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rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Pilarka pt.: Rozwój Kultury

uzdrowiskowej w Meklemburgii - Pomorzu Przednim w latach 1848 - 1933

Praca doktorska mgr Jarosława Pilarka jest solidnie opracowaną rozprawą, opisującą

nie tylko dzieje lecznictwa uzdrowiskowego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, ale równiez

omawiającą zagadnienia medycyny uzdrowiskowej w odniesieniu do szerszego obszaru

terytorialnego Europy, w tym przede w-szystkim Rzeszy Niemieckiej. Ramy geograficzne

pracy wykraczają poza gTanice Polski, co wyróżnia recenzowaną pracę na tle innych

opracowań w polskiej histotiografii medycyny, powodując iz staje się unikatowa. Omawia

bowiem zespół problemów należących do historii medycyny niemieckiego obszaru

kulturowego, a jest to problematyka rzadko podejmowana przęz polskich doktorantów.

Rozprawa kwalifikacyjnazostała oparta na dobrze dobranych i licznych źrodłachniemieckich.

Doktorant korzysta równiez z obszernej literatury przedmiotu, polskiej i zagrantcznej. Praca

pod względęm metodologicznym wpisuje się w ramy współczesnych i kulturowych badań

naukowych nad historią lecznictwa uzdrowiskowego w czasach 1848-1933, występującego w

wielu pracach współczesnych historykow niemieckich, spotykającego się takze z dużym

zainteresowaniem w polskiej historiografii medycyny przełomu XX i XXI wieku.

Ramy chronologiczne pracy nie budzą zastrzężęń, podobnie jak dobrze spręcyzowany

obszar geograficzny, w którym doktorant koncentruje swoje badania źródłowe. Jednakowoż

warto byłoby mocniej podkreślić uzasadnienie cezury początkowei (18a8). wskazując na jej

związek z Wiosną Ludów, ktora zainicjowała w Niemczech znaczące zmlany w tworzeniu

zasad medycyny społecznej. Był to w społecznej historii Niemiec moment przełomowy, w

którym władze państw Rzeszy Niemieckiej zdały sobie sprawę zkonięczności wprowadzęnia

zmian w dostępie ludności do opieki lekarskiej i wdrażania w praktyce zasad higieny

prywatnej i publicznej. Tworzenie podstaw systemu medycyny publicznej w Niemczech po

1848 r, uznać należy za jedno z podstawowych uwarunkowań powiązanych z kulturą



medyczną w krajach Rzeszy Niemieckiei, nie tylko w odniesieniu do lecznictwa

uzdrowiskowego, lecz także do popularyzacji standardu klinicznego w miejscu zamieszkanta,

W tym przez tworzone instytucje medycyny fabryczne.i, medycynę szkolną itp. Pomimo
postulatu dodatkowych uzasadnień, przyjętaptzez doktoranta cezurapoczątkowa jest dobrana

prawidłowo. Cezura końcowa - 1933 r. - równiez nie wzbudza moich wątpliwości.

Klarowanie została uzasadniona jako związanaz likwidacją standardu kultury uzdrowiskowej

w Niemczech w jej dotychczasowym kształcie. na skutek politycznej działalności partii

nazistowskiej. Obie cezury zastosowane w recenzowanej pracy mają charakter związany z

wydarzeniami politycznymi, które mają istotne znaczenie dla historii Niemiec i ,ą
przyjmowane także w innych pracach podejmujących różne problemy szczegołowe w tym

okresie,

Przechodząc do oceny treści i konstrukcji recenzowanej pracy pragnę się odnieść do

najwazniejszych przedstawionych w niej problemów. We wstępie w sposób przejrzysty

sformułowany jest cel pracy" pytania oraz problemy badawcze, dotykając szeroko problemu

głównego. Zdecydowanie zaletą pracy jest uźycie ptzez autora właściwych metod

badawczych dla analizy podjętego w placy zagadnienia. Szczegolną uwagę zwraca fakt
rzetelnego opracowania dostępnych żrodeł i piśmiennictwa. Ztozumiałe rozgraniczenie

Pozycji zródłowych od piśmiennictwa poświęconego problematyce historii medycyny

uzdrowiskowej XIX i XX wieku iest zadaniem niezwykle trudnym zostało przeprowadzone

w nie do końca zadowalający mnie jako recenzenta sposób. Należało klarowniej wyjaśnic. np.

we wstępie lub w rozdziale poświęconym omówieniu stanu badań i żtodęŁ, jakimi kryteriami

doktorant się w tym podziale kierował. Obszerny materiał fuodłow i liczne opracowania. z
których korzystał, wymagały przedstawienia czytelnikowi ogólnej zasad1l tego podziału.

