
Artykuły recenzyjne i recenzje626

Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 597

Syntetyczne opracowanie zagadnienia posiadającego bogatą literaturę przed-
miotu, stanowiącego nierzadko przedmiot gwałtownych polemik, a jednocześ-
nie owianego patriotyczną legendą nie jest zadaniem, którego chętnie podej-
mują się dziś historycy. Z tym większym uznaniem należy przyjąć imponujące
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opracowanie Jarosława Czubatego poświęcone Księstwu Warszawskiemu. Zo-
stało ono zresztą niemal od razu dostrzeżone i docenione przez środowisko
naukowe: Autor otrzymał za nie Nagrodę Prof. Jerzego Skowronka oraz wyróż-
nienie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki Stowarzyszenia Wy-
dawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki w roku 2012.

Księstwo Warszawskie J. Czubatego nie jest pierwszym kompleksowym uję-
ciem historii „małego państwa wielkich nadziei”. Poprzedziły je opracowania
Fryderyka Skarbka1 i Barbary Grochulskiej2. Nawiązując w pewnym stopniu do
obu tych dzieł, Czubaty stworzył własną, oryginalną syntezę, opartą na aktual-
nym stanie badań oraz na autorskiej wizji epoki, której dzieje bada od ponad
dwudziestu lat3. Obejmuje ona bardzo szeroki wachlarz zagadnień, od polityki
i militariów poprzez ustrój, prawo, finanse i gospodarkę, problematykę spo-
łeczną, obyczaje, kulturę, wreszcie historię idei, mentalności i wyobrażeń zbio-
rowych. Autorowi udało się przy tym połączyć elementy wyjątkowo trudne do
pogodzenia: badania źródłowe z ujęciem syntetycznym, makro- i mikrohisto-
rię, naukowy charakter opracowania z barwną i dynamiczną narracją. Mimo
zróżnicowania i wielości perspektyw książka posiada spójną i czytelną koncep-
cję. Jest ona widoczna zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w strukturze
poszczególnych rozdziałów.

Kompozycja tekstu nawiązuje pod pewnymi względami do dawnych trady-
cji. Rozdziały, niedzielone już na mniejsze części, zostały zaopatrzone w „me-
tryczki” przedstawiające w skrócie ich problematykę. To rzadko już dziś stoso-
wane rozwiązanie zapewnia czytelnikowi dobrą orientację w treści książki,
a jednocześnie lepiej harmonizuje z tematyką i charakterem dzieła niż współ-
czesne formy spisu treści4. Zgodne z aktualnie panującą tendencją jest nato-
miast wykorzystanie komunikatywnych cytatów w tytułach. Poszczególne roz-
działy rozpoczyna zwykle sugestywnie odmalowany epizod, jak na przykład
ceremonia odebrania przez ministra Karla Georga von Hoyma przysięgi na
wierność od mieszkańców drugiego i trzeciego zaboru pruskiego w lipcu 1796 r.
czy przegląd batalionu 8. pułku piechoty Cypriana Godebskiego przez księcia
Józefa Poniatowskiego w kwietniu 1809 r. Dobrze dobrane cytaty źródłowe
szybko wprowadzają czytelnika w atmosferę epoki. Konstrukcja książki jest

1 F. Skarbek, Dzieje Xięstwa Warszawskiego, t. 1–2, Poznań 1860; wyd. 2 pośmiertne
(przerobione przez autora w 1866 r.) idem, Dzieje Polski, cz. 1: Dzieje Księstwa Warszaw-
skiego, t. 1–2, Poznań 1876; wyd. 3 z przedm. Piotra Chmielowskiego, w 3 t. wyszło
w Warszawie w 1897 r.

2 B. Grochulska, Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966; wyd. 2 poprawione i rozsze-
rzone Warszawa 1991.

3 Do najważniejszych publikacji J. Czubatego dotyczących okresu napoleońskiego
należą: Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806–1815, Warszawa 1993; idem,Warsza-
wa 1806–1815. Miasto i ludzie, Warszawa 1997; idem, Zasada „dwóch sumień”. Normy postę-
powania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), War-
szawa 2005.

