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Przesylam recenzjg pracy doktorskiej Pani mgr Anety Stawiszyfskiei L6di w latach I
wojny iwiatowej (pozytywnq) z jednoznaczn4 proSb4 o dopuszczenie Pani magister do dal-
szych etap6w w postgpowaniu doktorskim.

Z wytazami szacunku

Prof. zw. dr hab. Andrzei Felchner

Recenzja
pracy doktorskiej Pani magister Anety Stawiszyfskiej

L6dt w latach I woinv iwiatowei

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska Pani magister Anety

Stawiszyriskiej: L6di w latach I wojny iwiatowej, napisana pod kierunkiem Pana

prof. zw. dr hab. Kazimierza Badziaka w Katedrze Historii Polski Najnowszej

Instytutu Historii, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu tr'odz-

kiego, jbst bardzo obszerna) ma og6lem 683 stron. Sktada siE ze: spisu tre6ci,

wykazu skr6t6w, wstgpu, pigciu rozdzialow (podzielonych naroine w kahdym z

nich podrozdzialy, tak2e o zrohnicowanej objgtoSci), zakohczenia, spisu tabel

fiest ich 75) oraz duhej bibliografii. Szkoda, 2e nie przygotowano bardzo w tej
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dyserlacji potrzebnych indeks6w (nazwisk i nazw geograficznych). Ich wykona-

nie, dzigki specjalnym programom, nie powinno nastrgazac mlodemu pokoleniu

naukowc6w, wyroslym przecieL juL,,w cieniu kornputer6w" zadnych trudnoSci.

Recenzowana dyserlacja jest - jak wspomnialem - obszerna, ale mimo wszystko

brak mi tu teL aneks6w - choiby zaprezentowania ciekawszych dokument6w

archiwalnych, wykazow nazw lodzkich ulic - dawnych i aktualnych, spisu tytu-

low prasowych w powi4zaniu z ich zapleczem polityczno-spoteczno-

narodowoSciowym czy podobnych materialow. Mimo powyzej wymienionych

luk mogg stwierdzi6," i2 pod wzglgdem konstrukcji oceniana dysertacja jest

kompletna i spelnia warunki stawiane rozprawoln na stopieri doktora. Jednocze-

$nie stawiam pytanie, czy nie nalezalo rozdzialu ostatniego, pi4tego, poSwigco-

nego kwestiom politycznyrn, przenie$i wyzej i umiescid g", jako drugi. Wi4zg

sig to przecieL w wielu wypadkach z przemianami w strukturach wladz miej-

skich (pocz4tkowy rozdziat). Dodatkowo * pierwszy fragment dysertacji jest

najmniejs zy pod wzglgdern objgtoSci - ezy nie daloby siq tutaj coS przerzucio

wla(nie z kwestii politycznych? C tych moich dodatkowych spostrzeleniach

mohe warto pamigta6 r6wniez na przysztoSc - przygotowuj4c omawian4 pracg

do druku - na co w petni zasluguje, co sygnalizujg ju2 na wstgpie. Ponadto, we-

dlug posiadanych przeze mnie informacji, temat ten nie stal sig przedmiotem tak

obszernych rozwaLafi naukowych, a recenzowana praca jednoczeSnie uzupelnia

istotn4 lukg w historiografii, zwlaszeza regionalnej. Pod tym wzglgdern speinio-

ns sq wigc wymogi stawiane przedrozprawami na kolejne stopnie naukowe.

