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publikacje są w niej zaw arte, ja k  również nauczycieli m łodych, pracow ników  innych 
placówek oświatowych i adm inistracji szkolnych, pracow ników  naukow ych, studentów  
WSP, bibliotekarzy, a także wszystkie ocoby, którym  drogie są sprawy oświaty 
w województwie.

Hanna Szczypek
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Danuta Bogdan, Sejmik warmiński w XVI i  pierwszej połowie XVII wieku. Rozprawy 
i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego nr 137, Olsztyn 1994, 
ss. 207.
Badania nad „m ałym i” zgrom adzeniam i stanow ym i1, choć m ają już w polskiej 

historiografii d ługoletnią tradycję, przeżywają w ostatnich dwóch dziesięcioleciach 
prawdziwy rozkwit. N a szczególną uwagę zasługują badania nad zgrom adzeniam i 
stanowymi Śląska i Prus, różniącym i się w poważnym  stopniu, jeśli chodzi o struk turę 
i funkcjonow anie od sejmików Rzeczypospolitej. M onografie poszczególnych „m a
łych” zgrom adzeń m ożna podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanow ią prace 
koncentrujące się przede wszystkim na analizie składu i zasadach funkcjonow ania 
zgrom adzenia stanow ego ja k o  instytucji. D rugą grupę tw orzą m onografie, których 
pow ażną część stanow ią rozw ażania dotyczące politycznych aspektów  życia publicz
nego. Przyjęte podejście im plikuje w efekcie zakres chronologiczny rozważań. Badanie 
zgrom adzenia stanow ego jako  instytucji umożliwia poddanie analizie m ateriału  obej
mującego kilka stuleci. W ośrodku wrocławskim w ypracow ano logiczny — ja k  się 
wydaje — model m onografii sejmikowej. Zaw iera on następujące elementy: ustrój 
(książę ewentualnie biskup, stany społeczne), zgrom adzenia stanow e (formy i rodzaje, 
miejsce i czas zwoływania, skład, zwoływanie, procedura) oraz urzędy s tanow e2. 
S tosunkow o niewiele miejsca zajm ują w nich om ówienia konkretnych uchwał przed
stawicielstw stanow ych, chyba że dotyczą one ich funkcjonow ania lub składu. Zw olen
nikam i tego ujęcia są przede wszystkim badacze wywodzący się spośród historyków  
państw a i p raw a3.

Z kolei studia nad różnorodnym i aspektam i życia publicznego ziemi czy księstwa siłą 
rzeczy ograniczają rozpiętość czasową do dwóch-trzech pokoleń. Postawę tę prezentują 
głównie historycy zajm ujący się dziejami politycznymi. Ponieważ przy tak  krótkim  
okresie nie sposób nie w nikać w analizę konkretnej sytuacji politycznej, znaczną część 
tekstu zajm ują om ówienia uchwał sejm ikowych4.

Recenzow ana praca należy do drugiej grupy m onografii, choć autorce przyświecał cel 
przedstaw ienia „struk tury , organizacji i zasad funkcjonow ania sejmiku warm ińskiego od 
początku XVI do połowy XVII wieku, z uwzględnieniem procesów pow staw ania 
i kształtow ania się reprezentacji stanowej biskupstw a”  (s. 5). Słusznie stwierdziła (s. 7) 
niewielką przydatność licznych m onografii sejmikowych dawnej Rzeczypospolitej w od 
niesieniu do zagadnień warm ińskich. Szkoda jednak , że zafascynowana literatu rą

1 K. Orzechow ski, Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe, W arszaw a—W roclaw  1979, s. 37.
2 M . P lak , Zgrom adzenia i urzędy stanowe księstwa nyskiego oraz innych posiadłości biskupstwa wrocławskiego, 

A cla U niversitalis W ratislaviensis, P raw o C LX I, W rocław  1988, ss. 9 —43; len ie  Zgromadzenia i urzędy stanowe 
księstwa głogowskiego od począ tku  X I V  w. do 1742 r., A cla  U niversilalis W ralislaviensis, Praw o CCX , W rocław  
1991.

3 Por. J. Płaza, Sejm ik i zjazdy ziem skie województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie  
1572— 1632, K raków  1984; tenże, Sejm ik  i z jazdy ziem skie województwa sieradzkiego 1572— 1632. Ustrój 
i funkcjonowanie, cz. 1, K raków  1987.

