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Recenzjarozprawydoktorskiejmgr JaroslawaKubiaka
.,Ob6zsanacyjnyw wojew6dztwiel6dzkim w latach 1926-7939

r-6d22017

doczekalasig wielu opracowaf
Formacjbnieprzerwanieod 1926r. rz4dz4caPolsk4
na poziomie og6lnokajowym i lokalnym. Niemniej w 2adnym razie nie mo2na
kategoryczniestwierdzii, i2 wszelkie aspekty dotycz4ce funkcjonowania Srodowiska
pilsudczykowskiegozostaly przedstawione,opisanei zar'alizowane.Przekonujeo tym
dobitnie rozprawadoktorskamgra JaroslawaKubiaka, kt6ra z powodu wa2noSciustalefi
jako6ci naukowej, winna zostai' jak
autorskich,jak r6wnieZ z rucji zaprezentowanej
najszybciejopublikowana.Nie ulega r6wnie2 2adnychw4tpliwoSciZe Autor dysertacji
spelnii w stopniu daleko Wzszym niZ okre5lonew Ustawqz dnia 14 III 2003 roku o
stopniach naukowych i tytule naukowymorqz o stopniach i tytule w zakresiesztuki
w zakresiehistorii
warunkido otrzymaniastopniadoktoranaukhumanistycznych

1. OcenazawartoScipracy
NaleZy podkre6h6,i2 mgr JaroslawKubiak nie poruszal sig w materii zupelnie
nieznanej.Tematyka funkcjonowaniaobozu pilsudczykowskiegobyla juz poruszanaw
kontek6ciejego funkcjonowaniaw stolicy wojew6dztwa (ptzyczynkoweprace Ludwika

Mroczki i Pawla Samusia, lub teL bardziej obszeme opracowaniaKarola Dziudy),
wigkszychmiast znajduj4cychsig na jego terenie(m.in. BarbaraWachowska,Kazimierz
Badziak), wzglgdnie mniejszych jednostek terytorialnych wchodzqcych w sklad
wojew6dztwa l6dzkiego. NaleZy podkreSli(,, iz wigkszoS6 powstalych wcze6niej
1935r. co z zalo2enianakazujedocenienie
opracowairz rzadkawychodzilapoza cez:urQ
ustaleridotycz4cychksztaltowaniasig struktursanacyjnychw wojew6dztwiel6dzkim po
Smiercitw6rcy formacji. Niemniej r6wnie2,fakt i2 wielu badaczyprzedmgra Jaroslawem
Kubiakiempodejmowalozagadnieniaporuszanew dysertacjipostawilprzezDoktorantem
koniecznoSidokonaniaweryfikacji (w tym nie tylko ewentualnegopotwierdzenia,alereL
i zanegowania)dotychczasowychustalef. Z tego obowiqzkuAutor dysertacjiwywiagal
sigw stopniuco najmniejzadowalaj4cym.
Jak zaznaczyl Autor (s. 6) problematyka rozprawy doktorskiej zostala
Nie jest to do koficaprawda,
zaprezentowana
w ukladziechronologiczno-problemowym...
gdyz: 1l trzy pierwsze rozdzialy gl6wne zostaly prawidlowo usltuowane w ukladzie
ckonologicznym

jednak juz wyodrgbnieniew ramach poszczeg6lnychczqSci

podrozdzial6w w ukladzie rzeczo\\ym nie wypada przekonuj4co. Mimo wszystko
dominuje narracja chronologiczna(zwlaszczaw rozdzialeII). Dopiero uwaZnalektura
zawarloSci poszczeg6lnych czE!;ci lagodzi nieco wra2enie niesp6jno5ci zalo|enta
zaprezentowanego
we wstgpie z opisem przedstawionymw gl6wnej czgsci pracy.
2l przlloczone zalo2enieAutora nie w1'trzymuje krltyki jedli chodzi o rozdzial IY.
Ulokowanie tego rozdzialu w konstrukcji pracy o strukturzestricte ptoblemowejnie
wzbudzalobyzastrzezeh.
Natomiast- w mym subiektywnymprzekonaniu- mgr Jaroslaw
Kubiak zastosowal rozwi4zanie prostsze, co nie oznacza, i2 korzysrniejsze dla
odtworzenia obrazu formacji w wojew6dztwie l6dzkim. Niewqtpliwie wszystkie
zaprezentowane Srodowiska nale2y :uzna(, za spoleczne zaplecze Srodowiska
pilsudczykowskiego
i nie ulegaw4tpliwodci,ze funkcjonowalyone w mniej b4di bardziej
Scislympowi4zaniuz oficjalnymi, politycznymiekspozlturamiafiliowanymi przy tw6rcy
obozu. St4d za bardziej wlaSciwy uwazam zabieg konstrukcyjny, polegajEcy na
umiejscowieniudzialalnoSciokreSlonychdziataczy i struktur we wla6ciwym czasie i
,,umocowaniu" organizacyjnym, a tym samym na pr6bie przypisania okredlonych
pozarz4dowych organizacji i stowarzyszeir poszczeg6lnym frakcjom obozu
przez Autora zostalastracona
pilsudczykowskiego.Przy rozwi4zattiuzaprezentowanym
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szansasystemowegoopisu struktur i przedstawieniatychze instl'tucji jako swoistego
podsystemuw systemiepolitycznymuksztaltowanympo 1926r.
Podobny, cho6 o mxiejszym cigzarze gatunkowym, zarzvt nalezy postawid
konstrukcjirozdzialupierwszego.W tym przypadkuo wiele bardziejcelowewydawaloby
sig rozpoczgcienarracji od podrozdziah 2, tj. oblicza spoleczno-narodowoSciowego
regionu i6dzkiego. W