W obszernym i dobrze napisanym wstgpie zaprezentowano gl6wne cele

badawcze, jakie postawila sobie Doktorantka (chociaz brakuje tutaj trochg szer-

szego om6wienia metodologii wlasnych badan), a nastgpnie opisano 2rodla ar-

chiwalne, stanowi4ce podstawg w prowadzonych dzialaniach naukowych. Na

pierwszym miejscu znalaz\ sig oczywiScie zas6b todzkiego Archiwum Pafi-

stwowego. Przeprowadzono w nim kwerendg w bardzcl szerclkim zakresie, co

stanowi istotny plus recenzowanej rozprawy i w pelni pozwolilo zreahzowat
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zamiary naukowe Doktorantki. SiggnrEto teL do innych placowek na czele z Ar-

chiwum Akt Nowych - ale czy nie w zbyt matym zakresie? Nic na przyklad nie

wiadomo , czy prowadzono poszukiwania w zespole Rady Glownej Opiekuriczej

oraz innych centralnych urzgd6w i instytucji, zatowno wladz okupacyjnych, jak

i polskich (w tym powstajqcych pod koniec wojny ministerstw). Szkoda, 2e o

tym nie wspomniano przy prezentowaniubazy 2r6dlowej. Mozna przypuszcza(,

ze Autorka celowa zrezygnowala z poglgbiania swych dociekan, ograniczaJ4e

kwerendE archiwaln4, ze wzglgdu na obszernoSc pracy. Z drugiej strony - jak

wspomnialem - oceniam wykorzystane archiwalia jako bardzo bogate i wystar-

czajEce do zrealizowania postawionych sobie cel6w badawczych. lJzupelnienie

stanowily zarowno wydawnictwa Zrodlowe oraz opublikowane ro2ne inne mate-

rialy sprawozdawcze, jal< i miejscowa prasa, druki ulotne orazwydane drukiem

pamigtniki. Nieco skromniej - moze w zbyt matym stopniu, scharakteryzowano

literaturg przedmiotu. Ograniczono sig we wstgpie w tym ostatnim przypadku

wla$ciwie do lodzkiego Srodowiska naukowego. Brak rni tutaj, podobnie, jak w

calej dysertacji - nieco szerszego spojrzenia, por6wnania z literatur4 dotycz4c4

podobnego okresu chronologicznego, ale odnosz4c4 siE <1o innych miast. Oma-

wiaj4c kwestie literatury tematu szkoda r6wniez, i2 nie dodano i nieco szetzej

nie przedstawiono we wstgpie faktu, iz podobne ffIonografie posiadaj1 juL za'

r6wno duze miasta, na przyklad Warszawa, jak i mniejsze - cho6by Fiotrkow

Trybunalski (rowniez doktorat, wydany potem drukiern) - Autorka wspomina o

tym dopiero w ostatnim przypisie na koncu za\<onczenia (s. 636). W sumie

wstgp jest, mimo powyzszych uwag, napisany dobrze i oceniam go pozytywnie.

W rozdziale pierwszym om6wiono ksztaltowanie sig wladz miasta w ca-

lym okresie I wojny Swiatowej. Omowiono tu kolejno: dzialalno6c Glownego

Komitetu Obywatelskiego, miejskiej Rady, administracji niemieckiego okupan-

ta, s4downictwo c>raz zabudowg i regulacje miasta - nast4pilo w tym wzglqdzie

jak wiadomo uporz4dkowanie i wchlonigcie okolicznych zurbanizowanych tere-

n6w. Mam tutaj w4tpliwoSci, czy ostatni z podrozdzialow nie powinien byc ra-
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czej w trzeiiej ezQscr - przy prezentowaniu warunk6w bytowych? Czy lepiej nie

byloby umie6cid tu fragmentow z obecnego rozdzialu pi4tego, na przykiad doty-

czqcych wybor6w, tla politycznego? Stawiam to do rozwahenia i do ewentualnej

dyskusji na obronie. Poszczeg6lne podrozdzialy tego fragmentu zostaly staran-

nie przygotowane, opisano i odtworzono drobiazgowo wszelkie zach odz4ce

zmiany, ale brak mi tutaj teL szerszych odniesieri do dzialalnoSci, organizacji i

roli lokalnych, t6dzkich komendantur wojskowych i policyjnych (rosyjskiej w

okresie pocz4tkowym i niernieckiej - do listopada i918 r.) * czy w warunkach

tocz4cej sig wojny nidpowinny te zagadnienia znale2c sig w osobnym podroz-

dziale i byc nieco szerzej potraktowane?