Rozprawa doktorska podzielona jest chronologicznie i logicznie. Jej treść ujęta została

w 8 tozdziałach" na 42l stronach tekstu. Układ pracy uwzględnia aspekty wpływające na

pojawienie się i rozwój uzdro,ivisk w regionach nadmorskich oraz ujmuje charakterystykę tych

obiektów. środowiska lekarskiego t rodzaje 1eczonych schorzeń.

Pierwszy rozdziaŁ za,wl,era analtzę źrodeł. uzl,te metody badawcze oraz przedstawia

zasob wiedzy zawatiry w juz istniejącym piśmiennictwie. Częściowo treści zawal:rę w tym

rczdziale powiela to, ktore zostały przedstawione wcześniej. Za przykład służyć
przedstawienie pytań badawczych, które zostały opisane juz we wstępie. Tym Tazem

postawiono je ponownie, dodając do nich jeszcze dwa (we wstępie występują takie 4 pytania,

a w omawianym rozdziale pierwszym 6 takich). Należałoby wyjaśnić, np. w przypisie.

dlaczego w tym miejscu autor zdecydował się rozwinąć zal<res zagadnień, które będzie

poddawał w doktoracie analizie, Oceniany rozdział przynosi istotne pogłębienie

merytorycznego zakresu pfacy, a tym samym szersze ujęcie problemu badawczego.



wykraczające poza analizĘ piśmiennictwa zawafią we wstępie do doktoratu. L}ważam jednak.

że można było we wstępie omówić stan badań mniej szczegółowo, przenosząc wspomniane

treści do rozdziału pierwszego. Pozwoliłoby to uniknąć poMórzeń, co pozytywnie

wpłynęłoby na ogólną ocenę konstrukcji pracy. Niekwestionowanie pozytywnym aspektem tej

części rozdziału.jest wyjaśnienie metodologicznych podstaw pracy. Na podstawie wstępu i

rozdziału pierwszego można wyrobić sobie opinię dotyczącą oryginalności stawianych ptzez

doktoranta problemów w odniesieniu do dotychczasowego piśmiennictwa. Stwierdzam, że

postawione przez niego problemy są oryginalne i mają istotne znaczenię poznawcze.

Podstawa źródłowa. którą doktorant przedstawił. umożliwia ich rozwiązanie.

Zakres tematyczny drugiego rozdziału obejmuje omówienie usl.tuowania Prus i

Meklemburgii na mapie politycznej Niemiec i Europy. sytuacji społeczno-gospodarczą tych

krajów w latach 1848-1933 oraz czynniki wpływające na powstawanie uzdrowisk na terenach

nadmorskich, biorąc pod uwagę czynniki społeczno-gospodarcze. Zaproponowany przez

doktoranta szeroki zakres problemów, które poddał andrizię w rozdzia|e drugim, umożliwia

osadzenie rozwoju kultury uzdrowiskowej w omawianych przez niego miejscowościach w

szerszym kontekście historycznym i społecznym. Czytelnik może bowięm zapoznając się w,

poźnlejszych rozdziałach doktoratu z przebiegiem przeksztaŁceń opisywanych miejscowości z

ubogich wiosek rybackich w miejscowości uzdrowiskowe i wypoczynkowe. lepiej zrozumiec

uwarunkowania dokonujących się w tym zakresie przemian. Dotyczy to nie tylko takich

kwestii. jak uwarunkowań tworzenia się grupy odbiorców usług uzdrowiskowych i

rł,ypoczynkowych. zwtązanych z urbantzacją Niemiec,lecz takze tworzenia sieci kole.iowe"i.

która tworzyła mozliwości znacznego ułatwienia dojazdu do uzdrowisk nadmorskich.