4 Znam ienny tytu ł nosi in teresująca synteza obu modeli p ió ra  S. Achrem czyka, Życie polityczne Prus 
Królewskich i W armii w latach 1660— 1703, O lsztyn 1991.



niemiecką nie sięgnęła do  opracow ań Stanisław a P łazy5 lub M ariana P ta k a 6. Być 
m oże wówczas kształt m onografii byłby nieco inny. Faktyczna bowiem zaw artość 
m erytoryczna tekstu  daleko bardziej w ykracza poza zakreślony tem at, obejm ując także 
om ów ienia uchwał sejmiku warm ińskiego w poszczególnych dziedzinach życia publicz
nego. Ściśle z tem atem  związane są jedynie dw a rozdziały pracy — Sytuacja prawno
ustrojowa W armii w X V I—X V II  wieku (ss. 13—70) oraz Organizacja i funkcjonowanie 
sejm iku warmińskiego w X V I  i pierwszej połowie X V II  wieku (ss. 70—86). Pewne 
inform acje dotyczące tem atu  przewijają się również w rozdziale trzecim — Podatki 
w obradach sejm iku warmińskiego (ss. 87— 118). Prawie połowę pracy poświęciła 
au to rka  omówieniu „codziennej” działalności sejmiku —  Ustawodawstwo gospodarcze 
sejm iku warmińskiego (ss. 118— 152) oraz Obrona biskupstwa w obradach sejmiku  
warmińskiego (ss. 153— 160). W ydaje się więc, że praca winna mieć podty tu ł „Pow sta
nie — organizacja —  funkcjonow anie —  działalność” . #

Rozdział pierwszy otw ierają rozw ażania poświęcone miejscu W arm ii w państw ie 
krzyżackim (ss. 13— 19) oraz stosunkowi W arm ii do  P rus Królewskich i Rzeczypospolitej 
(ss. 19— 30). Poniew aż w zasadniczej części oparte  są one na  literaturze, sądzę, że bez 
szkody dla pracy m ożna było ograniczyć się tylko do przedstaw ienia rekapitulacji (ss. 
26—30). P odobnie opow iadałbym  się za znacznym skróceniem podrozdziału Warmia 
a księstwa duchowne R zeszy  (ss. 30—34), zwłaszcza że problem  związków biskupstw a 
warm ińskiego z biskupstw em  leodyjskim om ów iono już  w literaturze polskiej7.

Bezpośrednie w prow adzenie do tem atyki sejmikowej stanowi krótki i zwarty podroz
dział Rozwój reprezentacji stanowej na W armii do 1526 roku  (ss. 35—38). Kolejny 
(przedostatni) podrozdział nosi mylący tytuł Zarządzanie biskupstwem warmińskim  (ss. 
39— 55). W brew tytułowi znaczna część rozw ażań (ss. 39—49) poświęcona została 
miejscu b iskupa i kapituły w systemie reprezentacji stanowej Prus. Znalazło to jaskraw y 
wyraz w paragrafie Kapituła warmińska a sejm ik generalny Prus Królewskich (ss. 47—49). 
M erytorycznie fragm ent ten winien znaleźć się w podrozdziale poświęconym miejscu 
W armii w Prusach K rólewskich i Rzeczypospolitej. Rozdział pierwszy zam yka mini- 
m onografia w arm ińskiego narodu  politycznego — szlachty, mieszczan oraz wolnych 
i sołtysów (ss. 55— 69). F ragm ent ten wyróżnia się swoją przejrzystością i zwartością.

Rozdział drugi został skonstruow any zgodnie z powszechnie przyjętym modelem 
m onografii sejmikowej. Obejm uje on najważniejsze elementy funkcjonow ania sejmiku -  
od term inologii poprzez chronologię, zjazdy kom om ictw , procedurę obrad aż do uchwał. 
N a uwagę zasługuje znaczne przekroczenie ram chronologicznych pracy, au to rka sięga 
naw et początków  XV III stulecia. W wyróżnionych zagadnieniach zabrakło  jedynie 
om ówienia urzędników  stanow ych. Ciekawe, że au to rka wzmiankuje w innych miejscach 
funkcjonow anie różnorodnych przedstawicieli powoływanych przez stany: „K asterher- 
ren” (ss. 94—97), rewizorów rachunkowych (ss. 96—97), dowódców wojskowych, 
wojennych rachm istrzów  (ss. 164— 166).

W rozdziale poświęconym  podatkom  au to rk a  pomieściła kilka kapitalnych wręcz 
m om entów  ilustrujących wzajemny stosunek W armii, Prus Królewskich i Rzeczypos
politej (s. 92, 98, 100, 101, 105, 107). Rozdział ten wraz z dw om a ostatnim i mógłby 
stanow ić oddzielną, bardzo  interesującą m onografię poświęconą nie tyle organizacji 
i funkcjonow aniu sejmiku w arm ińskiego, co problem atyce obrad i ustaw stanów 
warm ińskich. Oczywiście, co należy podkreślić, zaw artość drugiej części pracy wynika
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5 Por. przyp. s. 3.
6 Por. przyp. 2.
7 K. G órski, Zagadnienie wpływów leodyjskich w kapitule warmińskiej w wiekach X V  i X V I, w tegoż: Studia  

i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, O lszlyn 1986, s. 163.



z przyjętego m odelu pracy. M onografię kończy wartościowy aneks z wykazem sejmików 
odbytych w latach 1455— 1655 oraz lista ich uczestników.