Bardzo interesuj4eo zaprezentowano kolejny rozdzia*, poSwiEcaj4c go

problemom spotecznyrn i kulturalnym. Na pocz4tku om6wiono szkolnictwo -

zawarto tam wiele istotnych 1bkt6w, pokazuj4cych,, jak w tr odzi, mieScie wielu

narod6w, kultur i jgzykow, przy duzym analfabetyzmie, trudno bylo rozwija6

dzialalnoSi oSwiatow4. W kolejnych, niewielkrch, czasarni kilkustronicowych

podrozdzialach, zaprezenlowano szereg kolejnych kwestii. W sumie otrzymali-

(my szerok4 panoramg lodzkiej oSwiaty, kultury i innych spraw spotecznych w

latach ,,wielkiej wojny". PtozdziaL ten oceniam wysoko, zawiera bogat4 fakto-

grafig, choi niek\edy przydaloby sig opracowa6 pewne dodatkowe tabele lub

schematy - na przyklad ukazanie przemian zachodzqcych w sieci szkolnictwa

roznych szczebli, co tekst uczyniloby bardziej czytelnyrn. Malo te2 czytelnie

ukazano proces polonizacji szkolnictwa.

Nastgpny, trzecr rozdzial zoslal poSwigcony kwestiom bytowym. Naj-

pierw, bardzo dobrze, ukazano tu (przy pomocy tabel) przemiany demografrcz-

ne, zmniejszanie sig liczby ludnoSci. Zwiqzane to oczywiScie bylo z wzrastal4-

cym bezrobociem, teL zaprezentowanym obszernie i wystarczaj4co w tej czgSci

dysertacji. Mowi4c o warunkach lokalo\ ych nalelalo takle bardziej powi4zai je

nie tylko z kwestiami ekonomicznymi (zrobiono to bardzo dobrze), ale teL ze

zdrowotno$ci4 i zachorowalno$ci4 spoleczefistwa. Liczne choroby przewodu
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pokarmowego (dur brzuszny, czerwonka), a takae dur osutkowy (dawna nazwa
tyfus plamisty) roznoszony przez wszy, czy gru1lica mialy swoje Lrodlowla(nie
w czgsto fatalnych warunkach lokalowych - zaggs zczenia mieszkari, trudno6ci z
dostgpem do czystej wody, brak nawyk6w higienicznych i powszechny brud.
M6wi4c o kwestiach zdrowotno$ci nale2alo bardziej krytycznie podejSi do Lro
del, czgsto zawieraj4cych niepeine dane. Przyklaclem jest tu tabela 40 ze strony
289, gdzie wyralnie brakuje pewnych informacji, a mimo to wysnuwa sig dale-
ko id4ce wnioski. Podano tu teL poprawni e nazwQ - dur plamisty, a ni1ej juzhi-
storyczn4 - tyfus plamisty - nale2alo w calej praoy te kwestie ujednol icic, u2y-
waj4c aktualnej terminologii - dur plamisty (lub dur osutkowy). Stawiam tez
kolejne pytanie - ezy kwestii dotycz4cych ucz4cych sig dzieci i mlodzie1y
(zdrowotnosc, zachorowalnosi, medycyna szkolna, dozywianie czy inne pro-
blemy) dla wigkszego zr6wnowalenia poszczeg6lnych rozdzialow nie nale?alo-
by przenie$c do czElci poSwigconej szkolnictwu? Bardzo duzo miejsca po$wig-
cono w tym fragmencie sprawom aprowizacji - zrobiono to bardzo slusznie,
gdyz ten problem byl jednym z najwahniejszych dla owczesnie zyiqcych Io_
dzian. W ostatnim podrozdziale, omawiaj4c rohne patologie, skoncentrowano
sig na alkoholizmie i prostytucji. W latach wojny to rzeczywi$cie bardzo istotne
zagadnrenia, a pierwsze powojenne lata to w catej Europie olbrzymi wzrost za-
chorowari na choroby weneryczne. Ale - jak wygl4dat p<llswiatek todzki- kra-
dzie2e, rozboje ezy pozost'ala przestgpczoSi kryminaln a, a tak2e spelculacja i in-
ne niedozwolone dzialania na polu gospodarczym? czy bytyjakie$ glo(ne pro-
cesy o podlozu kryminalnym? Wojna wyzwala czasarni najgorsze instynkty.
Podtozdzial traktuj e przecie2 o patologiach spole cznych. Brak tu niestety odpo-
wiedzi - nie wiem zreszt4, czy materialy naten temat sig zachowaly. Mimo tych
uwag ten rozdziai oceniam bardzo pozytywnie.

