
MARIAN WACHOWSKI 

Sob6tka 

1969, 1 

ROLNICTWO POLSKIE W KRF;GU POSTF;POWYCH WPLYWOW 
MIF;DZYNARODOWYCH W LATACH 1750-183(! 

W rozwoju rolnictwa od czas6w najdawniejszych dochodzily do glosu 
wplywy mi�zynarodowe, jednakze w okresie powolnego i tradycyjnego 

rozwoju .rolnictwa w duzym stopniu zaznaczyly si� cechy poszczeg61nych 
region6w, eo wi�cej, to eo zostalo w ciljgu pokolen wypr6bowane w ja
kims regionie, dostarczalo normy post�powania. 

Zasadnicza zmiana ,nastljpi!a w tym wzgl�dzie, odkljd w ciljgu 
XVIII w. rozpocz�la si� na wyspie brytyjskiej „rewolucja rolnicza", 
kt6ra rolnictwu „staremu" przeciwstawiala rolnictwo „nowe". Wla.Snie 
ostatnie utoZsamiane CZ!isto z rolnictwem 

"
angielskim11 szerzylo si� 

(i dotljd si� szerzy) w r6znych krajach r6znych cz�sci swiata. 

Poczljtkowy dkres rewolucji rolniczej pokrywa si� znacznie z okre
sem osiemdziesi�cioletnim (1750-1830), kt6ry zdaniem historyk6w ma 
szczegolne znaczenie dla rozwoju gospodarczego ziem polskich. W tym 
czasie nar6d usiluje si� podzwignljc z nast�pstw wojen, uporac si� z we

W<!wn�trznym nieladem i przeobrazic si� w spoleczenstwo nowocz,esne. 
Realizacj� ostatniego zadania wyobrazano sobie w Polsee wyiljcznie jako 

przyswojenie sobie osiljgni�c kraj6w, kt6re w rozwoju ku post�powi 
wysun�ly si� na czolo. Totez wlasnie w tym okresie wplyw „czynnika 
zagranicznego" staje si� bardzo silny i obejmuje wszystkie dziedziny 
iycia, a wi�c obron� narodowq, bezpieczell.stwo wewn�trzne, poczt�, 
komunikacj�. hantle!, przemysl, rolnictwo, opiek� nad zdrowiem obywa
teli, oswia t�. 

We wszystkich tych dziedzinach korzystanie z osiljgni�c obcych jest 
tylko w bardzo malym stopniu przejawem mody, zasadniczo zas jest 
po prostu lkoniecZ'!loscilj. Polacy swiadomie wyznaczai'l sobie rol� od
biorczlj na drodze do post�pu. 

Sam fakt, ze jakies osiljgni�cie zagraniczne zostaje przyswojone, sta
nowi malo dokladne i nawet zwodnicze lkryterium post�powosci. Doklad
niejsze kryterium zyskujemy, gdy uwzgl�dniamy czas, jaki dzieli poja
wienie si� pewnej zagranicznej nowosci od jej powstania w kraju ob-
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cym 1• Dalsze kryteria zyskuje si�. wykrywajqc zjawiska post�pu, kt6re 
pojawi!y si� w krajach przodujqcych, a na ziemiach polskich bqdz 
w og6le nie wystqpi!y, bqdz konczyly sw6j zywot na pomyslach, projek
tach, pr6bach, pojedynczych egzemplarzach. 

Dqzenie do dzwigni�cia ikraju do poziomu kraj6w przodujqcych 
w og6lnym rozwoju kultury realizowane bylo w Polsee wsr6d ustawicz
nych kl�s'k politycznych. 0 ile te kl�ski z jednej strony pobudzaly do 
podejmowania reform, to z drugiej strony utrudnialy ich wykonanie, 
ograniczajqc zwlaszcza srodki materialne potrzebne do wprowadzenia 
ulepszen. W tych warunkach niekt6re pomysly w og6le nie doczekaly 
si� realizacji, inne zostaly urzeczywistnione w formacie zmniejszonym, 
jeszcze inne' musialy czekac na rea'1izacj� nieraz nawet kilkadziesiqt lat. 

Typowym przykladem jest podj�ta w 1768 r. pr6ba zalozenia w War
szawie akademii medyczno-ekonomicznej. Dochodzi do tego, ze uchwala 
sejmu dotyczqca funduszu na t� akademi� nie mogla byc wykonana na 
skutek kl�sk politycznych, jednakze sama idea, b�qc wyrazem powaz
nych sil w narodzie, zostala urzeczywistniona w r6znych postaciach do
piero w latach dwudziestych XIX w. Oczywiscie takze ta pr6ba pozostaje 
pod wplywem wzor6w obcych, przygotowania zas do zalozenia aikademii 
odbywajq si� prawie wylqcznie przy udziale cudzoziemc6w, a takze za
granicznych instytucji, jak r,p. Towarzystwa Ekonomicznego w Bemie 2• 

Mimo niekorzystnych warunk6w do rozwoju rolnictwa post�powego 
wyrazajqcych si� nawet w kl�skaoh glodowych Polacy eksportowali 
zboze 3• 

Od okolo polowy XVIII w. szerzyl si� w niekt6rych krajach europej
skioh osobny ikierunek rolniczy polegajqcy na przeprowadzaniu doswiad
czen. Byly to doswiadczenia prowadzone w gospodarstwach, bo pierwsza 

1 Gdy nie uwz.gl�dnia si� czasu, jaki dzieli pojawienie si� pew.nej nowoSci od 
jej przyj�cia na ziemiach polskich, to powstajq nieporozumienia i bl�dne oceny -
por. mojc1 recenzjE: ksic:}Zki J. To p o 1 s k i e g o Od motyki do kombajnu {Kwar
talnik Historii Kultury Materialnej 1957, s. 648--652). 

2 M. W a c h  o w s k i, Pr6ba zalo.ienia akademii medyczno-ekonomicznej w War

szawie w r. 1768 (Arch. Hist. Medycyny, 1959, XX'll, '1, s. 11-18). 
3 W drugiej polowie XVIII w. ek,sport zboia z Poiski odbywal siE: przy mini

malnych zytSkach, w og6le zaS ibyl moi:liwy nie dziE:ki post�powej gospodarce rol
nej', lecz na podloi:u feudalnego wyzysku chlop6w. Kai:dej wiosny ai. do jesieni 
w tym okre.Sie z Polski i Litwy do Gdallska, Elbl,:iga, Kr6lewca eksportowano ok. 
100 000 laszt6w zboi.a. Kaliskie oraz poludniowe powiaty Wielkopolski wywoz.ily 
zboi:e na $1,:isk, i to taki:e z minimalnym zyskiem, ceny bowiem polskie niewiele 
r6i:nily si� od cen uzyskiwanych na $1,:isku za zboi:e .Slq5kie. Zboi:e nabyte z P-01-
ski kupcy SI,:iscy wywoziH do G6rnych !.ui:yc. Jedynie w okresie woj'ny siedmio
letniej Polacy uzyskiwali dobre ceny za zboi.e wywoi:one na $1,:isk. Kornhandei: 

J. G. K r  ü n i t z, Oekonomisch-technologische Encyklopädie ... , t. 45, Berlin 17•89, 
s. 245--440, s. 382 i n., 385, 393, 396, 399. 
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stacja doswiadczalna miala powstac dopiero w 1834 r. w Rothamsted. 
Niekt6re z tych doswiadc,zen wznosily si<: na poziom naukowy. Jaki byl 
udzial Polak6w w tym ruchu ekeperymentalnym? Ulegajqc wplywom 
idqcym z Francji marszalek Franciszek Bielinski w r. 1756 przeprowa
dzal doswiadczenia polowe z rz<:dowym siewem i<:czmienia browarnego 
na terenie dzisiejszej Warszawy. Poslugiwal si<: przy tym narz<:dziami 
i maszynii, kt6rych modele s.prowadzil z Paryza. Wedlug tych modeli 
rzemieslnicy warszawscy wykonali siewnik konstrukcji Montesui, male 
radio, czyli kultywator. Takze Stanislaw Leszczynski popieral doswiad
czenia rolnicze przeprowadzane z jego inicjatywy w jego dobrach w Lo
taryngii. Mo:füwe, ze nalezaly one do zespolu staran Leszczynskiego, ikt6-
re w ostatecznym wyniku stworzyly z okolicy Nancy dotiid zywy osrodek 
post<:pu rölniczego, a zwlaszcza ogrodniczego. Slaw<: obydw6ch doswiad
czen szerzyl najwybitniejszy pisarz agronomiczny Francji XVIII w. 
Louis Henri Duhamel du Monceau •. 