znacznei mierze bowiem wlaSnie ,,oblicze spoleczno-

narodowo6ciowe"warunkowalo zar6wno zachowania elit polityczno-wojskowychw
dniachwypadk6wmajowych,jaki i wplywalo na rczw6j sl4uacjipolitycznejpo przejqciu
wladzyprzez pilsudczyk6w.Do66wspomnie6o wyj 4tkowo niefortunnejdecyzji podjqtej
przez kierownictwo MSW (co nader trafnie przedstawil Autor rozprary - s. 19) o
powierzeniuobowi4zk6wwojewodyl6dzkiegoLudwikowi Darowskiemu,postacikt6ra w
,,dniachmajowych" Iokowala swe sympatiepo stronie obozu rz4dowego. fo wlaSnie
oddolneinicjatywy, bgd4ceniew4tpliwie odbiciemnastroj6wspolecznych,spowodowaly
odwolanie Darowskiego (cho6 objgcie przez niego funkcji wojewody krakowskiego
nale2y odczytywa1raczej w kategoriachpolitycznego awansu).Mo2liwe, 2e r6wnie2
dwiadomoSisily oddzialywaniaspolecznego- zwlaszczaw pierwszych miesiEcachpo
zdobyciuwladzy) powstrzymywaladecydent6wsanacyjnychod szybkiegodesygnowania
jego nastgpcy.Tym raczej nale?ytlumaczy6okes powierzeniaobowi4zk6wterenowego
reprezentantaRady Ministr6w wicewojewodzieOssoliriskiemu.Najprawdopodobniejw
Warszawie obawiano sig kolejnych,,wyrazow

niezadowolenia spolecznego".

przekladal4cego
sig na podkopanieautorlteturz4du.
Na szczeg6ln4uwagg zaslugujeprzedstawionyprzez Autora dyserlacji proces
budowy politycznych struktru pilsudczykowskich.Truizmem byloby przypominanie,i2
sanacja,obejmuj4c wiadzg po wypadkach majowych, takowych nie posiadala.Mgr
JaroslawKubiak doskonaleporuszasig w tej problematyce,klad4c nacisk nie tyle na
elementvkazaniaprocesurozwoju Srodowiskaw czasiei przestrzeniwojew6dztwa,ile
wskazujqc na wyzwanie stoj4ce przed tw6rcami lokalnych struktur w samej N-odzi-

mie6cieo uguntowanychwply"r,vach
lewicy, datuj4cychsig z okresuwyst4piefiprzeciwko
wladzy zaborczej

i na tzw. prowincji, na kt6rej przewa2alymiasteczkao wybitnie

przemyslowymcharakterze,wzglgdniewsie, kt6rych mieszkaricystanowili potencjalne
zapleczeruchu ludowego. St4d - wydaje sig