Przedostatni rozdzial poSwigcono sytuacji finansowej. tsardzo dokladnie
ukazano sprawy monetarne, pr6by wprowadzenia waluty zastqpczej, jaki byly
bony, jak r6wnie2 dzialalnosi banktlw. Na tym tle zaprezentowano stan miei-
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skich finans6w w latach,,wielkiej wojny", atak2e problern strat wojennych. W

tym ostatnim przypadku wykroczono nawet poza przyjqie ramy chronolog rezne

(np. s. 444-447), co jednak w tym wypadku nie jest blgdern, bo pozwala szerzej

spojrze6 na omawian4 problematykg. Widai tu Wrainie wplyw prornotora,

uznanego badacza tych kwestii. Ciekawie i drobiazgowo ukazano te7 kwestie

transporlu rniejskiego i koiejowego, atal<2e i inne - dzialalnoSi elektrowni i ga-

zowni. Szkoda, 2e podobnie,, jak pierwsze dwa-trzy podrozdzialy nie opracowa*

no tu problemow zwi4zanych z handlem i rzemiostem. Wprawdzie wiele tych

spraw poruszono w rozd ziale poprze<ln im, przy okazji prezentowania kwestii

bytowych ludnoSci, ale mimo wszystko, czytalEc ten fragment, ma sig wrazenie,

ze Doktorantka najpierw - uzywaj4c terminologii sportowej - narzucila ostre

tempo, kt6rego salna nie wytrz ymala. Mozna bylo np. zrezygnowac zniekt6rych

szczegol6w na pocz4tku, bardziej rozbudowuj4c kofcowe fragmenty tej czEsci

rozprary. Mimo tych uwag i t4 ez1sc oceniam pozytywnie.

Ostatni w obecnym uktadzie pracy rozclzial zawiera bardzo szczegolowe

orn6wienie kwestii politycznych. Jak juz pisalem poprzednio, ja osobiSc ie prze-

rzucilbym go wyzej i nieco ,,odchudzil", przenosz4e pewne elernenty do pierw-

szego fragmentu dysertacji . Zaczqto od lewicy aktywistycznej, a takae ugrupo-

waf lewicowych - Iqcznie z tymi, ktore potem tworzyly patig komunistyeznq.

Dopiero pod koniec zaprezentowano ugrupowania pasywistyczne, bardzo zresz-

t4 sk4po (chyba w zbyt malym stopniu), a potem parlie zwi4zane z mniejszoSci4

niemieck4 i zydowsk4. Om6wiono tu IeL wybory przeprow adzone systemem

kurialnyrn na poczqtku 1917 r. - ta kwestia jest, jak wcze$niej zauwahylem, roz-

bita zostala na dwa rozdzialy: pierwszy i pi4ty - raczej nalelaloje scalic i umie-

Scii w pierwszym. Podobnie proponowalbym na poczEtek pracy przenieSi ostat-

ni fragment, w kt6rym ornowiono akcjg przejmowania wlaclzy przez lodzkie

spoleczeristwo w listopadzie 1918 r. Czy nie nalelalo tu bardziej orn6wii kwe-

stii r6znych ugrupowari konserwatywnych, Locl L byla wprawdzie ,,czerwona,,,
rowniez w latach IlRzeczypospolitej rzEdzrla w niej migdzy innyrni np. polska



Parlia Socjalistyczna, ale w tym rozdziale partie prawicowe niemal nie zostaly

zauwaaone. Brak mi tu teL (a wlaSciwie chyba w pierwszyrn rozdziale) omowie-

nia zaplecza polity czne go Gt6wne go Komitetu Obywate I ski e go.

