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RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Henryk K o c ó j, Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim, Kraków: Wydaw nictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 708, ilustr.

Edycja korespondencji posłów pruskich w Warszawie (następnie w Łowiczu i we Wrocła-
wiu), w Petersburgu, Wiedniu, Londynie i Konstantynopolu z królem Fryderykiem Wilhelmem II 
jest swego rodzaju ukoronowaniem pracy Henryka Kocója nad badaniami dotyczącymi polityki 
zagranicznej Prus podczas powstania kościuszkowskiego. Raporty posłów oraz instrukcje i opinie 
Fryderyka Wilhelma II tworzą całościowy obraz ówczesnej polityki pruskiej w sprawach polskich, 
rozpatrywanej wszakże w kontekście międzynarodowym, przede wszystkim wojny z jakobińską 
Francją. Praca wzbogacona została edycją raportu Girolamo Lucchesiniego o wybuchu insurekcji 
oraz korespondencją króla z ministrem Philippem Karlem Alvenslebenem o sprawach polskich. 
Historią działań dyplomatycznych podczas insurekcji 1794 r. autor zajmuje się od wielu lat. Z inte-
resującej nas problematyki należy wymienić: Z okien ambasady saskiej (1969) poprzez Powstanie 
kościuszkowskie w świetle listów chargé d’affaires dworu austriackiego Benedykta de Cachégo 
(1979), Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła pruskiego (1983), Powstanie 
kościuszkowskie w świetle posła austriackiego (1985), Prusy wobec powstania kościuszkowskiego. 
Na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim w Petersburgu Leopol-
dem Heinrichem Goltzem (2002), Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posłów 
pruskich z Wiednia (2004), Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholza z Warszawy, Łowicza 
i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej (2004), Francja wobec powstania kościuszkowskiego 
w świetle relacji dyplomatów pruskich (2005), Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z War-
szawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Johanna Amadeusa Thugutta 
z 1794 r. (2009). 

W omawianej pracy czytelnik otrzymał komplet relacji dotyczących powstania kościuszkow-
skiego pisanych przez dyplomatów pruskich. Nie wydaje się, by relacje przedstawicieli Fryde-
ryka Wilhelma z innych państw wniosły jeszcze coś nowego. Jest to jednak zbiór szczególnie 
cenny, gdyż ukazuje meandry polityki pruskiej tego okresu, jednoznaczny brak zaufania wobec 
stanowiska Austrii, determinację w działaniach na rzecz militarnego rozgromienia insurekcji oraz 
likwidacji państwa polskiego. Raporty tak Buchholtza z Warszawy, jak i Lucchesiniego z Wiednia 
świadczą o dobrej orientacji pruskich posłów co do rozwoju sytuacji w Rzeczypospolitej. Nawet 
przez moment nie wierzyli sukces insurekcji. Prawidłowo także analizowali oni cele polityki rosyj-
skiej i austriackiej względem sprawy powstańczej. Dziwić nieco musi natomiast usilne nagłaśnia-
nie przez nich rzekomych ekscesów powstańców w pierwszej fazie insurekcji, jak i głoszenie tez 
o szerzeniu się sympatii rewolucyjnych w Wiedniu. Wydarzenia takie nie miały wówczas miejsca, 
albo też dotyczyły niereprezentatywnej garstki osób. Zatem poważni dyplomaci nie powinni byli 
ich wyolbrzymiać w komunikatach przeznaczonych dla własnego króla, gdyż prowadzić to mogło 
do fałszywej oceny zachodzących wydarzeń politycznych. Zohydzenie insurekcji i jej ewentual-
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nych ekscesów było zadaniem kierownictwa policji, cenzury czy ówczesnych propagandzistów, 
a nie wytrawnych dyplomatów piszących poufne raporty. Ich teksty charakteryzują zatem nie tylko 
tajniki polityki zagranicznej Prus, lecz także sporo mówią o jej architektach oraz ich sympatiach 
i fobiach. Można w nich dostrzec wręcz próbę autorskiej kreacji bieżącej polityki państwa pru-
skiego, co na pewno nie było prerogatywą poszczególnych posłów.

Precyzja narracji korespondencji polityków pruskich w rażący sposób obnaża kardynalne błędy 
i naiwne rachuby polskich działaczy powstańczych, z samym Kościuszką na czele. Doświadcze-
nia z czasów Sejmu Czteroletniego oraz II rozbioru Polski nie nauczyły, niestety, wiele polskich 
patriotów. Nadal oddawali się swoim złudzeniom o neutralnej pozycji Prus i Austrii w obliczu 
wojny wyzwoleńczej z Rosją. Problem ten podnosili już dawniej historycy polscy (W. Tokarz, 
J. Muszyńska-Zygmańska, A. Zahorski). Dla samego Buchholtza naiwność polityków polskich 
była zdumiewająca i sam też (w myśl swoich słów) usiłował ją rozwiewać w celu szybszego 
zakończenia insurekcji. 

Niestety, zastrzeżenia budzi sposób edycji dokumentów. Wydawnictwo zaniedbało stworzenia 
indeksu osobowego (nie mówiąc już o geografi cznym), co w zasadniczy sposób utrudnia lekturę 
dzieła. Brakuje także odnośników wyjaśniających tożsamość osób występujących w raportach 
i listach, jak również przytaczanych terminów geografi cznych. O ile dla polskiego odbiorcy miej-
scowość „Chelze” (s. 187) kojarzyć się może z Kielcami (?), a „Scala” ze Skałą (s. 192), o tyle 
terminy te dla zagranicznego czytelnika będą kompletnie niezrozumiałe. Podobne przykłady znaj-
dujemy częściej („Skolmer”, Iwanitze”, s. 194). Analogicznie wygląda sprawa nazwisk. „Czatzki” 
to zapewne Czacki (s. 193) itd. Błędny zapis tego typu występuje często. Większa część wymie-
nionych w korespondencji osób jest powszechnie znana i nie budzi kontrowersji, ale już nazwiska 
ofi cerów średniego stopnia (np. pułkownik „Rothenbourg”, s. 209) niewiele mówią czytelnikowi 
i zmuszają do samodzielnych poszukiwań w celu ich identyfi kacji. Brak komentarza sprawia wiel-
kie problemy polskiemu odbiorcy, dla zagranicznego czytelnika może w wielu miejscach stanowić 
barierę nie do sforsowania.

Reasumując, edycja zbiorów korespondencji dyplomatów pruskich zebrana w jednym tomie 
bez wątpienia powinna ułatwić prowadzenie dalszych badań nad dziejami insurekcji kościusz-
kowskiej, szczególnie w aspekcie stosunków z Prusami. Szkoda wszakże, że wspomniane wyżej 
usterki w poważny sposób ograniczają możliwości należytego wykorzystania zgromadzonego 
materiału.

Michał Baczkowski

Danuta P u s t e l a k, Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji, Rzeszów: Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011, ss. 245, ilustr.

Dzieje ziemiaństwa w Galicji należą do tych problemów badawczych, które nie są zbyt dobrze 
rozpoznane. Z tego względu opublikowanie przez Danutę Pustelak monografi i poświęconej dziejom 
rodu Jędrzejowiczów w dobie autonomii Galicji uznać należy za fakt nad wyraz pozytywny.

Przedmiotem zainteresowań autorki była zasadniczo jedna gałąź rodu Jędrzejowiczów, tj. 
gałąź zaczerniańska, którą D. Pustelak zaliczyła do „elity społeczeństwa galicyjskiego”. O innych 
odgałęzieniach rodu autorka wspomina sporadycznie. Wydaje się, że decydujący wpływ na takie, 