4 Jest to szczegół o tyle warty podkreślenia, że w pracach humanistycznych moż-
na niestety coraz częściej spotkać spis treści w postaci listy wielopoziomowej.
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chronologiczno-rzeczowa. „Prolog” przedstawia sytuację Polaków pod władzą
pruską po trzecim rozbiorze i sprawę polską na arenie międzynarodowej do
1806 r., dziewięć kolejnych rozdziałów traktuje o Księstwie Warszawskim, a roz-
budowane zakończenie prezentuje wszechstronny bilans epoki, jak też dotyczą-
cej jej historiografii5.

Książka opiera się na bardzo obszernej i zróżnicowanej literaturze. Autor za-
strzega we wstępie, że zmuszony był dokonać w tym względzie selekcji, sięga je-
dnak do wielu artykułów poświęconych bardzo nieraz szczegółowym kwestiom
oraz do publikacji niedotyczących wprost Księstwa Warszawskiego czy epoki
napoleońskiej, takich jak biografie, monografie niewielkich miast (np. Węgrów,
Konin), prace z dziedziny dziejów gospodarczych i społecznych, historii prawa,
instytucji i administracji etc. Twórcy opracowań syntetycznych zadowalają się
zazwyczaj umieszczeniem na końcu dzieła bardziej lub mniej rozbudowanej bi-
bliografii, niekiedy zredukowanej do ogólnych „wskazówek bibliograficznych”.
J. Czubaty dokonał innego, w moim przekonaniu bardzo udanego wyboru. Nie
rezygnując z osobnej bibliografii, przy omawianiu konkretnych zagadnień odsy-
ła czytelnika na bieżąco do najważniejszych źródeł i literatury. Publikacja łączy
w ten sposób walory syntezy i monografii. Sam Autor wydaje się przekonany, że
mimo dużego zainteresowania historyków KsięstwemWarszawskim jego dzieje
nie zostały dotąd w pełni opracowane. Na kartach swej książki wielokrotnie for-
mułuje konkretne postulaty badawcze.

J.Czubaty jest badaczemniezwykle rzetelnym.Wnioski,które przedstawia,po-
przedzone są zawszewielostronnymomówieniemproblemu; ocenymają charak-
ter przemyślany i wyważony. Bez uciekania się do gwałtownych polemik potrafi
jasno określić swoje stanowisko, takżewtedy,gdy odbiega ono od opinii dominują-
cychw historiografii.Niejednokrotnie posiłkuje się przy tymwynikami własnych
badań źródłowych.W ten sposóbwiele zagadnień związanych z dziejami Księstwa
Warszawskiego pojawia sięwksiążcewnowymoświetleniu.Dostrzec tomożna już
w„Prologu”, gdzie Autor wylicza szereg korzyści, jakie przyniosły Polakom rządy
pruskie — korzyści, które w przekonaniu wielu późniejszych obywateli Księstwa
równoważyły uciążliwości nowego panowania. Uwalniając się od bagażu wiedzy
historycznej — co nigdy nie jest dla badacza łatwym zadaniem — J. Czubaty po-
kazuje, że w 1806 r.wybór opcji profrancuskiej nie był,wbrew rozpowszechnione-

