 uwagq na umieszczon4 w koticu t1'tuiu

rczprary literg ,,r." (rok). Nie jest ona potrzebna (by6 moze t11ttl przy otwieraniu przewodu

zostal zatwierdzony bez tego dodatku?).

Wstgp pracy

Wstgp zawiera w swej tre6ci te elementy, kt6re s4 konieczne w rozprawie doktorskiej.

Mo2na sig bylo ewentualnie pokusid o nieco szersze rozwalania na temat samej definicji

,,malego miasteczka". Tym bardziej, 2e Autorka zdecydowala sig traktowa6 je nieco wEziej

niz ma to miejsce w czgsci literatury przedmiotu, gdzie miasteczkiem s4 nie tylko osady, ale i

niekt6re niewiele od nich odbiegaj4ce swych charaklerem miejscowosci, kt6re utrzymaty

sw6j status miejskir. Pisz4c o definicji miasteczka (takZe miasta) Autorka odsyla do literatury

przedmiotu (przypis 3) wymieniaj4c dwie pozycje jedn4z 1947, drug4zl956 Warto byloby

wspomniei takZe o nowszej literatutze.

Rozdzialy I-V

Po dokonaniu analizy treSci poszczeg6lnych rozdzial6w nie mam w4tpliwo6ci, 2e

podjgty problem badawczy przedstawiony zostal w spos6b wlaSciwy. Warsztatowo praca nie

3 oczywiscie nie kwestionujg wyboru Autorki co do przyjgtego zakresu terminu ,,miasteczko"

(rozumianego w tym wypadku jako osada). Dla gubemi piohkowskiej to roz,tvi4zanie wla6ciwe. w

przypadku niekt6rych innych gubemi szersze traktowanie tego okre5leniajest bardziej poz4dane.



wzbudza wigkszych zastrzeze . Omawiane w4tki zawieraj 4 w du2ej czg5ci elementy, kt6re

wynikaj4 z autorskich ustaleri doktorantki. Praktycznie wszystkie rczdziaLy (w tym i maj4cy

charakter wstgpny rczdzial I) przynajmniej czgSciowo oparte zostaly na materialach

216dtowych.

Cenne, 2e w niekt6rych fragmentach pracy znalazly sig informacje, kt6re umozliwiaj4

por6wnanie terenu gubemi piohkowskiej z innymi 6wczesn)ryni guberniami, takle z calym

Kr6lestwem Polskim.

Autorka zasfizega we wstgpie, 2e jej rozprawa nie pretenduje do odegrania roli

calodciowego ujgcia podjgtego problemu, jednak wydaje mi sig, 2e niekt6re w4tki moglyby

zostad zarysowane nieco bardziej doglgbnie. Pewien niedosl.t odczuwam w zwi4zku z

pominigciem kwestii aktywnoSci politycznej spolecznoSci malomiasteczko'*ych. To prawda,

Ze to zagadnienie na tyle obszeme, Ze moZliwe jest przygotowanie na ten temat oddzielnego

opracowania, ale przynajmdej skomny szkic na ten temat pewnie nie bylby zbyt

pracochlonrry. RozwaZania na ten temat mogiyby stanowii np. jeden z podrozdzial6w w

rczdziale Y (rozdzial otrzymalby w6wczas np. tltul: AktywnoSi oSwiatowa, polityczna i

spoleczno-kulturalna).

Dobrym rozwi4zaniem byloby nieco szersze potraktowanie kwestii religijnoSci

spolecznoSci malomiasteczkowych. To zagadnienie ,,zasluguj4ce" na oddzielny podrozdzial.

Cenna bylaby przy realizacji takiego podrozdzialt chociaZ skromna kwerenda w archiwach

koScielnych (na temat potrzeby siggnigcia do tego typu Lr6del wspomnialem juZ we

wcze6niej szej czgSci recenzj i.1.

Dobrym pomyslem bylo wprowadzenie do treSci pracy rozwaZaA dotycz4cych ukladu

przesffzennego i infrastruktury miejskieja. Wydawaloby sig, Ze jest to zagadnienie sto.;4ce

nieco na l;,boczu rozwaZan zasadniczych, moim zdaniem tematyka ta jest mimo wszystko

!;ci(:le zwi4zana z podjgtymi rczwu2aniarni. Cenne, 2e Autorka te fragmenty ptacy (tak2e

inne 1 wzbogacila materialem ilustracyj nym5.

