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Alojzy Biernacki — pionier postepu rolniczego w Polsce 
w pierwszej połowie XIX wieku 

Od początku drugiej połowy XVIII wieku szerzyło się w Polsce „nowe* rolni- 
ctwo 1. Nie wyrosło ono organicznie z zespołu polskich doświadczeń i dążeń, lecz zro- 
dziło się na zachodzie Europy, we Flandrii, skąd wcześnie przeniesione do Anglii 
uległo znacznemu udoskonaleniu, dając zaś znacznie lepsze wyniki od rolnictwa tra- 
dycyjnego, zwracało uwagę różnych krajów, najpierw oczywiście tych, które dzięki 
bliskości geograficznej miały ułatwiony kontakt z wyspą brytyjską, a więc Francji 
i Niemiec. = 

Przedostawały się więc wzory „nowego* rolnictwa do Polski bądź bezpośrednio 

z Anglii, która w tej dziedzinie na bardzo długi czas zachowała swoje przodujące sta- 

nowisko, bądź z Francji i Niemiec, w stopniu mniejszym z Szwajcarii, Austrii. Kur- 

landii, Rosji. 

Głównym środkiem przenoszenia wzorów obcych na grunt polski były w ciągu 

XVIII wieku „księgi obce* — książki i czasopisma czytane bądź w języku orygina|l- 

nym, bądź w przekładach i kompilacjach polskich. Wyjazdy Polaków zagranicę po- 

dejmowane w celu poznania „nowego* rolnictwa dopiero w XIX wieku spełniały 

rolę poważniejszą. Rola zaś zagranicznych specjalistów ściąganych do kraju nawet 

jeszcze w pierwszej połowie tego okresu była skromna. 

Już w ciągu XVIII w. Polacy nie mieli powodu skarżyć się na brak sposobności 

do zdobycia wiedzy o „nowym rolnictwie skoro ukazało się w tym okresie przeszło 

200 druków na ten.temat. Wiele z nich wyróżniało się jasnością i przystępnością, 

a niektóre, jak w szczególności dzieło Duhamela du Monceau, wysokim poziomem. 

Mimo to postęp rolniczy przyjmował się w Polsce w tym okresie tak powoli, że 

w wiek XIX wkroczyła Polska nie rozporządzając ani jednym trwałym urządzeniem 

służącym ogólnemu postępowi rolniczemu, czy to czasopismo rolnicze, czy towarzy- 

stwo, czy jakakolwiek instytucja badawcza lub dydaktyczna. Jedynie też bardzo 

nieliczne gospodarstwa weszły na drogę postępu rolniczego, jeżeli zaś na tej drodze 

spotykały się z niepowodzeniem, co musiało się zdarzać, to oczywiście budziły nie- 

ufność do „nowego* rolnictwa. Nie znamy dotąd żadnej daty zaprowadzenia płodo- 

zmianu z tego okresu, choć próby w tym kierunku są prawdopodobne. 

Aż nadto dużo było przeszkód na drodze do przyjmowania się w Polsce postępu 

rolniczego. Słabe zaprawienie pokolenia, które korzystało ze szkoły średniej z cza- 

sów przed Komisją Edukacyjną, do wiedzy przyrodniczej, zachowawcze usposobie- 

nie ogółu szlachty (o tej niechęci do nowości pionierzy postępu rolniczego w Polsce 

mają do powiedzenia wiele cierpkich słów) — oto przeszkody, do których dołączały 

się znacznie poważniejsze przeszkody natury obiektywnej, jak w szczególności utrzy- 

mujący się długo w Polsce ustrój poddańczo-pańszczyźniany, słabość miast pozba- 

"== 

1 Po raz pierwszy zwrot ten został użyty w przekładzie Duhamela du Monceau: „Dzieła 

o rolnictwie'* w r. 1773. Określenie to przyjęli także historycy rolnictwa, obejmując nim zespół 

zjawisk, które były nowościami w rolnictwie feudalizmu, jak uprawa roślin pastewnych, staran - 

пу chów bydła dobrej rasy, stałe trzymanie bydła w oborze, piodozmian, stosowanie ulepszonych 

narzędzi i maszyn rolniczych, melioracje rolne itp.
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wionych większego przemysłu, a więc nie mogących stanowić rynków zbytu dla pro- 
duktów rolnych, ogólne rozprzężenie kraju, nieszczęśliwe wydarzenia polityczne. 

