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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.



Rybiński, F . Czarnecki), lub nieco późniejsze —  spisane po powrocie w strony rodzinne 
(krakow ianina A. Ekielskiego czy zubożałego szlachcica galicyjskiego W. G oczałkow 
skiego). G oczałkow ski, oficer ułanów, później pracow nik Ossolineum i po  trosze 
dziennikarz, jest autorem  jednego z ciekawszych opisów życia codziennego żołnierzy 
internow anych w Prusach W schodnich. Podobne walory m ają dzienniki: S. K onarskiego, 
K. G logera, J .A . Potrykow skiego, spisywane na gorąco, z większą lub mniejszą 
regularnością. T o  nie tylko interesujące dokum enty  obyczajowe, ale także świadectwo 
m entalności polskich oficerów-szlachciców. Uzupełnieniem relacji pam iętnikarskich są 
artykuły prasow e, zarów no z pism em igracyjnych —  „Pielgrzym a Polskiego” i „Pam ięt
n ika Em igracji” , ja k  i z dzienników  urzędowych „G azety W ielkiego Księstwa Poznań
skiego” i „G azety  K rakow skiej” . Zasługą N . K asparka jest w ykorzystanie także relacji 
do tąd  nie publikow anych, m .in. J. Pom arnickiego i J. Sienkiewicza (z Biblioteki 
Czartoryskich) oraz w spom nień ostatniego w odza pow stania, M . Rybińskiego (z 
Biblioteki Ossolineum).

W e Wstępie au to r rzeczowo i gruntow nie om ówił dotychczasow ą literaturę przed
m iotu, przedstaw ił losy korpusu litewskiego i armii głównej przed i po przekroczeniu 
granicy Prus. Najwięcej miejsca poświęcił oczywiście samem u pobytow i wojsk polskich 
w Prusach W schodnich i Zachodnich, w arunkom  bytowym żołnierzy, stosunkom  między 
oficerami, władzam i pruskim i i miejscową ludnością. Ze względu na popularnonaukow y 
charak ter pracy słuszne i celowe wydaje się zamieszczenie na końcu książki krótkich not 
biograficznych au torów  relacji. D o niewątpliwych zalet książki należą więc: solidny 
wstęp, bardzo staranne opracow anie tekstów , noty biograficzne, a także indeksy — 
osobowy i nazw  geograficznych.

Szczególnie cenne w książce N. K asparka jest zwrócenie uwagi na  nowe, nie 
zauw ażone do tąd  aspekty pobytu żołnierzy armii K rólestw a Polskiego w Prusach. 
O pisano bowiem przede wszystkim wpływ „kadrów  polskiego w ojska” na miejscową 
ludność, nie dostrzegano „natom iast w naszej nauce, że kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy 
musiało się zetknąć z problem em  historyczno-etnicznym  ziem należących do dawnej 
Rzeczypospolitej, a równocześnie dzierżonych przez Prusy”  (s. 34). W ydaje się, że au tor 
nie tyle nie dostrzegł, co może zbagatelizował jeszcze jednen aspekt tego pobytu —
skądinąd pom ijam y w pracach h istorycznych  - kwestię różnic cywilizacyjnych pomiędzy
Prusam i a Królestwem  Polskim czy Galicją. N. K asparek poprzestał bowiem na prostej 
konstatacji, że ,,w opisach polskich dom inuje zachwyt nad całym systemem gospodar
czym prowincji pruskiej, zwłaszcza Ż u ła w  (s. 33). T o  praw da, że internowani
żołnierze dostrzegali „życie polskie na tych terenach” , szybko potrafili odróżnić chłodne 
lub wręcz niechętne stanow isko lokalnych władz od przychylnej, pełnej życzliwości 
i współczucia postaw y miejscowej ludności. P raw dą jest też i to, że wielu z nich myślało 
o odległej przeszłości, o podstępnej i zaborczej polityce Z akonu Krzyżackiego, k tórą 
porównyw ali z ak tua lną  polityką Prus Fryderyka W ilhelma III. A przecież jednocześnie 
niem al wszyscy pam iętnikarze internow ani w Prusach zwracali uwagę na różnice nie tylko 
w poziom ie rozwoju gospodarczego, ale wręcz na różnice cywilizacyjne. Podkreślali 
odm ienności w kulturze i m entalności, pisali o zasobnych wsiach, bogatych zagrodach 
chłopskich, wygodnych m ieszkaniach, o panującym  dosta tku . I. D om eyko w pam ięt
n ikach spisywanych pod koniec życia zapisał: „wiele też dobrych rzeczy mogliśmy byli 
nauczyć się w tych Prusiech co do porządku publicznego, co do adm inistracji,
sądownictw a, szkół i oszczędnego życ ia  ” (s. 67). W. F. Szokalski, k tóry na emigracji
skończył studia medycznej także u schyłku życia napisał w pam iętniku: „M nie uderzał 
cały tryb gospodarstw a pruskiego: systematyczność, porządek i przezorność przebijające
się we w szystk im  ” (s. 93). Podobnie pisali N. Sierawski i W. G oczałkow ski, który
ogrom nie się zdziwił znajdując u m łynarza, u którego mieszkał, książki nie tylko
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niemieckie, ale i francuskie. Z  kolei K . G loger zanotow ał w swym dzienniku: „Prawdziwie
król pruski ogrom nej chce nas nauczyć e k o n o m ik i ” (s. 101). Znam ienne, że
najwięcej pozytywnych uwag o gospodarce P rus wyszło spod p iór ludzi, którzy potem , 
w nowej rzeczywistości —  na emigracji czy naw et po  powrocie do kraju, znaleźli sobie 
miejsce w zaw odach inteligenckich, ja k  inżynier i geolog Dom eyko, lekarz Szokalski, 
urzędnik Sierawski, publicysta G oczałkowski. D la ogromnej rzeszy szlacheckich oficerów 
la ta  po upadku pow stania stanow iły okres zupełnie nowych i najczęściej bolesnych 
doświadczeń. W spom niany wcześniej K. G loger, oceniając pobyt w Prusach, stwierdzał
lakonicznie: „K ażdego z nas jedynie tylko z pieniędzy oceniać się s ta ra li  ” (s. 104).