Za\<onczenie jest napisane interesuj4co, ale nieco enigmatycznie. Brak tu

wyra2mejszego wskazania, podkre6lenia, wypunktowania, jak cele badawcze i

w jakim stopniu zreahzowano.

Strong warsztatow4 pracy, jEzyk, kwestie edytorskie oceniam bardzo po-

zytywnie - zauwa|yt_em bardzo niewiele tak zwanych ,,literowek". Mozna

stwierdzi6, i2 przypisy zostaly opracowane bardzo dobrze i dojrzale. Nie s4 to

same proste odsylacze do pojedynczych opracowah, ale czgsto obszeme wyja-

Snienia zawterajqce sporo literatury. Bardzo dobrze to rokuje osobie dopiero

rozpoczynaj4cej zmudn4 drogq naukowca. Pewnym przeoczeniem przy wykazie

tabel jest tylko brak stron (s. 637-639). Same tabele zoslaty przygotowane wla-

Sciwie i w istotny spos6b wzbogacaj E oraz uzupelniajE wywody Doktorantki.

Bibliografra zostala sporz4dzona bardzo dobrze, starannie, zar6wno pod wzglg-

dem zawarlo6ci, jak i metodologii (prywatnie - tylko szkoda mi trochg, rZ me

siggnigto do mojego starego, bo sprzed niemal czterdziestu lat doktoratu, napi-

sanego w tej sarnej Katedrze, poSwigconego Polskiemu Komitetowi Pomocy

Sanitarnej - promotorem byia Pani profesor Barbara Wachowska).

Koficz4c recenzowanie z przyjernnoSci4 stwierdzam, i2 doktorat Pani mgr

Anety Stawiszyflskiej oceniambardzo wysoko . Zostalo tu podane bardzo wiele

nieznanych szerzej szczegol6w dotycz4cych Lodzi w okresie ,,wielkiej wojny".

Przedstawilem powyzej rowniez trochg l<rytycznych uwag. MujE one na celu

glownie wzbclgacenie, a czasami niewielkie uzupelnienie lub skorygowanie

przedstawionego tekstu, co oczywiScie nie wplywa na wysok4 oceng recenzo-

wanej l'ozprawy. Powt6rnie stwierdzam,i2 omawiana przez mnie rozprawa dok-

torska, po ewentualnych poprawkach i uzupelnieniach, kt6re niew4tpliwte teZ

pojawi4 sig zar6wno w recenzjach, jak i w trakcie obrony, powinna byi wydana

drukiem, uzupelniajqc w istotny spos<ib pi$miennictwo o L'odzi.
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Podsumowuj4c, stwierdzam, iz przedstawiona mi do recenzji praca dok-

torska I'6dt w latach I wojny iwiatowej, napisana przez Pani4 magister Anetg

Stawiszyfisk4 w Katedrze Historii Polski Najnowszej w Instytucie Historii Uni-

wersytetu Lodzkiego, pod kierunkiem Pana profesora Kazimierza Badziaka,

spelnia wszelkie wymogi stawiane pracom na stopieri doktora nauk humani-

stycznych i stanowi samodzielne rozwi 4zanie przez Autorkg przytoczonych i

zapt ezentowanych powyzej problem6w badaw czy ch. IJw a2am, ze Doktorantka

w bardzo dobrym stopniu .vqtkazala sig ogoln4 wiedzq teoretyczn4 w zakresie

historii najnowszej Polski. W zwi4zku z tym zwracam sig do Pana profesora

doktora habilitowanego Zbigniewa Anusika, Dziekana Wydzialu Filozoficzno-

Historycznego lJniwersytetu Lodzkiego i Wysokiej Rady Wydzialu Filozoficz-

no-Historycznego Uniwersy tetu Lodzkiego o dopuszc zenie Pani magister Anety

stawiszyriskiej do dalszych etapow w postgpowaniu doktorskim.

ig napisal:
prof.
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