tym wigksze znaczeniedla mozaiki

politycznejkraju mial * uwypuklony przez Doktoranta - p62niejszysukcesBBWR w
- byi to sukceso
L6dzkiem.I - co wydaje sig i2 godnejest mocniejszegozaakcentowania
tyle niespodziewany,i2 zasygnalizowane
przez Au|orawyniki wybor6w samorz4dowych
z 1927 r. (s. 64 i nn.) nie dawaly Srodowiskupilsudczykowskiemupowod6w do
przesadnegooptymizmu. Z pytah o charakterzeotwaftym, nalezy postawi' przed
Autorom problemzasadnoiciwyodrgbnieniapodrozdzialu7, z tego prostegopowodu,i2
wydatnie ograniczyl On sw4 narracjg do tytul6w, kt6re ,,zglosily akces" do obozu
rz4dowego.St4dte2 zjednej strony przy tak sformulowanymtytule podrozdzialt(Prasa
a ob6zpilsudczykowski)- razi brak zasygnalizowaniachoiby zagadnieniaprasy lokalnej,
opozycyjnie nastawionej wobec Srodowisk pilsudczykowskich (cho6by ustalenia
szacunkowych
proporcji migdzyliczb4 i zdolnoSci4wplywu tytul6w pro i anty),z drugiej
zai logicznewydaje sig przedstawienie,,zmianypolitycznychsympatii" poszczeg6lnych
organ6wjako integralnegoskutkuwydarzerimajowych,co zostalopokazanew innym (1)
podrozdztaleprecy.
Fozdzial II po5wigcil Autor benedyktyrlskiemuodwzorowaniuprocesubudowy
strukturBezpartyjnegoBloku w oke5lonej tltulem dysertacjiprzestrzenigeograficznej.
Skrupulatno$iAutora w odtworzeniumozaiki poszczeg6lnychoryanizacjii Srodowisk
oraz wywolania ,,2 niepamigci" postaci organizacjetworz4ce zasluguje na szacunek.
Wydaje sig jednak 2e w toku narracji przydalobysig postawianieprzyslowiowej,,kropki
nad r" oraz sformulowanie generalnegowniosku dotycz4cegotypowo6ci dzialaA i
zachowahi spuentowania,i2 wojew6dztwol6dzkie nie r62ni1osig zasadniczood innych
czgScikraju. Mgr Jaros{awKubiak bardzo prawidlowo poprowadzil dtrukturalizacjgtej
czgSci przyjmuj4c jako punkty odniesienia cezury zgodne z ustaleniami literatury
jak m.in. wybory 1928i 1930r., czy cezltrakonstytucyjna.
przedmiotu
O ile zabiegiem
nader prawidlowym wydaje sig wyodrgbnienie problemu aktywnodci ugrupowari
prorz4dowychw wyborach samorzqdowych,o tyle nie do kofica przekonujerozbiciana
dwa podrozdzialy(2 i 3) zagadnieniafunkcjonowanialokalnych frakcji prawicy i lewicy
sanacyjnej.Stawarzato bowiem wrazeniejakoby r62nicewewn4trzBloku pozostawalyna
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dzialalnoScr

pilsudczykowskichstruktur. W przekonaniurecenzenta- czego zresztqdowodzilektura
pracy doktorskiej- mozemy m6wii co najwyzej o pewnych r6Znicachwynikajqcychz
odwolywania sig do okreSlonegozaplecza spolecznego,natomiast nie o podziale
wplywaj4cymna funkcjonowaniedrodowiskapolitycznegojako calodci.Jak siE okazalo
osobaPilsudskiegopozostawalawystarczaj4cym zwornikiem, zapewniaj4cym zdolnoSi
sig
dzialania.Rozczarowuj4cymfragmentempozostajenatomiastanalizaustosunkowania
,,l6dzkichpilsudczyk6w" do kwestii brzeskiej.Zdanie, iz proces brzeski zostaljednak
negafnvnieocenionyprzez szerokiekrggi spoleczneoraz wlwolal nastrojerozczarowania
- A. A] nuolennikiw..." (s. 176) nie
rdwniei w szeregachswoich (sicl) [procesu???
wyczerpuje zlolonolci zagadnienia.Srodowisko pilsudczykowskie
eklektyzmu

mimo swego

de facto potrafilo w okresie migdzy'wojniawychodzii z r62norodnych

kryzys6w politycznych obronnErgk4, jednak dwa z nich mocno zachwialy spoistoSciq
obozu. Jednym z nich fdrugim byla oczywiSciedmier6 Marszalka, kt6ra okazala sig
katalizatoremuwidaczniaj4cymi poglgbiaj4cymwewn4trzobozowesprzeczno5cilbyla
wlaSnie sprawa brzeska. Stosuj4c analizg por6wnawcz4, mo2na bylo zaloityc
hipotetycznie, i2 r6wnie2 struktury wojew6dztwa l6dzkiego przeZyly mniejsze lub
wigksze,,wstrz4sytektoniczne".Je6li nawet na podstawiedostgpnych2r6del nie mo2na
bylo okeSlid skali zjawiska,naleZalojednaktaki problempostawi6.
Stosunkowoniewiele zastrze2ehmoZna podnieS6wobec rozdzialu III, kt6ry
konstrukcyjnie na\e2y uz4a6 za najlepiej przemy5lany i ustrukturalizowany.Nalezy
mgr JaroslawKubiak dal
poszczeg6lnezagadnienia
r6wnieZpodkre6lii, i2 przedstawiaj4c
pr6bkE wysokich umiejgtno6ci analitycznychi warsztatowych.Bardzo wysoko naleZy
oceni6szczeg6lniepierwszy podrozdziatobran\4cy polityczn4 pr62nig wlworzonq po
rozwi4zaniuBezpartyjnegoBloku Wsp6lpracyz Rz4demi przedstawiaj4cyr6Znorodne
pr6by jej