5 Z pewną przykrością muszę dodać w tym miejscu kilka krytycznych uwag doty-
czących strony edytorskiej. Nie są one oczywiście adresowane do Autora — bardziej
do Wydawnictwa, ale przede wszystkim, mówiąc językiem pamiętnikarzy z epoki
Księstwa Warszawskiego, do Magistratur decydujących o finansowaniu i standardach
wydawnictw naukowych. Smutne jest, że ważne i wartościowe opracowanie, zaliczone
oficjalnie do kategorii podręczników akademickich, zostało wydane tak, jak gdyby
priorytetem było zmieszczenie możliwie największej ilości tekstu na stronie. Bogatszy
wybór ilustracji, bardzo wskazany w tego typu edycji, troska o czytelność czy dodat-
kowa korekta, która pozwoliłaby wyeliminować literówki i sporadyczne powtórzenia,
pozostają w tych warunkach w sferze marzeń. Nie jest wielką pociechą fakt, że wyda-
nie syntezy B. Grochulskiej z 1991 r. ukazało się w szacie jeszcze skromniejszej.
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mu później przekonaniu, ani przesądzony, ani oczywisty. Przeciwko niemu
przemawiały obawy przed siłą militarną Prus, nieufność do Napoleona, a tak-
że pokusa „małej stabilizacji”; istniały ponadto alternatywy w postaci orienta-
cji propruskiej, a zwłaszcza prorosyjskiej (ta ostatnia, jak słusznie zauważa Au-
tor, była ukierunkowana nie tyle na Rosję, ile na osobę cara Aleksandra I). Do
opowiedzenia się po stronie cesarza Francuzów skłaniały z kolei: resentyment
w stosunku do Prusaków — wiarołomnych lenników Rzeczypospolitej i zdraj-
ców w 1794 r., tradycja udziału w życiu publicznym, nadzieja na poprawę sy-
tuacji. Badacz bardzo sugestywnie przedstawia wahania poprzedzające doko-
nanie definitywnego wyboru, zarówno w skali indywidualnej, jak i zbiorowej.
Podsumowując przebieg „pierwszej wojny polskiej”, zwraca uwagę na kwestie
rzadko zauważane przez historyków, jak choćby na to, że frazeologia prokla-
macji i wystąpień publicznych w 1806/1807 r. nawiązywała raczej do sarmac-
kiego niż do oświeceniowego modelu patriotyzmu. Podkreśla również bardzo
mocno — wbrew utartym opiniom — energię, wytrwałość i osiągnięcia organi-
zacyjne przedstawicieli lokalnych elit i tymczasowych władz polskich, w tym
Komisji Rządzącej, do której członków niesłusznie przylgnęło złośliwe okreś-
lenie „siedmiu braci śpiących”.

Pisząc o wojsku polskim i o kolejnych kampaniach, J. Czubaty poświęca wie-
le miejsca realiom służby i codziennej egzystencji żołnierzy i oficerów. W tej
materii książka może dostarczyć różnych argumentów zwolennikom zarówno
złotej, jak i czarnej legendy epoki. Sam Autor uznaje jasne i ciemne strony woj-
skowych dziejów Księstwa za nierozdzielne i w pewnym sensie komplementar-
ne. Potrafi też dostrzec i powiązać ze sobą pozornie odległe fakty, jak choćby to,
że wzrost dezercji mógł w konkretnych sytuacjach wiązać się z brakiemmundu-
rów dla nowych rekrutów, lub to, że zmobilizowany do armii syn chłopski miał
zapewnione w wojsku lepsze wyżywienie niż w domu rodzinnym — nawet przy
uwzględnieniu częstych trudności z aprowizacją. Zgodnie z zamysłem kompo-
zycyjnym Autora czytelnik może na przemian śledzić ruchy kilkudziesięcioty-
sięcznych korpusów Wielkiej Armii i poznawać losy pojedynczych uczestników
walk. Tak na przykład koleje życia młodego ochotnika Henryka Dembińskiego
(późniejszego generała powstania listopadowego i naczelnego wodza powstania
węgierskiego 1849 r.) ukazane zostały poprzez kilka barwnych epizodów: awans
na adiutanta spowodowany listowną interwencją opiekuńczej i ambitnej matki;
zakup czerkieskiego konia, przyuczonego do „tańca” na dźwięk muzyki wojsko-
wej; udział w bitwie o Smoleńsk, zakończony wyróżnieniem otrzymanym z rąk
Napoleona oraz utratą brata, poległego podczas szturmu. Konkluzja zamykająca
tę część opracowania jest zasadniczo zgodna z opinią wcześniejszych badaczy.
Czubaty uważa, że „mimo wielu negatywnych zjawisk pojawiających się w toku
szkolenia i służby [——] udało się jednak stworzyć siłę zbrojną, która pod wzglę-
dem determinacji i odwagi nie ustępowała najlepszym wówczas armiom euro-
pejskim” (s. 281). Bardzo szerokie ujęcie problematyki oraz wnikliwa analiza
różnych aspektów militarnej historii Księstwa powodują, że wniosek ten zysku-
je nową siłę przekonywania.
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Sytuacja gospodarcza Księstwa, zdaniem J. Czubatego, wymyka się jedno-
znacznym ocenom. Warszawski historyk, powołując się na badania B. Grochul-
skiej oraz historyków gospodarki, relatywizuje powtarzaną do dziś tezę F. Skarbka
o jej katastrofalnym stanie. Sugeruje raczej, że mamy do czynienia z przetasowa-
niem fortun: ostatecznym upadkiem starej elity finansowej i wyłonieniem się no-
wej, złożonej przede wszystkim z liwerantów i dzierżawców monopoli rządo-
wych. Zwraca też uwagę, że pustka w skarbie państwa nie zawsze oznaczała
radykalne zubożenie ogółu obywateli — skoro połowę importu Księstwa stanowi-
ły artykuły luksusowe — oraz że skala zniszczeń i rabunków wojennych była
nieporównywalnie większa na trasie przemarszu wojsk niż na terenach omija-
nych przez armie.