Jeszcze przed r. 1770 z polecenia biskupa wilenskiego Ignacego Mas
salskiego przeprowadzano w W erkach i Ponarach doswiadczenia z roz
nymi roslinami pastewnymi 5• 

Doswiadczeniami dotycziicymi lqk, a szczeg6lnie koniczyny, zajmowal 
si<: w drugiej polowie XVIII w. Piotr Switkowski w gospodarstwach 
podwarszawskich. Switkowski gorliwie propagowal pogliidy Schubarta 
odnosziice si<: do koniczyny jako do rosliny, kt6ra w stopniu decydujiicym 
przyczynia si<: do pomnozenia i polepszenia bydla 6• 

Pocziiwszy od r. 1798 przeprowadzal liczne doswiadczenia Antoni 
Tr<:bidki w swym unowoczesnionym gospodarstwie w I:,omnej na p61noc 
od Warszawy 1. 

Rewolucja rolnicza miala swoich licznych entuzjast6w. Nazywano 
ich agromanami. Tu trzeba przypomni_ec, ze fizjokratyzm jest zjawiskiem 
wt6rnym wobec rewolucji rolniczej, nie jest zas bynajmniej pierwszii 
przyczyn!j reform, jaik si<: cz<:sto mniema. Kwesti<: t<: wyjasnil dostatecz
nie Auge Laribe 8• 

4 L. H. D. du M o n c e a u, Traue de la Culture des Terres suivant· M. Tull 

Anglois, 17�1761, t. V, s. XV, n13-.126, t. VI, s. 62, 491 i n. 

:; Folwark, w kt6rym grunta nigdy nie zostawujq. sif? ugorem, tlum. G. KniaZe

wicz, Wilno 1770, s. 7,196. 

& P. S w i t k o w s k i, Pamif?tnik historyczny y polityczny, t. II, Warszawa 1783, 

s. 478 i n. 
7 An. T r � b i c k i, 0 gospodarstwie w ugorze. Informacja dla ekonomOw wzgl�

dem upraw traw i warzyw na paSZft i uiycia potrzebnych w niej narzf?dzi, War

szawa 1817, drugie wydanie Wilno 0824. Liczne materialy odnoszijce sie; do do

Swiadczeil Tr�bickiego zawiera Archiwum Towarzystwa Rolniczego AGAD, BOZ 

III 16 i 17. 

s A. La r i b e, Revolution agricote, Paris 1955. 
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Wsr6d Polak6w najwybitniejszym agromanem byl Alojzy Biernacki 
z Sulislawic pod Kaliszem. Byl jednym z pierwszych Polak6w, kt6rzy 
odbyli studia rolnicze 9• Odbywal podr6ze agronomiczne po Anglii, 
Francji i Niemczech, zwiedzil takze Sliisk, z kt6rym mial stale i zywe 
kontakty. Dwie swoje publikacje wydal u Korna 10

• Biernacki byl chyba 
pierwszym ·Polakiem, kt6ry przeprowadzal metodq nowoczesnii pr6by 
narz�zi i maszyn rolniczych sprowadzonych z zagranicy. Bylo to 
w 1822 r. 11 

Sqsiad Biernackiego Wojciech Lipski z Lewkowa pod Ostrowem 
Wielkopolskim - to takze jeden z wybitniejszych eksperymentator6w 
i agronom6w spolecznych, kt6ry wywarl powazny wplyw na rozw6j 
agronomii w Wielkopolsce po 1831 r. 12 

Polozone w powiecie nowogr6dzkim Szczorse staly si� pod kierunkiem 
Adama Chreptowicza gospodarstwem post�powym, kt6re nawet w Anglii 
budziloby podziw jako gospodarstwo wzorowe 13• 

Po 1815 r., ikiedy to po zniesieniu blokady kontynentalnej stosunki 
Polak6w z Angliii bardzo si� ozywily, urziidzil Pac w Dowspudzie w po
wiecie augustowskim gospodarstwo trzymajiice si� scisle wzor6w angiel-

9 Biernacki z kilku innymi rodakami, w ty,m z J6zefem i Francisz.kicm Mo

rawskimi, odbywal pod koniec XVIII w. studia na uniwersytecie we Fran'kfurcie 

n/0, przy cz.ym W'ISzy.scy wymien.ieni sluchali wykfad6w profesor6w nauk kame

ralnych Borowskiego i Webera. E. F r  i e d 1 a e n d e  r, Aeltere Universitaetsmatri

keln, t. II, Leipzig 1'888. Universitaet Frankfurt an der Oder - PubUcationen aus 

den preussischen Staatsarchiven, t. 36. 

Je, A. B i e r  n a c k i, 0 zmianie zaciqg6w na daniny zboZowe lub pien�Zne, Wro

claw 1808, ss. XII, 117. Wz6r taniej, trwalej i wygodnej stodoly i opisanie dwu

konnej angielskiej mlocarni, Wroclaw 1823, ss. 48. 
11 M. W a c h o w s k i, Alojzy Biernacki jako pionier post�pu rolniczego 

w pierwszej polowie XIX wieku (Post�py Nauk Rolniczych 11955, nr 5, s. 105---115). 

0 gospodarstwie Biernackiegio w Sulii5lawicach najw'i�ej informacji :DaiW.iera 

B i e r n a c k i e g o Kalendarzyk kieszonkowy rolniczy i gospodarski dla przyjaci6l 

potepszonego rolnictwa, K,alisz 11815, a takZe B i e r  n a c k i e g o, Kleesaat-Ma

schine in einem Schreiben an St. R. Th.aer (Moeglinsche Annalen der Landwirth

schaft, 1820, t. IV, s. 615---622 i rys.), 
12 A. G l o w a c k a, Wlodzimierz Adolf Wolniewicz pionier post«::pu rolniczego 

w Poznan5kiem w XIX wieku (Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1960, S. B, 
z. 3, s. 141-275). 

13 Szczorse mah\ szczeg61nie obfit.1 literatur�. Najlepszym informatorem jest 

Franciszek Paszkiewicz autor dw6ch rozpraw: O gospodarstwie w Szczorsach (Dzien

n"ik Wilell.ski 1819, t. I, s. 372 i n.) oraz Powt6rna podr6Z do Szczors (Dziennik Wi

leti.ski 181,9, t. I, s. 38'1, 389). Karol Mehlig dal opis Szczors w ,,Zabawach Pra:y

jemnych i Poi:ytecznych" w r. 1777. T e  n Z e, Opisanie wybornego gospodarstwa 

w dobrach Szczorse (Pami�tnik Historyczny y polityczny :1782, s. 534 i n.). T. GI i fl

s k a opisywala Szczorse wierszem (Magazyn Warszawski, 1785, t. I, ks. I, s. 91 i n.). 

Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) dal opis Szczors w dzielku Niemen, s. 29 i n. 
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skich. Sprowadzil w tym celu wi�kszq niz inni polscy nowatorzy liczb� 
Stkot6w b�dqcych specjalistami w r6znych zalkresach i osadzil ich 
w osobnym folwarku, kt6ry n�zwal „Now'l Szkocjq" ". 