zagospodarowania,a

BBWRowskich do

takze zdolno6i adaptacyjnE Srodowisk postwarunkach unicestwiaj4cego konfliktu

funkcjonowania w
5

politycznego (vide casus Zgierza - s. 296-297). Narracja, odwzorowujqcawielodi
organizacyjn4i wielow4tkowoS6pomysl6wna utrzymaniejedno3ciideowej w wymiarze
dawnegoBBWR, stanowi bez w4tpienia osi4gnigcie,kt6rego nie spos6bnie docenii.
Trzebajednak przy tej okazji wytkn46 Autorowi fakt naduZyciaterminu ,,radziecki"w
odniesieniu do samorz4du. Nie stanowi usprawiedliwienia fakt, 2e w okresie
migdzywojennymten przymiotnik odnazewniczybyl odmienianywladniew ten spos6b.
Wsp6lczesnenormy jgzykowe, uwarunkowanehistorycznie, wprowadzaj4 wyraLne
ograniczenieu?yciatego2 do instltucji Zwi4zku Radzieckiegoi nakazrl4 poslugiwanie
w
sig wla5ciwymi formami odrzeczownikowymi.Z kolei w kwestiachmery4orycznych,
dalszych czg6ciachpracy (s. 306) zdziwienie musz4 budzii stwierdzeniadotycz4ce
procesubudowy Obozu ZjednoczeniaNarodowegoi autorstwatez programowychOZN.
Cytowaniprzez mgra JaroslawaKubiaka autorzy(J. Mierzwa, M. Sioma,W. Paruch,a
tak2episz4cyte slowa) w zasadztezamkngli dyskusjgnad t4 kwesti4, a z odsylaczynie
wynika by pojawily sig nowe irodla, nakaz.tl4cepoddadpod wqtpliwoSi dotychczasowe
ustalenia.Trudno teZ przyj46 tak bardzo jednoznaczniei ostro postawionetezy, i2 w
go ob6zpomajowyznalazlsig w stanieglgbokiegokryzysu
okresierzqd6wKo6cialkowskie
i wejdciaw
a posiadanymonopolwladzy zostalpowa,nie zagro1ony(s. 293). W s1'tuacj
zycie ustawy zasadniczejz 1935r. jedyn4 moZliwoSci4(kt6ra zreszt4zaisrnialaw 1939
roku) bylo wyst4pienie stanu nadzwyczajnego.Jednak nawet w tako\ /ym przypadku
decydenciobozu posiadaliinstrumentypozwalaj4cena utrzymaniesterurz4d6w (naleZy
pamigta6,i2 pelne oddanie wladzy na przelomie wrze6nia 1939 nast4pilo w wyniku
zar6wno determinacjiopozycji, ale teZ bylo braku reakcji drodowisksanacyjnych- co
udowodnilMiroslaw Dymarski - na narzuceniekonfliktu o charakterzeunicestwiaj4cym).
Pomijajqc zastrzezeniawysunigteju2 wczedniej pod adresemrozdzialu IY, a
oceniaj4cwryl4czniego w wersji przedstawionejprzez Autora nale2y podkreSlii jego
prawidlowq segmentacjg.Zaprezentowana
przez mgra JaroslawaKubiaka skrupulatnoS6
wskazuje,2e zapewnezadna(a jedli nawet- to znikoma iloS6)organizacjizawodowych,
spolecznychczy stowarzyszeridecyduj4cycho ksztalcie zaplecza spolecznegoobozu
pilsudczykowskiegoznalazlosig poza obszaremdociekanAutora. Drobne zastrzeZenla
przezDoktorantaprzy
moZnapodnieSdwobec cz4stkowychwniosk6w zaprezentowanych
okazji analizyzasigguwplyw6w pilsudczyk6ww ruchu zawodowym i w organizacjach
podkredlaniaistnieniawyraZnych- po
mlodzieZowych.W pierwszymprzypadkuzabral<\o
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1935 r. - tendencji (poglgbionychprzez ciqgoty niekt6rych, wydawad by sig moglo
lojalnie ustosunkowanych do