Omówione przęz doktoranta dość szczegołowo kwestie gospodarcze i szereg innych

zagadnteń związanych z historią Niemiec pozwalają na póżnlejsze postawienie wniosków

dotyczących ograniczeń w rozwoju uzdrowisk nad Bałtykiem. Nie wszystkie nieudane

procesy przekształceń miejscowości rybackich w uzdrowiska były bowiem związane

wyłącznie z nieudolnością lokalnych władz, oporem mieszkańców lub brakiem inwestorów,

Wiązały się bowiem z ograniczeniem popytu. który wynikał z konkurencji z uzdrowiskami

połozonymi w innych częściach Niemiec. których położenie w poblizu wielkich ośrodków

miejskich oraz dobry dojazd skłaniały do skorzystania z ich oferly większą liczbę gości, niz

nad Bałtykiem. Pojawiające się podczas lektury tego rozdzińu wątpliwości dotyczące tego.

czy niektóre czynniki związane z historią polityczną i gospodarczą Niemiec nie zostały

omówione zbyt dokładnie i szeroko, zantkają jednakze w trakcie zapoznawania się z
rozdziałami dotyczącymi historii i rozwoju omawianych w doktoracie uzdrowisk. Doktorant

nie musi bowiem w każdym z tych rozdziałow szerzej wyjaśniać tych samych kwestii. które

wpływały przyspieszająco, a w innych okresach hamująco na przekształcenia się tych



miejscowości w uzdrowiska. W omawianym rczdziale można by jednak nieco szerzej

omówić działalność niemieckich partii politycznych i sprobować odpowiedzieć na pytanie.

czy wywarła ona jakiś wpływ pod względem programowym lub praktycznym na omawiane w

pracy ptzekształcenia wiosek rybackich w uzdrowiska i wczasowiska. Szczególnie na uwagę

zasługiwała by w tym kontekście partia kanclerza Ottona Bismarcka i jej program społeczny

zwlązany z wprowadzeniem systemu ubezpieczeń społecznych. Doktorant. nie omawiając

tego zagadnienia szerzej, mógłby odpowiedzieć na pytania" czy ten program znalazł jakieś

odbicie w przekształceniach opisywanych miejscowości. czy też odbywały się one poza

zasięgiem j ego oddziaływania.

W rozdziale trzecim Pan mgr Jarosław Pilarek dokonał analizy stanu zdrowia

społeczeństwa Meklemburgii, w oparciu o czynniki determinujące rozwój uzdrowisk oraz

epidemiologii w latach 1848-1933, a także szczegółowo opisał przemiany w medycynie.

Rozdział ten uwazam za w pełni uzasadniony pod względem merytorycznym, a postawione

przez doktoranta wnioski uważam za właściwe, przydatne jako kontekst dalszych analiz.

Kolejne rczdziały. od czwartego do siódmego, opisują wybrane uzdrowiska

nadmorskie w ich rozwoju historycznym. Schemat opisu obe.jmuje genezę danego uzdrowiska

(większośc powstała na bazie wcześnie.i istniejących wiosek rybackich). przyczyn:l

inicjujące przekształcenia, osoby zasŁużone dla procesu przeksztŃceń i ich poglądy na temat

modelu rozwoju uzdrowiska. Następnie mozemy przesledzic historię uzdrowiska. istotne

w_r,darzenia wpływające na jego rozwój, a także zdarzenia o charakterze hamującym

potencjalną zdolność dalszych przekształceń. Najwięcej faktów z dziejow opisywanych

miejscowosci związanych z ich przekształcaniem w uzdrowiska dotyczy przełomu XIX i XX
wieku. Szczegółowo i wielopoziomowo zostŃ przez doktoranta opracowany i

przeanalizow,any rozwój poszczególnych ośrodków,. zę wskazaniem rożnych czynniki

wpływających na jego przebieg. Poznajemy niektóre z uzdrowisk w czasach ich świetności.

natomiast inne w stanie długotrwałej stagnacji, którei nigdy w zasadzte nie udało się
ptzezwyaężyć. Doktorant omawia takżę przebieg i przyczyny kryzysów w działalności

omawianych miejscowości, wiąząc je zarówno z czynnikami dotyczącymi historii politycznej

Niemiec (np. I wojna światowa), jak i cą,nnikami o charakterze gospodarczyl11(.powojenny

spadek pop){u związany ze zubożęniem społeczeństwa niemieckiego, wpływ wielkiego

kryzysu gospodarczego rozpoczętego w 1929 r. ). Autor pracy przeanalizował przyczyny

zainteresowania się klientów przyjazdami do każdej z opisywanych miejscowości, jak

również omówić powody spadku zainteresowania kuracjuszy danymi ośrodkami leczniczymi.

Wnioski. które stawia, są oparte na dobrze udokumentowanych podstawach zródłowych.