Po odbyciu wzorowej praktyki rolniczej w Anglii zastosowal poczqw
szy od 1820 r. wzory angielskie Dezydery Chlapowski w Turwi w po
wiecie koscianskim. Trzeba jednak podkreslic, ze postawa gospodarza 
g6rowa!a w nim stanowczo nad postawq agromana i eksperymentatora. 
Za to jego gospodarstwo wywieralo duzy wp!yw swoim powodzeniem 
elkonomicznym 15• Jest to szczeg6l zas!ugujqcy na uwag� z tego wzgl�du, 
ze liczne gos,podarstwa post�powe sprzed 1830 r., zaprowadzajqc nowosci 
rolnicze z duzym ryzykiem, znalazly si� w trudnych warunkach ekono
micznych. 

Nowe rolnictwo przyjmowalo si� na ziemiach polskich kosztem 
powaznego odp!ywu pieniqdza polskiego za granic�. Podobno zaden kraj 
nie wydal w owym czasie tyle pieni�dzy na szlachetne rasy owiec, jak 
Polska, ktöra zresztq na tych owcach nie zrobila dobrego interesu. 

Poznawanie zasad „nowego rolnictwa" odbywalo si� z „ksiqg obcych", 
ale nadto za pomocq podrözy agronomicznych. Niemala by!a liczba Po
lak6w, ktörzy takie podröze przedsi�brali do obcych krajöw. Anglia, 
Francja, Niemcy byly krajami najbardziej zwiedzanymi. Poza Biernac
kim, czlonkiem towarzystwa rolnic·zego w L,psku, podrözowal po Slqsku 
Tr�bioki 16• Podröz na Siqsk opisal Jözef Morawski, ktöry w swej po
drözy spotkal si� ze swym dawnym profesorem z Fran!kfurtu Weberem 
odbywajqcym podröz ekonomicznq po Siqsku 17• 

Profesor Weber ,prowadzil od r. 1811 wyklady z nauk kameralnych 
w uniwersytecie wroclawskim. Mozna przyjqc, ze pozostawal w blizszych 
stosunkach z Polakami, ktörzy we Wroclawiu studiowali te nauki. Dose 
liczna na przelomie XIX w. po!Ska kolonia akademicka jak by przeniosla 
si� do Wroclawia 18• Juz w 1812 r. profesor Weber ma 3 studentöw Pola
köw, a lqczna ich liczba az do r. 1830 wynosi 29 19• Ogöl swych prac 

14 M. W a c h o w s k i, Z przeszloSci siewnika (Zeszyty Naukowe Politechniki 
Poznati.skiej, Mechanizacja i Elektryfikacja RoLnictwa II, 1959, s. 3--36). 

•15 W. lK. a l i n k  a, Jeneral Dezydery Chlapowski, Poznail 1885; K l y s z y t'i s k i, 

Gospodarstwo w Turwi (Przewod.nik rolniczo-przemyslowy, Leszno 1844, s. 269). 
1s TrE:bicki bywal na Shisku przed r. 1792, Zyciorysy zaslu:Zonych Polak6w 

XVIII i XIV wieku, t. II, s. 3. WiiadomoSci o TrE:bickim podaje takze jego wnuczka 
F. T r e m b i c k a, Memoire d'une Polonaise pour servir d l'histoire de la Pologne 

depuis 1764 jusqu'd 1830, Paris 1841, t. I-11. 
11 J. M o r a w.s k i, PodrOZ w Slqsku w r. 1815 opisana w listach do brata 

(PamiE:tnik Warszawski t. IV, 1816, s. 238-250). 
18 Friedrich Benedict Weber w Deutsche Allgemeine Biographie. 
19 Polacy na studiach scientiarum cameralium: 181"2 r.: Ferdynand Unruh, 

Hipolitu1S Goltz, Pefrus IKoszutski; 1814 r.: J6zef Jeziorowski z Warszawy, Leon Za
borowski, Cyprian Jaroslawski, Nikodem Bie:Zyl1ski, Antoni Dunin, Franciszek Du· 
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rolniczych pisal po lacinie, co moze wskazywac na jego konserwatyzm 00• 

Jego p6zniejsi koledzy oceniali go negatywnie jako profesora 21, a czo
lowy profesor w zakresie nauk rolniczych na wydziale rolnictwa w uni
wersytecie wroclawskim Holdefleiss za dat,i poczqtkowq studi6w rol
niczych w tym uniwersytecie przyjql rok 1881, uwazajqc, ze ich „pre
historia" si,:ga do 1869 r. 22• Nie wiadomo, czy ktos ze student6w 
profesora Webera odegral tw6rczq rol,: w rozwoju rolnictwa na ziemiach 
polskich, nie wiadomo tez, czy ktos ukonczyl studia egzaminem dy
plomowym. Prawdopodobnie motyw szukania schronienia w owych nie
spokojnych pod wzgl,:dem politycznym czasach spelnial znacznq rol'l. 

Zamiar Webera odbycia podr6zy ekonomicznej po Poznanskiem i od
wiedzenia J6zefa Morawskiego w Luboni nie doszedl do skutku. 

Najcz'lsciej przybywali Polacy na $iqSk nie w celach poznawczych 
czy w celach studi6w rolniczych, lecz w celach handlowych. Zdarzalo 
si'l, ze az z Wilenszczyzny ktos przybyl na $iqsk po zakup wol6w 23• 

Na og61 Polacy przywozili na $]qsk zboze i weln'l, a nabywali tu czy 
doborowe zwierzE:ta gospodarskie, czy artykuly metalowe, kt6re byly 
dosc tanie, a jednoczesnie odznaczaly si'l wysokq jakosciq dziE:ki wyso
kiemu poziomowi rzemiosla slqskiego. Polacy ubolewali, ze clo na te 
artykuly bylo wysokie. Co ciekawe, w departamencie kaliskim ok. 1811 r. 
zatrudniano robotnilk6w sezonowych ze $iqska, bo byli tansi niz miejs
cowi. Mozliwosci eksportu zboza na 8lqsk w tym okresie znacznie si'l 
zmniejszyly 24• 

Nielatwo wyjasnic, jak bylo z asymilacyjnym wplywem Siqska ma
jqcego og6lnq kultur'l rolniczq wyzszq niz sqsiadujqce z nim ziemie 
polskie. Ten problem niepokoil juz w r. 1816 podr6znik6w polskich. 

nin, Michal Zyb, J6zef Sworoszewski, Ignacy SWoroszewski; 1815 r.: Keilrad 
Zogrzda, Nemezys (?) Ko:Z.uchowski, Tadeusz KoZuchowski, Tadeusz Grodzicki, Ed
ward Brodsten z Warszawy; .1816 r.: J�n !Komierowski, Antoni Kraszewski, J6zef 
Taczanowski; 1817 r.: Arnold Sk6rzewski; 1819 r.: Gustaw Goltz Polonus; 1821 r.: 
Benedykt Kalinowski; 11823 r.: Klemens Wolkoilski iPoznati., August Wilkoilski Fo
znail; 162.5 r.: Eulogiusz Zakrzewski Poznail; 1628 r.: Antoni Stefatlski Poznati..; 
1829 r.: Adam Pas2Jkowski Poznail, Maciej Marchwicki Poznaft (Album studiosorum 

Uniwersytetu Wroclawskiego). 
20 Friedrich Benedict Weber. 
21 W o  1 f, Nationalökonomie, G. 1K a u f  ma n n, Festschrift zur Feier des 

hundert;ährigen Bestehens der Universität Breslau, cz.. 2, Wroclaw 1911, s. 354. 
22 F. H o  1 d e  f l e i s  s, Das landwirtschaftliche Studium, K a u fma n n, op. 

cit., s. 504. 
23 H. R z e w u s k i, Pamiqtki Soplicy, wyd. Z. Szwejkowski. Krak6w 1928, 

s. 252. 
24 I. Mi q c z y 11. s k i, Uwagi nad terainie;szym stanem rolnika pod wzgZ�dem 

ceny zb6:i i wydatköw ;ego, Warszawa 1811, s. 16, 33 i n., 36. 
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Wedlug relacji jednego z nich powiat warski, obw6d kaliski i sieradzki, 
choc odleglejsze od S!q5ka, odznaczaly siie: wyzsz,i kultur,i niz bliskie 
S!,iska o'kolice K,ipna i Ostrowa 25. 