wladz organizacji, w

kierunku wsp6lpracy z

jednolitofrontowcami) do minimalizowania zwi4zk6w z ruchami zawodowymi przy
jednoczesnejlascynacji rozwiqzaniamikorporatywnymi (bardziej jednak w wydaniu
porlugalskim, niZ wloskim). W drugim z kolei na uwagp zasluguje oczywisty
wydawaioby sig fakt fiednak jak pokazuje literaturaprzedmiotu z rzadka dostrzegany
przez badaczyf uznania ZHP za organizacjg quasipilsudczykowsk?.W tym jednak
wypadku nale2y poddai w w4tpliwo66 prztLoczon4przez Autora liczebno56struktur
l6dzkich (s. 433), sprzecznqz ustaleniamiKomisji HistorycznejZHP. Bior4c pod uwagq,
1/ trafnoSi spostrze2eniao efektachorganizacyjnych,jakie przynioslo dofinansowante
Zwi4zku (s.432);21 ustalenialiteraturyprzedmiotu,w my5l kt6rych a} zasadniczyrozrost
organizacjinast4pilw wyniku zlotu w Spale[10-25VII 1935]i b/ w skali Polskiliczba
harcerzyi harcerek- co wynikalo z opracowafipowstalych na podstawiesprawozdari
skladanychprzez starszyznginstruktorsk4- w przededniuwojny szacowanabyla na 280300 tys. - nale?y poddad pod w4tpliwoS6 stwierdzeniaprzedstawionena kartach
dysertacj
i (s.433).
Paradoksalnie
najslabszympunktempracypozostaje- wydawalobysig najprostszy
dla Doktoranta element rozprawy

bibliografia. FundamentalnezastrzeZenianaleLy

podnie6i w stosunkudo czgSciII i IV. Przedewszystkim pocz4wszyod samegotytulu
(opracowania,artykuly, pamigtniki, wspomnienia- s. 464) razi czg36IV zestawienia,
gdzie naleLywltkn46 a2 dwa podstawoweblgdy metodologiczne.Najpowa2niejszyto
wymieszanieZr6del (pamigtniki i wspomnienias4 te2 2r6dlamt drukowanymi o czym
Doktorant powinien bezwzglgdniepamigta6!!!). Drugi to wprowadzeniarozr52nienta
migdzy opracowaniema artykulem naukowym. Artykul

niezaleZnieod objgto6ci

pozostajede facto takim samym opracowaniemjak publikacja zwarta i iezeli jfi

mgr

Jaroslaw Kubiak chcial wprowadzi6 zr6lnicowanie ,,wielkoSciowe"winien dokona6

podzialuna monografiei artykuty. Podobnierzecz sig ma w czpsci rr, gdzieewidentne
opracowalia(Rzepeccy,Selimowski)zostalyzakwalifikowanejak o ir6dla drukowane.
Przy wymienieniu atut6w pracy na podkredleniezasluguje fakt perfekcyjneg.
poslugiwaniasig igzykiem polskim. Fakt ten i;wiadczyo pelnym profesjonalizmiemgra
JaroslawaKubiaka, kt6ry przejawil sig nie tylko w dbaloScio strong merltorycznowarsztatow4,ale tez - co niestetycoraz rzadsze- w sprawnoscilingwistycznej.Autor,
snuJEc
rozwazaniao trudnychzagadnieniach
o charakterzestrukturalno-faktograficznym,
potrafil nadai swej narracji peln4przejrzystos6
i niepowtarzalnystyl. wprawdzie zdarzai4
sig i w tej materii uchybienia (do takich zaliczam np. zbyt literacki t74til rozdziaht rrr, czy
teZ stwierdzenie'.
urodzil sig w rodzinieaptekarzaKor4skich(sic!) - przyp. 44,s. l9), ale
maj4onecharakterincydentalny,pozostaj4cbezwplywu na wysok4ocengpracy.
2.

Wnioski generalne

zgodnie z ustawq z dnia 14 III 2003 roku o stopniach naukowych i tytule
naukowymoraz o stopniach i tytule w zaleresiesztuki (wraz z p6lniejszymi zmianami),
stwierdzam,2e rozprawanapisanaprzez mgra JaroslawaKubiaka stanowi oryginarne
rozwi4zanie problemu naukowego z zal<resl badari historycznych. Zgodnie z
przedmiotowqustawq wnoszgo przyjgcie rczprawydoktorskiejmgra JarosrawaKubiaka
i dopuszczeniejej do publicznej obrony
przewidzianegoprawem Rzeczypospolitejpo

BronisinDworski, dnia 7 czerwca2017t.

kolejnego etapu przewodu doktorskiego,

