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Pożytecznym dodatkiem do recenzowanej pracy jest zestawienie chronologiczne 
tych przekazów, które zostały na nowo datowane, a także obszerny skorowidz m iej
scowości i osób. Na podstawie dorywczych sprawdzianów w ydaje się, że indeks ten 
został dość starannie przygotowany, chociaż czasem w ystępują pewne braki, na 
przykład pominięto rycerzy Jerzego i Jakuba Skolimów (Scolim) i innych człon
ków tej rodziny, występujących pod num eram i 28019, 28020, 28021 i dalszymi. Jeśli 
chodzi o indeks rzeczowy dla la t 1511—1525, to został on oczywiście, siłą rzeczy, 
opracowany na podstawie treści regestów.

Niekonsekwentnie też stosowano skróty, których zestawienie w ystępuje na po
czątku części tomu pierwszego R egesta  h istorico-d ip lom atica . Dla przykładu można 
wymienić, że mimo istnienia skrótu AdG często podaje się w  całości A delsgesch ich te. 
Zastrzeżenia można też mieć do nieumieszczenia w  tytule obok dat krańcowych 
1510—1525 wzmianki o niedatowanych przekazach z okresu 1198—1525.

Te i inne niedociągnięcia nie um niejszają wagi tego nad wyraz cennego w ydaw 
nictwa, które z całą pewnością odegra poważną rolę w przyszłych badaniach nad 
okresem ostatnich piętnastu la t istnienia zakonu i państw a krzyżackiego w  Prusach.

M a ksym ilia n  G rzegorz

Andrzej Skrobacki, P rzyc zyn e k  do  p o b y tu  K arola M arc inkow skiego  w  K ła j
pedzie , Polski Tygodnik Lekarski, 1973, n r  4, ss. 140—142 i odbitka ss. 8.

Postacią Karola Marcinkowskiego in teresują się historycy od chwili jego śmierci 
w 1846 roku. Do m niej przebadanych okresów z jego życia należy pobyt w  K ła j
pedzie, mimo iż praw ie każdy z biografów dorzucił kilka szczegółów na ten tem at 
(Józef Jagielski, 1846; H ipolit Cegielski, 1866; Ignacy Zielewicz, 1891; Andrzej W ojt- 
kowski, 1924 i 1926; Zdzisław Grot, 1946), a całość zebrał w m onum entalnym  opra
cowaniu Adam Wrzosek w  1960 roku.

K arol Marcinkowski, który w korpusie gen. Giełguda przekroczył granicę Prus 
Wschodnich w  połowie lipca 1831 roku, na prośbę generała Stülpnagla udał się do 
K łajpedy, aby leczyć tam tejszych żołnierzy pruskich, którzy zapadli na cholerę. 
Później Marcinkowski zajął się także zwalczaniem epidemii w całym mieście. P ra 
cował na tym  polu z  w ielkim  oddaniem i poświęceniem, dzięki czemu zaskarbił 
sobie wdzięczność i szacunek zarówno całej społeczności m iejskiej, jak i władz 
pruskich. Mieszkańcy Kłajpedy wręczyli mu dziękczynny adres oraz złotą obrączkę 
7. w yrytą literą  M. Natomiast władze pruskie, na wniosek landrata, zastanawiały 
się, czy — jako w yraz uznania dla jego zasług — nie należałoby mu przyznać 
orderu. Jednakże w  podjęciu tej decyzji przeszkodził Prusakom  grożący M arcin
kowskiemu proces sądowy za udział w powstaniu.

Nowe, interesujące szczegóły do tej spraw y w yszperał Andrzej Skrobacki 
w archiwum  merseburskim . Otóż m inister spraw  w ewnętrznych i policji v. Brenn 
proponował 9 października 1831 roku „aby uznając jego [tj. Marcinkowskiego] po
żyteczną działalność w  Kłajpedzie otrzymał on za swoje wykroczenie złagodzenie 
ew entualnie zasądzonej kary”. Niezależnie od propozycji v. Brenna, już wcześniej, 
17 sierpnia tego roku, Teodor v. Schön wystosował do Marcinkowskiego i drugiego 
lekarza polskiego, Schradera, dziękczynny list. Czytamy tam  między innymi:

„Z raportów  władz królewskich w Kłajpedzie, ze szczególną uwagą przyjąłem 
do wiadomości fakt, że Pan, etc. i P an  etc. i wielu Panów  kolegów, z wielką 
skwapliwością podjęło się leczenia chorych na cholerę w  Kłajpedzie, okazując 
w tej ludzkiej sprawie wielką ofiarność, samozaparcie i wytrwałość, a kierowana 
aktywnym  wsparciem i doświadczeniem pomoc przyniosła najkorzystniejsze wy- 
niki[...]. Czuję się zmuszony Wam etc., etc. wyrazić moje zaszczytne uznanie dla 
Waszej i Waszych Panów kolegów okazanej szlachetności i serdecznie podziękować 
za udzielone w sparcie udręczonym mieszkańcom Kłajpedy i skuteczną pomoc”.

Słusznie podkreśla Andrzej Skrobacki, iż niezwykła w prost działalność i po
staw a polskich lekarzy zmusiła naw et Schöna, wielkiego nieprzyjaciela Polaków, 
tio w yrażenia tak  gorących słów wdzięczności.