A jednak wplyw Si,iska na rozw6j polskiego postie:powego rolnictwa 
byl duzy. Funkcjonowal zas w r6znych postaciach. Szczeg6lnie czie:st,i 
postaci,i byly podr6ze Polak6w podejmowane celem poznania nowych 
osi,igniie:c w rolnictwie. Byly one uzasadnione tym, ze SiqSk przyjmowal 
wczesnie nowosci rolnicze przede wszystlkim z Sa'ksonii. W okresie, 
kt6rym siie: zajmujemy, nie istnialy jeszcze stacje doswiadczalne. Pierw
sza stacja powstala w 1834 r. Funkcje tych stacji spelnialy w tym okre
sie postie:powe gospodarstwa raine, kt6re wiie:c braly na siebie duze ry
zyko ekonomiczne. Na tym tle zwiedzanie rolnictwa sl,iskiego pozwalalo 
obserwowac nowosci rolnicze w toku ich technicznego i �konomicznego 
funkcjonowania w poszczeg6lnym gospodarstwie rolnym. Si,isk mial 'iep
szy rynek wewnie:trzny w zakresie produkt6w rolniczych, totez nowosci 
rolnicze oplacaly siie: tu lepiej niz np. w Poznanskiem. 

Wspomniany juz propagator postie:pu rolniczego Piotr Switkowski 
juz w XVIII w. szerzyl wsr6d rolnik6w polskich zainteresowanie Si11-
skiem. Oto np. pisal o mlocarni w r. 1785: ,,teraz jedna znajduje siie: na 
Si11sku, jest ona zrobiona na model Klosterberga, ale do dw6ch walc6w 
zboze wykruszaj11cych przydano S:krzyd!a, kt6re razem zboze wywiewaj,i 
... Machina ta znajduje siie: w Reichenbach (Dzierzoni6w) u Krügera" 26• 

Chodzi tu o jedn,i z trzech mlocarn skonstruowanych przez opata Haehna 
w klasztorze Berg. Byla to rzeczywiscie oryginafnie zbudowana mlo
carnia i starannie w osobnej pubHkacji opisana 27

• 

Pod wzgl�em wywierania wplywu na rolnictwo polskie konkurowala 
ze SiqSkiem Saksonia. Nie mogla wywierac wplywu s11siedzko-asymila
cyjnego, za to post,ip rolniczy rozwija! siie: w Saksonii wczesniej, szerzej 
i silniej. Pewn,i rolie: grala tu tez tradycja dawnych zwi,izk6w Saksonii 
z Pols'k!j. Polacy chie:tnie zatrudniali Sas6w jako specjalist6w w zakresie 
postie:pu rolniczego. Wczesnie pojawi! siie: postulat, by do tych post�po
wych rolnik6w oddawac na nauk� praktyczn,1 'kandydat6w na rolni
k6w 28. 

Przedstawione tu kontakty rolnicze r6znych ziem polskich ze S!,i
skiem sprzed r. 1830 rozpatrywac nalezy takze pod tym k,item widzenia, 

25 K. z M a [l a c h o w s k ich] Bier n a c k a, Podr6Z z Wlodawi, do Gda'nska 
spowratem do Nieborowa w roku 1816, Wr-0claw 1823, S'. 29� 

26 Piotr Switkowski (Magazyn Warszawski 1785, s. 758). 
21 J. F. Ha eh n, Kurzgefasste Beschreibung verschiedener Maschinen und 

eines Koch- und Bratofens zum Gebrauch und Nutzen der Oeconomie zu Closte1 
Bergen im Crossen errichtet, Leipzig 1772. 

2a „Uwagi Tygodniowe Warszawskie" IJ. 768, nr 5� 

1 - ,,Sob6tka" 1/69 
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ze byly one przygotowaniem do szerszych i intensywniejszych kontakt6w 
rolniczych, kt6re rozwin�ly si� w okresie od r. 1830 az do wy_buchu 
I wojny swiatowej, a stanowily powazny skladnik w og6lnym stosunku 
ikulturowym mi�dzy Sl&skiem a r6znymi ziemiami polskimi. 

Juz w XVIII w. rozwijal si� w Polsee handel nasionami zagraniczny
mi. I tak np. w 1792 r. istniala w Warszawie powazna firma A:P.Au, 

kt6ra zajmowala si� handlem drzew owocowych i nasion rolniczych 
i ogrodniczych. Bardzo obfity byl jej asortyment nasion sprowadzanych 
z Anglii, Holandii, Ameryki, Australii, Hiszpanii, Francji, z Berlina, Er
furtu i W ied'nia 29. 

Znany ,pisarz agronomiczny Michal Oczapowski przywi6zl z Niemiec 
pierwsze nasiona lubinu do Polski, a Chla:powski po nasiona koniczyny 
,:osylal furmana az do Poczdamu 30• 

Jednym z wazniejszych czynnik6w posrednicz&cych mi�zy zagranic& 
a Polskq w zakresie nowosci rolniczych bylo slowo drukowane. Kiedy 
nie powiodly si� pr6by publikowania dziel w j�zyku francuskim, choc 
rzekomo przystosowane do potrzeb Polski, rozpocz�lo si� na wielk& 
skal� tlumaczenie i kompilowanie „ksiqg obcych". Bylo to nieuniknione. 

Tylko w malym zakresie powstajq w Polsee druki rolnicze z osobistej 
inicjatywy ich autor6w. Najcz�sciej pojawiajq si� one na podlozu mece
natu. Do najwazniejszych mecenas6w nalezq kr61 Stanislaw Poniatowski, 
Ignacy Massalski, Pawel Brzostowski. 

Massalski mimo wlasnych bezposrednich kontakt6w z Francj&, a tak
ze z wybitnym angiels!k.im agromanem Youngiem, sprowadzil do Wilna 
fizjokrat� Beaudeau 31• Massalski przywi6zl z Anglii r6zne ule,pszone 
narz�dzia rolnicze, aby wedlug ich wzor6w twkie same zostaly wykonane 
w kraju 32• Zamierzal dalej zach�cic zagranicznych pisarzy rolniczych 
do opracowywania podr�cznik6w, 1kt6re by zostaly przelozone na j�zyk 
polski, jak o tym informuje jego nadworny matematy<k, dobry znawca 
rolnictwa, Grzegorz Kniazewicz, kt6ry sam przelozyl na j�zyk polski 
dwie publikacje 33• 

Mecenat Brzostowskiego wyrazil si� przede wszystkim w tym, ze 
sfinansowal przeklad i wydanie w latach 1770-1772 dwutomowego 
dziela Duhamela du Monceau z r. 1768 Elements d' Agriculture. Bylo to 

29 Doniesienie A.P.Au. o znaydu;qcych si� u niego w Warszawie do przedania 

r6.inych drzewach fruktowych, nasionach ogrodowych... (Dziennik Ekonomiczno

-Handlowy 1792, cz. !, s. 7S--9·2). 

30 K a 1 in k a, op. cit. 
31 Par. przyp, 5. 
32 Tam:Ze. 

33 KniaZewicz przeloZyl takZe B r a d 1 e y a Kalendarz rotniczy gospodarski, 

Wilno 1770. 
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przedsi�wzi�cie bardzo powaine ze wzgl�du na: 1. duie rozmiary dziela, 
2. wysdki poziom znacznie przewyiszaj&cy poziom polskich publikacji 
rolniczych, 3. obfite ilustracje, o kt6re wtedy bylo trudno, 4. trudnosci 
zwi&zane z tlumaczeniem sl6w odnosz&cych si� do nowych zjawisk rol
niczych. 