Bardzo wartościową część opracowania stanowią rozdziały dotyczące życia
społecznego i politycznego oraz aktywności obywatelskiej w KsięstwieWarszaw-
skim. Zagadnienia te nie budziły tak silnych emocji jak problematyka wojskowa,
stąd też poświęcona imdotychczas literatura,włączającw to prace z zakresu histo-
rii ustroju i administracji, jest stosunkowomniej obfita.W panoramie społecznej
Księstwa J. Czubaty dostrzega nie tylko elitę arystokratyczną, ziemiaństwo,woj-
skowych i chłopów,którym„zdjęto kajdany z nógwraz z butami”, ale również ży-
dowskich finansistów (z kapitalnymportretemówczesnej kobiety interesu Judyty
Jakubowiczowej) czy licznie reprezentowanychw administracji pruskich urzędni-
ków, których,mimo podejrzeń o nielojalność, pozostawiono na stanowiskach ze
względu na brak polskich specjalistów. Przytacza ważne ustalenia o pochodzeniu
społecznymwyborców (uprawnionych do udziałuw sejmikach i zgromadzeniach
gminnych), ale również zastanawia się nad przyczynami braku aktywności poli-
tycznej mieszczanw KsięstwieWarszawskim.Refleksje o życiu politycznymKsię-
stwa, dalekie od uproszczeń i ideologizacji, prowadzą do interesujących i dobrze
umotywowanychwniosków.Przykłademmogą być rozważania o rozkładzieman-
datóww Izbie Poselskiej — adekwatnym,zdaniemAutora,do poziomu kultury po-
litycznej poszczególnych grup ludności; analiza mechanizmów kreowania elity
rządzącej w skali krajowej i lokalnej czy próba ustalenia zasadniczych linii podzia-
łu sceny politycznej i wyjaśnienia zaskakujących niekiedy sojuszymiędzy stronni-
ctwami o przeciwnej orientacji. Program tzw. opozycji „staroszlacheckiej” J. Czu-
baty interpretuje nie jako próbę powrotu do stosunków przedrozbiorowych, ale
jako wolę samodzielnego wypracowania nowego systemu,w którymKonstytucja
3 Maja stanowiłaby jedynie punkt wyjścia.W ówczesnej debacie politycznej do-
strzega starcie dwóch wizji państwa i obywatelstwa (rozumianego jako udział
w życiu politycznym), jednej opartej na polskich tradycjach przedrozbiorowych
i idei społeczeństwa obywatelskiego, drugiej — na centralizmie i merytokracji.
Ujęcie towydaje się bardzo celne,można jedynie zadać pytanie, czy terminmery-
tokracja nie jest w tymwypadkumylący —wmoim przekonaniu należałobymó-
wić raczej o etatyzmie.