W zakończeniu sprostujm y drobne potknięcia autora. F lottw ell był naczelnym 
prezesem prowincji poznańskiej a nie rejencji poznańskiej i analogicznie Schön
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był naczelnym prezesem prowincji pruskiej a nie rejencji królewieckiej. Na czele 
każdej rejencji sta ł prezes, bez przym iotnika — naczelny. Im m ed ia t-K o m m if-s io n  
tłumaczymy jako komisją królew ską (to znaczy bezpośrednio podległą królowi), a nie 
jako komisją doraźną.

Ja n u sz  Jasiń sk i

Lech Trzeciakowski, Pod p ru sk im  zaborem  1850—1918, W arszawa 1973, Wiedza
Powszechna, ss. 398.

W zasłużonej dla popularyzowania wyników najnowszych badań historyków 
polskich serii „Biblioteka Wiedzy H istorycznej” w ydaw nictw a Wiedzy Powszechnej, 
opublikowano książkę pióra Lecha Trzeciakowskiego poświęconą historii ziem 
etnicznie i historycznie polskich, znajdujących się pod panowaniem  niemieckim 
w okresie ostatniego porozbiorowego siedemdziesięciolecia. Znaczenie książki w y
kracza jednak daleko poza popularyzację wiedzy historycznej. Jest to właściwie 
pierwsza próba syntetycznego przedstaw ienia najw ażniejszych zagadnień z historii 
tych ziem, ograniczona dwoma cezurami: upadkiem  Wiosny Ludów  oraz odzyska
niem przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Obejmuje więc okres 
bardzo burzliwych w ew nętrznych przem ian, przede wszystkim narodowościowych 
i społecznych, które decydowały o kształtow aniu się nowych form  życia politycz
nego, przeobrażeniach gospodarczych, a także kulturow ych. Po opublikowanych 
wcześniej pracach o historii Wielkopolski, Śląska, kolejnych tomach historii Polski 
Insty tu tu  Historii Polskiej Akademii Nauk, dotyczących dziejów Pomorza, przy
gotowanie naukowej syntezy om awiającej historię ziem polskich pod panowaniem  
pruskim  sta je  się zadaniem bardzo pilnym  tak dla potrzeb poznawczych, jak 
i z uwagi na społeczne zapotrzebowanie. Mnogość prac monograficznych, przyczyn
ków i rozpraw nie może zadowolić.

Próby napisania popularnej syntezy podjął się historyk, który we wcześniej 
ogłoszonych studiach dał się poznać jako dobry znawca tej problem atyki. Badając 
dzieje ziem polskich pod panowaniem  pruskim , historię Niemiec, przede wszystkim 
Wielkopolski, starał się nie tylko wzbogacać naszą znajomość tych w ydarzeń od 
strony faktograficznej, ale niejednokrotnie proponował rozwiązania, wywołując 
różnorakie dyskusje. Lech Trzeciakowski w om awianej książce sta ra ł się przedsta
wić najważniejsze problem y historii polskich terenów  w  zaborze niemieckim, cho
ciaż z konieczności m usiał dokonywać w yboru om awianej problem atyki. W yni
kało to nie tylko ze złożoności dziejów przez niego opisywanych, ale i obecnego 
stanu badań. W niektórych spraw ach A utor odwoływał się do własnych badań, nie
kiedy mógł zasygnalizować jedynie potrzebę studiów monograficznych, na przykład 
słusznie niejednokrotnie zwracał uwagę na brak  w  dotychczasowych studiach h i
storycznych w yjaśnienia stosunku społeczeństwa niemieckiego do ludności polskiej. 
Zagadnienie powyższe nadal pozostaje w sferze pilnych postulatów  badawczych. 
Podejm owane przez Lecha Trzeciakowskiego na wielu kartach  książki próby przed
stawienia historii całego społeczeństwa bez względu na narodowość, a nie tylko 
tradycyjnie ludności polskiej, przy dzisiejszym stanie badań m usiały przynieść dość 
ograniczone rezultaty. H istoriografia polska zajm ująca się dziejami owych ziem 
do dnia dzisiejszego skupiała uwagę głównie na sprawach dotyczących historii spo
łeczeństwa polskiego. Spowodowało to poważne wypaczenie ogólnego obrazu dzie
jów, a zarazem utrudniło  właściwe przedstaw ienie historii ludności polskiej.

Przeznaczenie książki dla czytelnika nie specjalisty, nie profesjonalnego histo
ryka decydowało o doborze omawianej problem atyki, o zamieszczeniu wielu rudy- 
m entalnych inform acji. I w ydaje się, że pod tym  względem A utor osiągnął wiele. 
P rzedstaw ił istotę historii ziem polskich pod panow aniem  niemieckim. W skazał na 
logiczny związek polityki w ynaradaw iającej z całokształtem przeobrażeń w ew nętrz
nych oraz w ydarzeniam i międzynarodowymi, a  także przedstaw ił przyczyny zasad
niczych przeobrażeń w polityce w ynaradaw iającej w yjaśniając motywy poczynań, 
które niejednokrotnie w ydaw ały się całkowicie niezrozumiałe. W ykład nie jest 
równom ierny, nie wszystkie omawiane problemy zostały oświetlone w sposób jedna
kowo wyczerpujący. W ydaje się, że wiązało się to nie tylko z przeznaczeniem 
publikacji dla odpowiedniego kręgu czytelników, ale i z tym , że zagadnienia, które