Najr:oczytniejszy pisarz agronomiczny XVIII w. Kr,;ysztof Kluk, 
kt6ry w swoim rodzie byl pierwszym Polakiem, a pocz&tkowo pisal si� 
jeszcze „Klug", zawdzi�cza swoj& slaw� talentom popularyzatorskim 34• 
W pon�tnej formie podaje wiedz�, kt6r& sam zdobyl przede wszystkim 
„z ksi&g obcych". Wedlug mojego przypuszczenia popularnosc tych dziel 
mia!a swoj& przyczyn� nie tyle we wzroscie zainteresowan rolniczych 
wsr6d czytelnik6w, ile raczej w stylu Kluka gaw'�dziarsko-narracyjnym, 
kt6ry takie dzisiejszemu czytelnikowi sprawiac moie duio zadowolenia. 

Wi�kszosc 1pisarzy agronomicznych w Polsee tego okresu nie zdaje 
sobie sprawy z rozwoju rolnictwa. Nawet Klulk, kiedy pisze o mechani
zacji ml6cki, to wymienia niemieck& mlocarni� zbudowan'I 80 lat przed
tem. Zas!uiony zas <1k&din&d profesor Feliks Radwanski wydawal 
w r. 1806 i nast�pnym w Krakowie czasopismo rolnicze, kt6re jui w tak 
bardzo nam dzis obcym tytule zaznaczalo, ie czerpie swoj& m&drosc 
z publikacji francuskich, chociai po wybuchu rewolucji Francja prze
jawiala mal& aktywnosc w rozwoju post�pu rolniczego. To, eo Radwan
ski zaleca rolnikom polskim jako nowosc, <lose cz�sto pojawia!o si� we 
Francji kilkadziesi&t lat przedtem 35. 

Tak bardzo zaleia!o Polalkom na poznaniu nowosci zagranicznych, 
ie nielkt6rzy, jak np. Stanislaw Wodzicki, powierzy! przebywaj&cemu 
w Saksonii w latach 1817-1825 genera!owi Karolowi Kniaziewiczowi 
misj� sledzenia nowosci rolniczyoh (i ogrodniczych), informowania go 
o dostrzeionych nowosciach, a nawet posredniczenia w ich sprowadzeniu 
do kraju aa. 

Jednym z pierwszych Polak6w, kt6ry wyjechal do Anglii po nowosci 
rolnicze, byl Zamoyski. Po powrocie zaraz na progu XIX w. zaloiyl 
w Zwierzyr\cu fabryk� narz�dzi i maszyn rolniczych. Sprowadzi! do niej 
mechanika z Anglii 37. Szereg lat p6zniej wyslal (w 1810 r.) Pietruskiego 

34 Moim zdaniem Gabriel Brz�k przecenia rang� naukowq !Kluka w swej p�acy: 
Krzysztof Kluk, Warszawa 1957. 

35 Feliks Radwar'lski (red.); Rolnictwo z pisarz6w francuskich o gospodarstwie 

traktat teoretyczny i praktyczny, Krak6w 1806--1807. 
36 M. W a c h o w s k i, Karol Kniaziewicz i post<:P rolniczy (Kwart. Hist. Nauki 

i Techniki, R. XII, nr 2, s, 347-352)� 
37 J. B a r t  y S, Materialy do dziej6w przemyslu metalowego w dobrach Ordy

nacji Zamojskiej w I polowie XIX wieku (Studia z Dziej6w G6rnictwa i Hutnictwa, 
t. II, 1958, s. 181>-276). 
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do Hofwyl do Fellenberga, by tarn zaznajomil si� m. in. z nowszymi 

narz�ziami i maszynami rolniczymi 38
. 

Jednym z wielkieh autory,tet6w w sprawaeh post�powego rolnictwa 
byl A'1breeht Thaer. Podejmowane w Polsee pr6by przekladu jego dziela 

Rationelle Landwirthschaft przede wszystkim przez Biernaekiego oraz 

przez T,�biekiego nie doszly do skutku, poniewaz nie bylo widok6w 
na uzyskanie takiej liezby nabywe6w, by wydanie si� oplaeilo. Jest to 
tym dziwniejsze, ze Polaey pozostawali w blizszyeh stosun'kaeh z Thae

rem. Odwiedzali eh�tnie jego zaklad agronomiczny w Moeglin, a syn 

Thaera byl administratorem w malopols'kich majiitkaeh RadziwiU6w. 
Udzial Polak6w w zagranieznej literaturze rolniezej _byl wr�ez nikly. 

W rocznikaeh wyehodziieych pod redakejq Thaera Antoni Tr�bieki za
mieseil niepodpisany artykul o skuteeznyeh srodkaeh przeciw zarazie 
bydla 39 oraz drugi artykul zawierajiiey dokladny opis chowu owiec 
wedlug zasad Daubentona •0• Biernacki zamiescil artykul z opisem siew

nika Cooke'a do siewu koniezyny, kt6ry ulepszyl 41
. 

Nieliezne sii przyklady praktyeznego wplywu Pola'k6w na rolnietwo 
zagraniczne. W drugiej polowie XVIII w. syn emigranta towarzysziieego 
Stanislawowi Leszezynskiemu Lazowski odegral wazniejszii rol� w prze
noszeniu osiiigni�c rolniotwa angielskiego do Franeji 42• Inny przyklad 
polskiego wplywu polega na tym, ze Stanislaw August swoimi wplywami 

na dworze kr6la franeuskiego wybawil z klopot6w finansowyeh wybit
nego franeuskiego pisarza ekonomieznego Rosiera i ulatwil mu przez to 
da!szii produkej� pismienniezii 43• 

Okolo polowy XVIII w. ukazuje si� w rozprawaeh szwedzkiej aka
demii nauk opis stosowanej w Polsee oriki zagonowej, kt6rii autor zaleea 

swym ziomkom jako s'kuteczny srodek przeeiw powodziom wiosennym "· 
W poeziitkaeh XIX w. poleeana byla przez szef6w departament6w 

we Franeji na poleeenie ministra nie znana blizej polska sieezkarnia 45• 

Ja Archiwum Towarzystwa Rolniczego BOZ III 16 i 17. Dla Pietruskiego zosta)a 
opr·acowana. bardw szczeg61owa in.strukcja. 

H Annalen des Ackerbaues, t. I, s. 721-783, s. 1805. 

"° T r e m b i c k y, Nachricht übe.,. die VbeTwinierung der Lomnaischen Schä
ferei im Freien - Annalen, 1806, t. IV, s. 227-266. 

41 A. Bi e r  n a c k i, Kleesaat-Maschine in einem Schreiben an St.R. Thaer 
(Moeglinsche Annalen der Landwirtschaft, 1820, t. VI, s. 615-622), 

n L. P a s s  y, Histoire de la Societe d'Agricuiture de France 1761-1793, t. I, 

Paxis 1912, s. 216 i n., 227 i n., 262 i n., 27:1. 

,n Rosier w Biographie UniverseUe. 

« Jerzy Silen opisal polsk4 ork� zagonowq w rozprawach Szwedzkiej Akademii 
Nauk, t. 22, na rok 1760. 

n „Dziennik Rolniczy Kr61. Towarzystwa Rolniczego", Warszawa 1810. 
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Plug, zwany plugiern Kasperowskiego, zbudowany przez niego 
w r. 1827, uwazany za orygina!ny jego wynalazek, a b�d11cy wedlug 
oswiadczenia Kasperowskiego ulepszeniem pluga Zugmeiera, robil w ci11-
gu wielu !at karier� w Rosji ••. 

Nie brak pewnych osobliwosci w zakresie praktycznego wplywu Po
lalk6w na rolnictwo zagraniczne. Pr,:ez lat lki!kadziesi11t w pierwszej 
polowie XI,x w. we francus<kich pismach agronornicznych polecany byl 
„semoir ,polonais", kt6ry ani nie byl siewnikiem godnym szczeg6lnego 
polecenia, ani nie byl siewnikiem polskim. Byla to maszyna wynaleziona 
przez Meltzera w 1804 r. Przeklad QPisu tego siewnika sporz11dzil Woj
ciech Gutkowski i wydal go w 1806 r. oraz w 1826 r. Wykonal tez model 
tego siewnika. Ogl11dal go jakis Francuz, skopiowal go i po powrocie do 
Francji uzyskal dla niego uznanie towarzystwa rolniczego 47• 

Z calej mechaniki rolniczej najwi�cej zainteresowania budzila mlo
carnia w pierwszych 30 latach XIX w. Polacy dokonywali w maszynach 
sprowadzonych z Anglii pozomych lub rzeczywistych ulepszen. Jednym 
z lkonstrulktor6w byl ksi11z� minister Drucki-Lubecki, kt6ry zbudowal 
mlocarni� systernu Meikle'a i i'I ulepszyl. Byla ona produkowana w War
szawie w fabryce Evansa i eksportowana do Rosji ••. 