W  trakcie kilkum iesięcznego pobytu  zaczęły dokonyw ać się tak  ważne dla dziejów 
Polski porozbiorow ej —  zm iany społeczne i pokoleniowe. Powstańcy musieli dokonać 
dram atycznego wyboru: w racać do  K rólestw a Polskiego czy emigrować. N a tym tle 
dochodziło do ostrych podziałów , których znam iona występowały już wcześniej — starzy 
oficerowie, pam iętający czasy napoleońskie, nie chcieli już  dalej walczyć, myśleli raczej 
o spokojnej starości, młodzi —  chcieli dalszej walki i wierzyli w przyszłe zwycięstwo. Była 
to  więc zm iana pokoleniow a, przyspieszona dram atycznym i okolicznościami — upad
kiem pow stania. W ym ianę elit widać było już  w Prusach; dawni przywódcy, „urzędowe 
au tory tety” , usuwali się sami bądź byli usuwani w cień. W  nowych w arunkach zaczęły się 
bowiem liczyć nie urodzenie i m inione zasługi, ale przym ioty osobiste: charakter, 
zdolności przywódcze, talenty polityczne i publicystyczne. Zażarte spory i dyskusje, 
wzajemne oskarżenia, naw et pojedynki wszystko to zaczęło się już  podczas internow a
nia. D la tysięcy pow stańców -em igrantów  dawny, staroszlachecki porządek zaczął się 
kruszyć już w P rusach, tam  też m iała swój początek W ielka Emigracja.

Powyższe uwagi to p ró b a  jeszcze innego niż przedstawił to  N. K asparek spojrzenia na 
kilkumiesięczny pobyt żołnierzy polskich w Prusach, w niczym jednak nie umniejszające 
wartości recenzowanej książki. Zastrzeżenia budzić m ogą jedynie nieliczne kwestie 
redakcyjne, jak  pom inięcie fragm entu wspomnień M. Kamieńskiego, osoby Ludwika 
Steckiego (1796— 1859) pochodzącego z W ołynia, który w pow staniu służył najpierw 
w korpusie J. Dwernickiego, później w sztabie Skrzyneckiego. Opracowanie niektórych 
n o t biograficznych m ogłoby być pełniejsze — należało podać także ogólniejsze inform acje 
o postaciach, nie ograniczać się do  danych związanych z ich udziałem w powstaniu 
listopadow ym . I tak, w przypadku Stefana Garczyńskiego zabrakło inform acji, że był 
poetą. W arto było może także dodać, że Reduta Ordona ukazała się drukiem  w Paryżu 
w roku 1833 w tom iku poezji właśnie S. Garczyńskiego. Tom ik przygotował bowiem do 
druku A. Mickiewicz. W biogram ie K onstantego Gaszyńskiego należało dodać, że był 
poetą i prozaikiem . W incenty Pol nie tyle osiadł, co powrócił po pow staniu do Galicji. 
Fiszer, dow ódca 1 psp 2 brygady, miał na imię Ludwik a nie K onstanty  (s. 20, 182). M jr 
Suchodolski, dow ódca 2 pułku M azurów , m iał na imię A dam  (s. 22, 94, 185).

K siążkę N . K asparka w arto polecić wszystkim m iłośnikom  historii, jest to bowiem 
bardzo udana, w artościow a i am bitna popularyzacja wiedzy historycznej.

Zbigniew Fras

Robert T raba, Niemcy— Warmiacy—Polacy 1871—1914. Z  dziejów niemieckiego 
ruchu katolickiego i  stosunków polsko-niemieckich, Rozprawy i M ateriały Ośrodka 
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego nr 142, Olsztyn 1994, ss. 264.
W serii rozpraw  i m ateriałów  zasłużonego dla badań nad dziejami Prus W schodnich 

O środka Badań N aukow ych im. W ojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ukazała się 
interesująca książka R oberta  T raby na tem at dziejów niemieckiego społecznego ruchu 
katolickiego n a  obszarze W armii od pow stania cesarstwa do wybuchu pierwszej wojny 
światowej.
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