Rozdziały od czwaftego do siódmego zostały wzbogacone o liczne fotografie i ryciny.

podnoszące nie tylko walory estetyczne recenzowanej pracy, Ięcz takżę stanowiących istotne



fuodło wiedzy dotyczącój kształtowania się infrastruktury danego ośrodka (np. domy

zdrojowe. promenady, parki, pawilony kąpielowe, mola, hotele i pensjonaty). Moźemy dzięki

prz>l,oczonym w pracy ilustracjom zapoznac się z charakterystycznym dla badanego przez

doktoranta obszaru stylem architektonicznym. specjalnie zaprojektowanym dla nadbałtyckich

kurortów i miejscowości wypoczynkowych, dostosowanym do upodobań klientów i

możliwości finansowych inwestorów (znajdujące się na ilustracjach obiekty nie były bowiem

bardzo kosztowne w budowie. co miało istotne znaczęnię w przypadku miejscowości dopiero

tworzących - jak nadbałtyckie kurorly - swoją infrastrukturę).

P.ozdziń ósmy opisuje stosowane metody terapeutyczne" według standardów

medycznych obowiązujących w latach 1848-1933. Doktorant przedstawia działalność

praktyczną występujących w żrodłach dotyczących omawianych miejscowości lekarzy, a

także działalność naukową niektórych z nich. Omawia także środowisko, w którym

wl,konywali praktykę lekarską. Analizie pod względem socjologicznym zostały poddane

zyciorysy lekarzy uzdrowisko!\Tch i środowiska lekarskiego. Autor zawraca uwagę również

na choroby i schorzenia leczone w ośrodkach uzdrowisko\Ąrych - jasno i klarowanie

przedstawił je za pomocą szczegółowej listy,

Zakończeniem rozprawy doktorskiej są w,yniki badań i odpowiedzi na postawione

przez pana mgr Jarosława Pilarka pytania badawcze,

Przedstawione powyżej uwagi i wątpliwości dotyczącę poszczęgólnych fragmentów

recenzowanej placy nie wpływają na moją ogolną ocenę warlości merytorycznej tei

rozprawy. Analizując pracę pod kątem warsztatowym stwierdzam, że została napisana w

sposób bardzo rzetelny i wiarygodny pod względem wniosków. Na szczególne wyróżnienie

zasługuje zastosowanie przez doktoranta rożnych metod prezentacji informacji dotyczących

badanych ośrodkow uzdrowiskowych, których historia jest przedstawiana za pomocą tabel,

wykresów" grafik i ilustracji. Autor stosuje takźe ujęcie porównawczę, ukazując problemy,

które stały przed inwestorami w okresie przekształceń badanych miejscowości, iak równiez

sposoby ich rozwiązywanla. Możemy zapoznac się z sukcesem niektórych działań. oraz

niepowodzeniem innych. oraz uwzględnić w analizie ich przyczyn zarówno tzw. czynnik

ludzki (tj. kompetencje, stan majątkowy i zaangażowanie inwestorów), jak i szersze plocesy

historyczne (przemiany gospodarcze Niemiec, urbanizację, sytuację polityczną). Kompetentny

sposób prowadzenia analiz spowodował, że praca jest bardzo cz7Ąelna w odbiorze, Autor we

właściwy sposób wiąże fakty i łączy je z procesami o szerszym zal<resie. Warto równiez

nadmienić, iZ doktorant korzystał z wielu źrodeł (także archiwalnych), co widać na rzetelnie

sporządzonych przypisach.

Rozprawa doktorska mgr Jarosława Pilarka nie budzi zastrzężeń pod względem

konstrukcyinym. Warsztatowo oraz językowo jest napisana wzorowo. Zawraca uwagę na



bardzo ważny problem badawczy,jakim są przekształcenia miejsco,wości w uzdrowiska oraz

ptzyczyny powodzenia lub niepowodzenia tego procesu. Praca zostŃa oparta na prawidłowo

postawionych tezach, a obszerne analizy prowadzone na podstawie właściwie dobranych

źrodeł doprowadziły do wniosków, które uznaj e za własciwe. Doktorant do badanego tematu

podszedł w sposób ruetelny i obiektywny oTaz udało,mu się dojść do istotnych i prawidłowych

ustaleń naukowych.

Konkluzja:

Na podstawie przedstawionych powyzej szczegołowych argumentów stwierdzam, że

ptaca pt. ,,Rozwój Kultury uzdrowiskowej w Meklemburgii - Pomorzu Przędnim w latach

1848 - 1933", autorstwa mgr Jarosława Pilarka, spełnia wszystkie wymagania stawiane

rozprawom na stopień doktora nauk humanistycznych. W związku z povqlższym wnioskuję

do Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie o dopuszczenlę mgta

Jarosława Pilarka do dalszego postępowania doktorskiego.
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