Opracowanie nie kończy się na klęsce Wielkiej Armii w Rosji. J. Czubaty
gruntownie omawia położenie Księstwa w okresie okupacji rosyjskiej i dyle-
maty związane z poszukiwaniem drogi do ratowania państwa w zmieniającej
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się szybko sytuacji militarnej i politycznej. Stawia przy tym tezę, że decyzja
o zachowaniu lojalności wobec Napoleona była w dużym stopniu podyktowana
brakiem inicjatywy i konkretnej oferty pod adresem Polaków ze strony Alek-
sandra I. W osobie księcia Józefa Autor — inaczej niż wielu polskich history-
ków — widzi nie tylko bohaterskiego dowódcę obdarzonego wyjątkową cha-
ryzmą, ale także przewidującego i odpowiedzialnego polityka. Przedstawiając
przebieg kampanii 1809 r., zwraca uwagę na wielką dojrzałość polityczną oka-
zaną przez polskiego wodza po zajęciu Galicji. Podobnie interpretuje drama-
tyczną decyzję o wyprowadzeniu wojsk Księstwa do Saksonii w maju 1813 r. —
jego zdaniem, książę Józef dowiódł tym wyborem, że „potrafi łączyć poczucie
honoru z umiejętnym rozpoznaniem polskiej racji stanu” (s. 522).

Twórcy opracowań syntetycznych narażeni są z natury rzeczy na pole-
miczne uwagi ze strony historyków zajmujących się zagadnieniami szczegóło-
wymi. Ulegając tej pokusie, chciałabym się odnieść do paru kwestii w zakresie
problematyki polityczno-religijnej i społecznej. W recenzowanej książce bra-
kuje mi szerszego omówienia zagadnień związanych z Kościołem katolickim
w Księstwie Warszawskim. Jest to kwestia o tyle ważna, że Kościół odgrywał
istotną rolę w życiu publicznym, a jego spory z władzami Księstwa wpisują się
w problematykę głównych debat ideowych epoki, tak wnikliwie analizowanych
przez Autora. Napoleoński model relacji państwowo-kościelnych był równie
odległy od polskiego modelu z czasów przedrozbiorowych jak administracja
w Księstwie od administracji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Francuski
wzorzec oparty na konkordacie z 1801 r., artykułach organicznych z 1802 r.
i idei laicyzacji prawa publicznego budził głęboką nieufność katolickiego du-
chowieństwa, choć prawdą jest, że w większości nie negowało ono „korzyści
płynących z orientacji napoleońskiej w wymiarze geostrategicznym” (s. 457).
Pewien, choć trudny do określenia, wpływ na opinię publiczną miał także ste-
reotyp „bezbożnego Francuza” i obraz Napoleona jako prześladowcy Kościoła
i papieża. Antynapoleońska opozycja w kręgach kościelnych miała pewne ce-
chy wspólne z opozycją „staroszlachecką” — nie kontestowała ona zalążka pol-
skiej państwowości w postaci Księstwa Warszawskiego, ale pragnęła, aby Ko-
ściół katolicki zajął w nim tę pozycję, jaką posiadał przed rozbiorami.

Dwie pozostałe uwagi odnoszą się do szczegółów. Po pierwsze,„kuszenie księ-
cia Józefa” przez Rosjan w okresie kampanii 1809 r. było zaplanowanym elemen-
tem antynapoleońskiej dywersji ze strony Petersburga. Dowódca wojsk carskich
w Galicji ks. Dymitr Golicyn (Dmitrij Vladimirovič Golicyn) otrzymał od Aleksan-
dra I wyraźne polecenie, aby „głaskać Polaków nadzieją wskrzeszenia ojczyzny”
przy poparciu rosyjskim i odciągać ich w ten sposób od współpracy z Napoleo-
nem6. Po drugie, nie do końca zgodziłabym się z tezą, że atrakcyjność kariery