' Cennym dodatkowym wzbogaceniem tych rozwazah (takLe rozwa2afi w podrozdziale IV-2) byloby
siggnigcie do danych Pierwszego Spisu Powszechnego z 1921 r., gdzie znale26 mo2na bardzo
szczeg6lowe informacje np. na temat warunk6w mieszkaniowych ludno5ci poszczeg6lnych rejon6w
odrodzonej Rzeczypospolitej. Sltuacja w l92l r. w przypadku bylej guberni piotrkowskiej niewiele
r6Znila sig od tej sprzed l9l4 r. Niestety dane spisu s4 Zr6dlem praktycznie w og6le me
wykorzystl'wanym przez historyk6w badaj4cych okres sprzed wybuchu Wielkiej Wojny.
5 W calej pracy material ilustracyjny (w sumie liczy prawie 80 pozflcj i) zostal dobrze dobrany.



Elementem w szerszej skali obecnym w pracy s4 wartosciowe tabele. wigkszos6 z
nich zostata skonstruowana w oparciu o material Zr6dlowy.

w pracy zamieszczono doii liczne cytaty, ich liczba nie jest j ednak na tyle duZa by
zdominowaty one tekst zasadniczy. Na o961 cytaty zostaly dobrze dobrane i sq cerurym
wzbogaceniem rozwaZah.

Zakonczenie

Do zakohczenia nie mam twag. zawiera ono te elementy, kt6re powinny sig znale26
w zakofczeniu pracy doktorskiej z zakresu historii.

Przwisy. biblioerafia

oceniai4c znajdui4ce sig w pracy przypisy i bibliografig trzeba stwierdzii, ze ich zapis jest
poprawny. w przypadku bibliografii lepszym rozwi4zaniem byloby jednak zgrupowame

,,wydawnictw 2r6dlowych" i ,,fu6del drukowanych,' (bez prasy) w jednej czg3ci. Slowniki i
encyklopedie moglyby w6wczas zostae wl4czone do ,,opracowari,'6. Dodatkowym
argumentem dla Autorki niech bgdzie fakt umieszczenia tej samej pozycji w czgsciach II-1 i
III - chodzi o praca pod red. Lepalczyka (w II-1 jestjej fragment, w III - calos6). pojedyncze

pozycje maj4ce charakter wspomnief umiedcilbym w oddzielnej czgsci.

Jezyk pracy

Jgzykowo praca poprawna. Usterek jest niewiele, co dwiadczy o starannosci Autorki w
dopracowywaniu calosci. Nieraz mialem w4tpliwosci co do uzy'tej przez Autorkg
terminologii, unikalbym np. jako zamiennika dla terminu ,,miasteczko,' czy ,,osada,,
okeSlenia ,,osiedle", ,,male osiedle" (np. s. 4).

Podsumowanie

Rozprawg doktorsk4 Anny Gawryszc zak nale|y tznat za opracowanie przynoszEce
szereg nowych wiadomosci dotycz4cych spolecznosci malomiasteczkowych w gubemi
piotrkowskiej. Praktycznie w kazdej czg6ci pracy znajduj emy ustalenia slabo do tej pory
obecne w literaturze przedmiotu. Niew4tpliwym walorem rczwazaf. jest obigcie badaniami
gubemi wyi4tkowo atrakcyjnej poznawczo, co wynikalo chociazby z jej r6znorodnodci

6 Wystarczylo tg czg56 nazwad opracowania (artykuly to te2 opracowania).

5



(bliskie s4siedztwo obszar6w silnie uprzemyslowionych i rolniczych, zlozona struktura

narodowodciowa) .

Rozprawa jest pozycj4 warto6ciow4. Poziom merytoryczny ptacy nie wzbudza

wigkszych zastrzeheh. Autork4 jak na ten etap rozwoju naukowego, jest juZ osob4 dobrze
rudz4c4 sobie z analiz4 materialu Zr6dlowego.

Wniosek koricowv

Stwierdzam, ze pruca Anny Gawryszczak, Spolecznoflci malomiasteczhowe w
guberni piotrkowskiej w latach 1870-191y' odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom

doktorskim i daje podstawg do dopuszczenia jej Autorki do dalszych etap6w przewodu

doktorskiego.
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