Podr6ze rolnik6w polskich za granic� nie zawsze mialy na celu 
zwiedzanie gospodarstw. Niekt6rzy wyjezdzali z zamiarem przebywania 
w zagranicznych instytucjach rolniczych. I tak juz w XVIII w. kilku 
Polak6w nalezy do towarzystwa ekonomicznego w Bernie szwajcar
skim 49. 

Na uroczystym zebraniu towarzystwa rolniczego w Paryzu w r. 1789 
znalazly si� dwie Po!ki, prawdopodobnie czlonkinie-korespondentki tego 
towarzystwa, Lubomirska i Potooka 50• W 1790 r. sekretarz tego towa
rzy&twa Broussonnet wywolal na zebraniu wrazenie, odczytuj11c uprzejmy 
!ist kr6la Stanislawa Poniatows<kiego z podzi�kowaniem za mianowanie 
go czlonkiem"korespondentem "· 

Pod koniec XJVIII w. znajdujemy we F,rankfurcie nad Odr11 niemal11 
polsk'I koloni� akademic,k'I, a cz�sc Polak6w studiuje nauki kameralnt 52• 

4& A. :K a s p e r  o w s k i, O plugu poprawnym bezkoldnym, Lw6w 1827. 
47 Opisanie i wyobraZenie nawe; machiny do siania zbaia ... , Warszawa 1806, 

2 wyd. 1826; Maison Rustique de XIX siecle, t. I, Paris ·1838, s. 215. 
48 Archiwum Druckich-Lubeokich ze Szczuczyna, WAP Krak6w„ 
/19 J. Mar c h l e w.ski, Pisma wybrane, t. I, s. 58. 
50 P a s s  y

1 
op. cit., s. 311 i 437. 

s1 Tam:ie, s. 362. 

52 Por. przyp. 34. Ze wzgh:du na to, i:e chodzi tu o nie znane dotqd najwczeS
niejsze .studia rolnicze Polak6w, padaj� na kor'i.cu .artykulu spis Polak6W, kt6rzy 
przebywali na studiach w uniwersytecie we Frankfurcie ad 1791 da 1801 r. wedlug 
wymienianega ir6dla. 
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Duze zainteresowanie Polaköw wywolywal instytut agronomiczny 
Fellenberga w Hofwyl w Szwajcarii. W 1811 r. zwiedzil go Henryk 
Lubomirski z :i:on'l, w 1812 r. Jözef Wodzidki, w 1815 r. Tadeusz 
Kosciuszko, w 1816 r. Karo! Skrodzki i Zaluski, w 1817 r. Sienkiewicz 
i Stanislaw Zamoyski, w 1819 r. Potocki, w 1822 r. Walewski, Stanislaw 
i Wlodzimierz Potoccy, w 1825 r. Moszczenski z zon!j, Walenty Radziwill, 
w 1829 ,r. Henryk Potocki, Aleksander Ostrowski, w 1830 r. Anioni 
Potocki ••. 

Nadto przebywali w tym instytucie kandydaci upatrzeni przez Izb� 
Edukacyjn!j na profesoröw zamierzonego instytutu agronomicznego 
(w Marymoncie) Flatt, Wernik i Hasselquist 54• 

Dia luajöw przoduj!jcych w rozwoju rolnictwa post�powego, jak 
Anglia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, byla Polska cenionym importerem 
nasion, zwierz!jt, narz�dzi, maszyn, ksi!jzek, specjalistöw i wyksztalcenia 
,rolniczego. Tylko wyj!jtkowo cudzoziemcy obierali ziemie polskie jako 
miejsce powazniejszych przedsi�biorstw. Do takich wyj!jtköw nalezy 
fabryka Evansa ze Szkocji w Warszawie. Dawniejsi informatorzy wy

mieniaj!j 1818 r. jako dat,: powstania tej fabryki, jednakze wydaje si� 
ona przedwczesna. Prawdopodobnie Evans w tym roku przybyl do 
Warszawy i moze zacz'll prowadzic warsztaty, ktöre juz przed r. 1823 
wy,konywaly „znaczne obstalun:ki", jak zaswiadcza urz�dowa relacja 55• 

W drugiej polowie r. 1822 czynniki rz!jdowe zawarly umow� z Evansem 
(a moze takze z jego wsp6lnikiem Morrisem), wedlug ktörej w zamian 
za pomoc ze strony rz!jdu fabryka miala sprowadzic z zagranicy „dosko
nalych modelistöw" w sztuce odlewniczej 56• Fabryka Evansa liczyla 
w r. 1824 az 100, a w roku nast�pnym ju:i: 150 robotniköw, przewaznie 
krajowych 57

• Wedlug umowy z rz!jdem fabryka miala zatrudniac 20 do 
50 robotniköw krajowych i ich „usposabiac" w sztuce odlewniczej, za
trudniala ich zas 2>nacznie wi�cej. Za wlasciw'l dat� powstania fabryki 
uwazam rok 1822, z tym ie z wolna przeksztalcala si� ona z warsztatöw 
w nowoczesn!j fabryk�. Od 1826 r. fabry,ka poslugiwala si� maszyn'l 

S3 K. G u g g i s b er g, Emanuel von FeUenberg und sein Erziehungsstaat, t. II, 

Bern 1953, s. 528 i n. 

54 Benjamin Flatt jest uwzglt:dniony w 'PSB, Wernik byl przez kr6tki czas 

profesorem w Marymoncie, napisal kilka artykul6w, Hasselquist oglosil w „lzys 

Polskiej", 1821, s. 273-291 i 417-430 rozprawE: O instytutach agronamicznych. P-0r. 

takle W. B o b  k o w s k a, Nowe prqdy w polskim szkotnictwie ludowym w po

czqtkach XIX wieku, Krak6w 1928. 
ss AGAD, Zesp61 Rady Stanu Kr61estwa 45 c, s. 264 i n. 
56 Tam:ie. 
57 Jak pod 51, 42, 45, d. s. 142 i n. Informacje o pracy fabryki i o zatrudnio

nych robotnikach zawiera ta!cZe Zesp6l Arehiwum Druckich-Lubeckich, AP 

Krak6w. 
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parow'l, ale i ten szczeg6l nie moze uchodzic za pelny dow6d nowocze
snosci fabryki. Nasuwa si� przypuszczenie,' ze fabryka przez szereg lat 
trzymala si� wzor6w indywidualnych warsztat6w rzemieslniczych. O jej 
nowoczesnosci m6glby swiadczyc posiadany przez fabryk� tartak po
trzebny jej gl6wnie do produkcji mlocarn i sieczkarni, a wi�c maszyn, 
kt6re w owym czasie budowane byly i;rzede wszystkim z drewna. 
W rozwoju polskiej mechaniki rolniczej odegrala fabryka Evansa po
waznq rol�. Niekt6re zas maszyny, jak zwlaszcza mlocarnie, eksporto
wala do Rosji. 

Przedstawione fakty, nieraz drobne, niekiedy powazniejsze, nie mogq 
miec pretensji do tego, ze Sq przedstawione w spos6b wyczerpujqcy, 
za to przyjqc trzeba, ze wyczerpane zostaly wszystkie elementy, jatkie 
tylko mog;, byc zastosowane w warunkach szczeg6lnie wzmozonego 
wplywu rolnictwa jednego czy lkilku kraj6w, na rolnictwo kraju innego. 
Zebrane fakty pozwalajq na wysnucie pewnych uog6lnien. 