6 S. Smolka, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, wstęp R. Kołodziej-
czyk, t. 2, Warszawa 1984 (wyd. 2), s. 59–61; G. V. Makarova, Rossiâ i sozdanie konstitu-
cionnogo Korolevstva Pol´skogo, w: Pol´ša i Rossiâ v pervoj treti XIX veka. Iz istorii avtonomno-
go Korolevstva Pol´skogo 1815–1830, red. S.M. Fal´kovič, Moskva 2010, s. 19–21.
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urzędniczej dla drobnej szlachty była jedną z przyczyn jej szczególnej podatno-
ści na hasła niepodległościowe. Podatność tę można było obserwować jeszcze
przed powstaniem Księstwa Warszawskiego (dostrzegła ją choćby Katarzyna II,
która wysiedlała masowo jednodworców do guberni chersońskiej i jekaterynos-
ławskiej), a tłumaczy ją wystarczająco obawa przed deklasacją i zepchnięciem
do stanu chłopskiego.

Zakończenie, o objętości zbliżonej do rozdziału, zawiera bilans epoki. J. Czu-
baty podkreśla w nim fenomen koegzystencji dawnych i nowych mechanizmów
życia społeczno-politycznego w Księstwie Warszawskim (na przykład przenie-
siony w nowe warunki mechanizm szlacheckiej klienteli w życiu publicznym)
oraz sprzężenia między tradycją a zmianą. Inny interesujący wątek to porówna-
nie, w jakiej mierze napoleoński model ustrojowo-prawny był modyfikowany
przez tradycje lokalne w Księstwie Warszawskim i w innych państwach satelic-
kich. Zdaniem Autora, w Księstwie modyfikacje te szły zdecydowanie najdalej.
Istotnym elementem podsumowania jest odpowiedź na pytanie, jakie zmiany
w położeniu Polaków pod zaborami spowodowało utworzenie i kilkuletnia egzy-
stencja Księstwa Warszawskiego i jakie znaczenie miały one dla sprawy polskiej
w perspektywie całej epoki zaborów. Do przywołanych w tekście opinii Jerzego
Skowronka, Barbary Grochulskiej, Danuty Rzepniewskiej,Mariana Kallasa, Jerze-
go Jedlickiego, Macieja Janowskiego i kilku innych badaczy dodałabym jeszcze
Tadeusza Łepkowskiego, którego spostrzeżenia są w dużym stopniu zbieżne ze
stanowiskiem Autora7.

J. Czubaty ma odwagę zdystansować się od mody na dekonstrukcję czy de-
mitologizację i stwierdzić, że „istnieje pewien kanon wiedzy, lecz także zbioro-
wych wyobrażeń na temat Księstwa Warszawskiego, którego nie należy zmie-
niać, jeśli nie koliduje on z faktami historycznymi” (s. 10). Jego książka dowodzi,
że także bez epatowania metodologicznym nowinkarstwem można ukazać zna-
ną epokę w nowy i oryginalny sposób, znacząco wzbogacając jej dotychczasowy
obraz i osłaniając nowe horyzonty badawcze. Dzieło wieńczą spojrzenie na Księ-
stwo z perspektywy XX i początku XXI w. oraz refleksje dotyczące jego miejsca
w polskiej historiografii i pamięci historycznej. Przemyśleniami tymi dzieli się
z czytelnikiem historyk i naukowiec głęboko przekonany, że także dzisiaj, wbrew
wszelkim wątpliwościom, warto zajmować się historią Księstwa Warszawskie-
go — i historią w ogóle.Może również z tego powodu książkę Jarosława Czubate-
go czyta się z takim przekonaniem.

Anna Barańska
(Lublin)

7 Por. T. Łepkowski, Polska — narodziny nowoczesnego narodu 1764–1870, wyd. 2 z po-
słowiem J. Jedlickiego, Poznań 2003, s. 141–146 nn.


