Warszawa, grudzień 2021 roku

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej TPW
Na ostatnie w tym roku kalendarzowym zebranie Komisji Historycznej Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy pragniemy Państwa zaprosić w piątek 17 grudnia o 17:00 do
stałej siedziby TPW (przy Placu Zamkowym 10).
Asumptem do rozmowy będzie niedawno wydana książka pt. Polskie królestwo Romanowów
autorstwa Lecha Królikowskiego (Wydawnictwo Warszawskie, Warszawa 2021). To panoramiczna
opowieść o dziejach Królestwa Polskiego osnuta wokół postaci narzuconych przez carską Rosję
namiestników oraz generałów-gubernatorów warszawskich. Jak pisze autor,
w rosyjskiej administracji instytucja generałów-gubernatorów istniała od czasów Katarzyny Wielkiej. Zarządzając
namiestnictwami obejmującymi kilka guberni, pełnili oni nadzór nad wszelkimi instytucjami państwowymi. Mogli
ingerować w działalność wszystkich organów (w tym sądowych), a na czas pobytu w stolicy przysługiwało im
prawo uczestniczenia w posiedzeniach Senatu. Urząd generała-gubernatora warszawskiego formalnie został
powołany rozporządzeniem z 11 (23) stycznia 1874 roku. Tydzień później, 17 (29) stycznia, nastąpiło
przekształcenie Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego w Kancelarię Generała-Gubernatora Warszawskiego.
Warto jednak zauważyć, że już wcześniej, w okresie rządów namiestników, istniał urząd tzw. Wojennego
Generała-Gubernatora Warszawskiego… (s. 183).

Co wydaje się szczególnie istotne z perspektywy naszej Komisji, narracja w dużej mierze
dotyczy Warszawy. Poznajemy bowiem ówczesne miasto zwłaszcza w kontekście obecności w nim
warszawskich generałów-gubernatorów: Pawła Kotzebuego (1874-1880), Piotra Albiedinskiego
(1880-1883), Iosifa Hurko-Romejki (1883-1894), Pawła Szuwałowa (1894-1896), Aleksandra
Bagrationa-Imeretyńskiego (1896-1900), następnie Iwana Podgorodnikowa (1900-1901), Michała
Czertkowa (1901-1905), Konstantego Maksymowicza (1905), Gieorgija Skałona (1905-1914),
Jakowa Żylińskiego (1914), Aleksandra F. Turbina (1914), Antona von Essen (1914-1915) oraz
Pawła Jengałyczewa (1915). Passusy warszawskie poprzedzone są autorskim namysłem nad
rosyjskimi monarchami Królestwa Polskiego i carskimi namiestnikami.
O książce porozmawiamy z jej Autorem – profesorem Lechem Królikowskim, którego znamy,
więc jedynie gwoli porządku przedstawmy. Nasz narrator – absolwent Politechniki Warszawskiej,
varsavianista, samorządowiec, profesor i rektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów
Społecznych im. Jerzego Giedroycia – jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych
i specjalistą od problematyki warszawskiej oraz kontaktów polsko-rosyjskich, był prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przez dwie dekady (1993-2013), jest członkiem Oddziału
Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, dawnym pracownikiem Instytutu Historii Nauki
Polskiej Akademii Nauk oraz Najwyższej Izby Kontroli, autorem siedemnastu książek i prawie
sześciuset publikacji prasowych, ponadto – zawsze twórczym i konstruktywnie krytycznym
członkiem naszej Komisji Historycznej.
Do zobaczenia już niedługo – w piątek 17 grudnia o 17:00.
Z dobrymi myślami,
życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności
– nie tylko w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym –
dla Państwa i Państwa Bliskich –
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