Wplyw kraj6w przodujqcych w rozwoju rolnictwa post�powego na 
ziemie polskie odbywa si� w malym tylko stopniu z intencji i przy 
umyslnym wysilku ze strony kraj6w wywierajqcych wi;lyw, a przede 
wszystkim odbywa si� dzi�ki umyslnemu, swiadomemu i bardzo inten
sywnemu wysHkowi ze strony Polski. Wedlug intencji Polak6w unowo
czesnienie rolnictwa na ziemiach polskich mialo sluzyc dobru narodu 
polskiego, ale gl6wnym srodkiem do tego celu miala byc jego interna
cjonalizacja, jego scudzoziemczenie. Dopiero po maksymalnym wchloni�
ciu osiqgni<,c obcych i dzi�ki temu wchloni�ciu obiecywano · sobie, ze 
post<,p rolniczy b<,dzie m6gl rozwijac si<, w o,parciu o srodki osobowe 
i rzeczowe rodzime, a pr6by powolania tych srodk6w do zycia pojawiajq 
si� juz w poczq�kach XIX w., jednakze slabnq okolo r. 1825 na skutek 
zubozenia spoleczenstwa, doznajq zas powaznego op6znienia i oslabienia 
po kl<,sce powstania w 1831 r. 

Pod wzgl<,dem geograficznym przyjmowanie osiqgni<,c zagranicznych 
przedstawia si� nast<,pujqco: na czolo wybija si<, Anglia, skqd zapozycza 
si� osiqgni<,cia zwiqzane z rewolucjq rolniczq bezposrednio tylko w bar
dzo malym stopniu w ciqgu XVIII w., w poczqtkach XIX w. stopien ten 
z wolna si� podnosi, slabnie w cikresie blokady kontynentalnej, nabiera 
duzej intensywnosci na wiele lat po 1815 r. Posredni wplyw Anglii 
odbywa si� za posrednictwem Francji, Niemiec, Szwajcarii, w mniejszym 
stopniu Szwecji i Rosji. 

Na ziemiach polskich „nowe rolnictwo" przyjmuje si� na calym obsza
rze tych ziem, ale tyllko na wz6r wysp. Powstajq osrodki post"1}u rol
niczego w licznych miejscach w okolicy Warszawy, dalej pod Kaliszem, 
pod Poznaniem, w powiecie koscianskim, na Podlasiu, w Lubelskiem, 
w Galicji, w kilku rejonach Wilenszczyzny. 
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Przenoszenie osiljgni�c zagranicznych na grunt polski poliiczone jest 

z du:i:ymi kosztami i ryzykiem, poniewa:i: nie wszystkie osiiigni�cia odzna
czaj11 si� dostateczn11 sprawnosci11 i wydajnosci11 oraz oplacalnosci11, 

a nadto nie od razu rozwija si� umiej�tnosc poslugiwania si� tymi osi11g

ni�ciami. Na tym podlo:i:u pewna cz�sc gospodarstw post�powych popada 
w trudnosci finansowe. 

Juz w okresie przed r. 1830 powstaj11 na ziemiach .polskich tarn, gdzie 
warunki polityczne na to pozwalajlj, pr6by powolywania do zycia rodzi

mych instytucji agronomü spolecznej, jak przede wszystkim towarzy

stwa rolnicze, szkoly rolnicze r6:i:nyoh stopni, fabryki narz�dzi i maszyn 

rolniczych, czasopisma rolnicze, przy czym przy zakladaniu i prowadze

niu tych instytucji w dalszym ciljgu znaczny jest wplyw czynnika za

granicznego. 

Gl6wnym osi11gni�ciem usilowan tego okresu zmierzaj11cych do mo

dernizacji rolnictwa jest to, ze powstal fundament, na kt6rym w na

st�pnym okresie m6gl si� dokonywac rozw6j polskiego rolnictwa w znacz
nym oparciu o rodzime instytucje rolnicze oraz przy rosn11cym udziale 

nauki i techniki. 

SPIS POLAKOW STUDIUJ.I\CYCH WE FRANKFURCIE 
W LATACH 1791-1801 

1700. {s. 524) Augu<Styn Dzialowski, syn dziedzica, prawo, ksztakil si� przedtem 
w pojezuickiej szkole w Szotlandzie pod Gdatlskiem. 

1793 ts. 535) Maciej Szuwalski z Dobran,ina, prawo. (s. 536) Jan Donin Slawianow
ski z Prus Pld., prawo. Karol Jan Fryderyk Ro.senberg-Gruszczyilski fuit 
dux Poloniae z Prus W.schodnich; Wilhelm Fryderyk !Kurnatowski z Po:ia
rowa, ksztalcil siE: w Lesznie i Poznaniu; Henryk Stanislaw Kurnatowski 
z Poiarowa, ksztalcil si� w Lesznie i Poznaniu; Zygmunt Aleksander Kurna

towski z Poiarowa, ksztalcil si� w Lesmie i Poznaniu. Wszyscy trzej studio
wali nauki kameralne. (s. 537) J6zef Stokowski, syn Jana podkomorzego 
z Sierpowa, z Prus Pld., prawo. Ksztalcil sie: w Warszawie; Walenty Ostrow
,ski, syn podse:dka l�zyckiego z Modlny (?), ksztalcil sie: w Lowiczu, prawo. 

1794 (s. 538) A:ntoni MielE:cki z Ocieszyna, ksztalcil sie: w Warszawie, prawo. (s. 542) 
Ignacy Wierzbicki z Zollca (?), ekonomia. 

1796 (•s. 548) Wincenty DembillSki, syn Wojciecha z Sichar !POd Naklem, prawo. 
(s. 549) J6zef Zakrzewski z Kozielca (•Prusy Zach.), praw-o i nauki kameralne. 
(s. 551) Rafal Pstrokoilski z Ro:Soczyna {Prusy Pld.) z Akademii Krakowskiej, 
prawo; Wi,ncenty Zawadzki, syn kupca z Lowicza, prawo; Jan Nep. Twar
dowski z Ro:Zniatowa pod Le:czycc1, prawo. (s. 552) Kazimierz Machnicki spod 
Pniew, prawo. (s. 553) Kasper Wikzyilski z Krzyfanowa, pow. Srem, prawo; 
Alojzy Biernacki, syn !Kaz.imierza z Sulislawic, skoilczyl gimnazjum we Wro
clawiu, prawo; Ignacy Przeradzki spod Kalisza, ksztalcil sie: prywatnie we 
Wroclawiu, nauki kameralne. (s. 554) J6zef Bychowiec spod Slonina, ksztalcil 
sie: w Wilnie, filozofia; Tomasz Pietki-Sobolewski spod Wolkowyska, prawo. 
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1797 (s. 554) Klemens Witowski z Prus. Pld., z Akademii Krakowskiej, biedak, 
prawo. (s. 558) Klemens Z-akrzewski, ksztalcil sif;: w ,Pode:bicach Z Prus Pld., 
prawo; Ludwik Gorczycz.ewski z Prus Pld., k'sztalcil sie; w Poznaniu, nauki 
kameralne. (is. 559) Jan Paciorkowski z Przystani pod Czestochow(\, ksztalcil 
sie: w Piotrkowie, prawo; Wiktoryn Mloszewski spod Piotrkowa, nauki kamer.; 
J6zef Mloszewski spod Piotrkowa, prawo; Aleksander Aniszewski spod Nowo
gr6dka, teologia; Jan Stojowski z Brzezin w Prusach Poludn., ksztalcil sie: 
we Wroclawiu, prawo. (s. 560) J6zef Zawistowski z Ostroroga, kisztalcil sie: 
w Poz.naniu, Swiadectwo dojrzalOSci i ub6stwa, prawo; Pi-otr Olbrych z Po
z.nania, Swiadectwo dojrzaloSci i ub6stwa, iprawo; J6zef SmoleOski ze Z·bq
szynia, prawo; Franci.szek Borgiasz Twardowski z Wybranowa pod Gnieznem, 
nauki kamer.; Pawel Brzozowski z Makowisk pod Ra,domiem, ,prawo; Piotr 
Zakrzewski z Kozielca w :Prusach Zach., prawo; Stantslaw Miel�ki ze Strzy
Zewic, syn starosty mi�dzyrzeckiego, maturUlS, prawo. (s. 561) Antoni Wol
niewicz z Izdebna (Prusy Pld.), Swiadectwo dojrzaloSci z Rydzyny, prawo. 