W trakcie lektury książki nasunęło mi się kilka drobnych uwag. Term in „sokolnica” 
(s. 164) należałoby zastąpić „polskim ” słowem „falkona” (Falkaune); „długa dzi- 
d a ” (lange Spiess, s. 165) to  raczej p ika, a „uniform izacja”  (s. 159) to oczywiście 
ujednolicenie uniform ów.

Zgłoszone uwagi m ają oczywiście charak ter dyskusyjny i nie umniejszają wagi pracy 
wnoszącej wiele do  poznania polskiego parlam entaryzm u doby wczesnonowożytnej.

Jerzy Maron
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Listopadowi żołnierze w Prusach Wschodnich i  Zachodnich w latach 1831—1833.
Wspomnienia i  relacje. Wybrał i wstępem opatrzył Norbert Kasparek, Rozprawy
i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego nr 130, Olsztyn 1992, ss.
185.
Schyłkowemu okresowi pow stania listopadow ego, ja k  też i kilkumiesięcznemu 

pobytowi żołnierzy polskich w Prusach historycy nie poświęcali zbyt wiele uwagi. 
Przyznać trzeba, że i sami pow stańcy internow ani w Prusach W schodnich i Zachodnich 
w swych w spom nieniach, zwłaszcza tych spisywanych po latach, nie zajmowali się zbyt 
często tymi wydarzeniam i. Było to  poniekąd zrozumiałe — woleli przecież pisać
0 wcześniejszym, bohaterskim  okresie zm agań — jak  równego z równym — wojsk małego 
Królestwa Polskiego z arm ią wielkiego cesarstwa rosyjskiego.

W ostatnim  miesiącu wojny polsko-rosyjskiej, od kapitulacji W arszawy do prze
kroczenia (5 października) granicy Prus przez główne siły dow odzone przez gen. M. 
Rybińskiego (nieco wcześniej granicę z A ustrią przekroczył kilkunastotysięczny korpus 
gen. H. R am orino i oddział gen. S. Różyckiego) w armii polskiej coraz powszechniejsze 
było przekonanie o nieuchronnym  już upadku pow stania. O zniechęceniu niepowodze
niam i, dem oralizacji, o b raku  wiary w zwycięstwo, masowej dezercji, licznych dymisjach 
oficerów — a taki był prawdziwy koniec pow stania — także pisano niechętnie. Miesiące 
spędzone w Prusach, poza dram atycznym  składaniem  broni przy przekraczaniu granicy
1 tragicznymi wydarzeniam i w Elblągu i Fischau, biegły m onotonnie; urozmaiceniem 
szarej codzienności były wycieczki, spo tkania towarzyskie, a także — hazard, alkohol 
i kobiety. Chętniej więc p isano potem  o działalności politycznej na emigracji we Francji, 
o udziale w rewolucyjnych w ydarzeniach lat trzydziestych i czterdziestych w Europie niż 
o internowaniu.

W swoim zbiorze N. K asparek zaprezentow ał kilkadziesiąt wspomnień i relacji 
dotyczących internowanych w Prusach w latach 1831— 1832 żołnierzy i oficerów 
polskich: niektóre z nich ukazały się drukiem  w prasie emigracyjnej w roku 1833. Relacje, 
jest ich w sumie z górą trzydzieści, au to r wyboru podzielił na osiem grup tematycznych. 
Dwie pierwsze, najobszerniejsze, dotyczą korpusów  G iełguda i Chłapowskiego oraz armii 
głównej, następne — drogi em igrantów  z Prus do Francji, traktow ania internowanych 
przez władze pruskie, zm uszania ich do pow rotu  do K rólestw a Polskiego. Nie zabrakło 
również poezji (ostatnia, ósm a część wyboru), inspirowanej wkroczeniem armii polskiej 
do Prus (S. G arczyński) bądź też powstałej podczas internow ania. Skrupulatnie zebrane, 
sumiennie opracow ane relacje „pozw olą — jak pisze au to r we wstępie — dzisiejszemu 
czytelnikowi poznać, ja k  pow stańcy postrzegali te prowincje i swój w nich pobyt” (s. 35).

W artość w ybranych relacji polega nie tyle na liczbie co przede wszystkim na ich 
różnorodności. O bok pam iętników  pisanych u schyłku życia (F. Breański, D. Chłapow 
ski, I. D om eyko, H . Golejewski, M . K am ieński, L. Orpiszewski, W. F. Szokalski), są tu 
wspom nienia zapisane zaraz po przyjeździe do Francji (K. Gaszyński, J. Święcicki, M.