1798 (s. 561) Franciszek Ogrodowicz syn burmi-strza z •Pyzdr, prawo. (s. 562) Antoni 
Powalski spod Pyzdr, k.sztalcil si� w Poznaniu, prawo. (s. 563) K-onstanty 

Adam Kossecki (K�szycki?) z IK�szyc, praWo i nauki kamer. 
1799 (s. 568) J6zef Leszczyllski z Chodzie:iy, ,bez Swiadectwa dojrzaloSci, prawo. 

(s. 569) I.gnacy Zielill&k.i, syn generala, ksztalcil si� w Warszawie, matematyka; 
Wiktor Zielillski syn Ignacego, ksztalcil si� w Warszawie, sztuki pi�kne; Ste
fan Suchecki z Plaskowic (Prusy Pld.), ksztalcil si� w Piotrkowie, prawo. 
(s. 570) Adam Rudnicki z KoScieszek w Prusach Pld., prawo; Franciszek Gosk 
z Ko:iuchowa w Prusach Zach., SWiadectwo dojrzaloSci ·z PakoSci, prawo. 
(s. 571) J6zef Trembecki z Orla w Prusach ,Zach., prawo i filozofia; Kaz.imierz 
Trembecki z Orla w Pru.sach Zach., prawo i filozofia; Jan Stupnicki z Po
znania, ksztalcil si� we Lwowie, prawo; l..ukasz Sarnowski1 mieszczanin z Po
znania, Swiadectwo dojrz.aloSci z Rydzyny, prawo. 

1800 (s. 57'1) Jan Czekierski, syn chirurga miejskiego z Warszawy, ksztalcil si� 
w Wamzawie i w Berli.nie, medycyna� ,(s. 572) Stan'islaw Kruszewski z Do
bry.szyc pod Piotrkowem, prawo; Stanislaw Raci�ki spod !Kalisza, prawo. 
(s. 573) Michal WoZnicki z Wozniik, klszt·akil si� w Plocku, prawo; Tomasz 
Chelmicki z 0Smialowa, ksztalcil si� w Toruniu, prawo; Ksawery Miedrzyll'ski 
z Turzyba, pod Bydgoszczq, k.sztalcil si� w Poznaniu, prawo; Lukasz Ogrodo
wicz1 syn Karola senatora z Pyzdr, prawo. (s. 574) Adam Kujawski ze !Slucza 
(Liitwa), teologia; Lazarz Bronicz z Bieganowa pod Pyzdrami, ksztalcil SiE: 
we Wroclaiwiu. (s. 575) J6zef Zawadzki z Warszawy1 byl oficerem, praiwo; 
Konstanty Lukaszewicz z Kr�plewic pod Poznaniem, prawo. (s. 576) Eustachy 
Formankiewicz z Prus Pld„ ksztalcil si� w Poznaniu i w Warszawie. (S. 577) 
�6zef Lizak z Bab, ksztalcil sl� w Rydzynie, prawo. (s. 578) Jakub Brodzi
sze:w.ski, mieszczanin z Mu.rowanej Gosliny. {s. 580) Karol P.aprockoi z Klo.sowie, 

ksztalcil si� w Rydzynie, prawo; Teodor Paprocki z Klosowic, k,sztalcil siG 
w Rydzynie, prawo. 

1801 (s. 581) J6zef Morawski, syn Wojciecha z Bel�cina pod Lesznem; Franciszek 
Morawski1 syn Wojc'iecha z Bel�oina pod Lesznem, obaj k.sztalcili s.i� prywa;t
nie, studiowali prawo; Stanislaw IParczewski ze Smogorzewa pod Gootyniem; 

(s. 584) Jan Tomiski z Zielellca pod Pyzdrami, sztuki pi�kne; \Vincenty ([{alk

stein spod Gdallska, prawo; Stanislaw Kalkstein spod Starogardu, prawo; Jan 
.Szaniawski z Prus Pld., prawo; Walenty Sobocki z Mostowic (Prusy Pld.), 

prawo; J6zef Bielecki z Prus Pld., prawo; Marian Dzier:iawski z Brzostowni 
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pod KsiqZem, prawo; J6zef Zelislawski ze Stojanowa pod Kaliszem, prawo; 
Feliks Walderowicz, syn kupca z Kalisza, ksztalcil si� we Wroclawiu, prawo. 
(s. 586) J6zef Parczewsrki ze Smogorzewa pod Gostyniem, losztalcil s'i� w Ry
dzynie, prawo. (s. 587) Wiawrzyniec Wierzbiilski spod Sieradm, prawo. (s. 588) 
Piotr Machnicki z G6ry .pod Poznaniem; Jan Szczawi6ski z G6rzna (pow. Lesz
no), prawo; Leon Kaczkowski spod Piotrkowa, prawo; Stanislaw Kaczkowski 
spod Piotrkowa, prawo; Jan Kanty Borakowski z Prus Pld., prawo. 
Na r. 1800 koriczy siE: spis studentöw uniwersytetu we Frankfurde n/0. 

DIE POLNISCHE LANDWIRTSCHAFT IM WIRKUNGSBEREICH DER 

FORTSCHRITTLICHEN INTERNATIONALEN EINFLlJSSE 

IN DEN JAHREN 1750-1830 

Die ers·te, achtjährige Periode der Ausbreitung der 
"
landwirtschaftlichen 

Revolution" war auf polnische,m Boden eine Zeit ökonomIBcher und politischer 
Niederlagen, gleichzeitig aber auch eine reformreiche ·zeit, in der sich die Land
wirtschaf:t besonderer Aufmerksamkeit erfreute. Viel Mühe wurde verwandt, um 
sich die Ergebnisse des landwirtschaftlichen Fortschritts im Ausland anzueignen. 
Nach Polen wurde fortschrittliche Fachliteratur bezogen, übersetzt wurden Bücher, 

die die „englische Landwirtschaft" popularisieren sollten, zahlreiche Polen unter
nalunen Studienreisen, ins Land wurden Spezialisten eingeladen. Im Jahre 1805 
wurde eine landwirtschaftliche Gesellschaft gegründet, 1818 die erste landwirt
schaftliche Hochschule (schon 1768 wollte man eine solche Anstalt gründen); 1805 
wurde auch die er.ste der zahlreichen Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen 
und Werkzeug errichtet. Aus dem Ausland wurde Saa:tgut (Lupine, Klee) bezogen, 
schon, seit Ende des XVIII Jh. Merinoschafe und Zuchtvieh, auch Maschinen und 
Werkzeug. 

Die moderne Landwirtschaft gelangte nach Polen sowohl unmittelbar aus 
England als auch über Frankreich, die Schweiz, Russland und Deutschland, wobei 
ei,ne bedeutende Vermittlerrolle Schlesien zufiel. Es war nicht nur ein Transitland 
für die landwirtschaftlichen Neuigkeiten, sondern auch aus Mangel an Versuchs
stationen bildete es eine Art gr,osses Versuchsgut, dessen Erfahrungen von seiten 
der polnischen Landwirtschaft mit Vertrauen verwertet wurden. Die Polen stellten 
sich in der behandelten Periode die Aufgabe, mit der Landwirtschaft der führen
den Länder Schritt zu halten. Am Anfang des XIX Jh. wird die polnische Land
wirtschaft auf dem Gebiet neuerer Methoden immer aktiver und selbständiger. Es 
entstehen Wirtschaften, die selbst in England könnten bewundert werden; zu 
verzeichnen sind auch mancherlei gelungene Konstruktionen von landwirtschaftli
chen Geräten. Dank den intensiven ausländischen Einflüssen wurde der Moder
nisierungsprozess in der polnischen Landwirtschaft beschleunigt. 