„Księgi obce' mogły zawierać jasno przedstawione i trafnie uzasadnione infor- 

macje o „nowym rolnictwie, ale chyba na ogół nie mogły współzawodniczyć pod 

względem skuteczności przekonywania z bezpośrednim poznaniem konkretnego go- 

spodarstwa przestawionego na nowe tory sposobem gospodarskim, nie zaś środka- 

mi magnackimi, i to gospodarstwa pracującego w ciągu dłuższego czasu z widocz- 

nym powodzeniem. Nie wolno zaś lekceważyć roli gospodarstw udanych dla postę- 

pu rolniczego, skoro historyk gospodarczy zapewnia, że w odniesieniu do Niemiec 

wpływ praktycznych rolników na szerzenie się postępu rolniczego był większy niż 

wpływ książek.! 

Znane nam są nazwiska pewnej ilości postępowych rolników-praktyków w Pol- 

sce z XVIII w., ale ich sylwetki jako rolników nie przedstawiają nam się wyraziś- 

cie, natomiast nie znamy ani jednego gospodarstwa, które by odegrało rolę wzor- 

ca na większą skalę w odniesieniu do całokształtu „nowego rolnictwa. 

W takich warunkach rozpoczął swoją działalność pioniera postępu rolniczego 

w r. 1802 Alojzy Prosper Biernacki z Sulisławic pod Kaliszem. 

Wywodził swój ród z Biernacic pod Odolanowem wielkopolskim. Należał do ro- 

dziny ziemiańskiej, nie zaś magnackiej, o tradycjach wojskowych *. 

Urodzony w r. 1778, uczęszczał do szkoły średniej we Wrocławiu, a następnie za- 

pisał się na studia prawa, przeszedł jednak na studia kameralistyki, która w uniwer- 

sytecie w Frankfurcie nad Odrą wykładana była od r. 1727 i miała dobrą tradycję”. 

Jakie możliwości zdobycia wykształcenia rolniczego miał Biernacki, studiując 

kameralistykę we Frankfurcie? Na to odpowiedzieć trzeba, że w ciągu XVIII w. 

w Niemczech wiedza rolnicza, zanim dzięki zwłaszcza Thaerowi wyodrębniła się 

jako osobna całość, była uwikłana w tzw. naukach kameralnych, które wyznaczały jej 

poważne miejsce i żywo interesowały się słabo jeszcze wówczas rozwijającymi się 

naukami przyrodniczymi jako podstawą wiedzy rolniczej. Przedstawiciele kamera- 

listyki byli na ogół ludźmi z doświadczeniem administracyjnym, bez poważniejsze- 

go zasobu doświadczeń rolniczych i na ogół wykładali wiedzę rolniczą bez oparcia 

о gospodarstwo doświadczalne, tym bardziej o laboratorium. Z nielicznymi wyjąt- 

kami byli zwolennikami zniesienia pańszczyzny. 

Biernacki mógł z Frankfurtu wynieść rzetelne wykształcenie rolnicze, a to tym 

bardziej, że nie brakło mu doświadczeń rolniczych wyniesionych z domu rodzinnego, 

a profesor Borowski miał szczególne zainteresowanie dla rolnictwa. 

1 Josef Kulischer: Algemeine Wirtschaftsgeschichte, t Ii. Muenchen — Berlin, 1929, в. 43. 

2 O bracie Józefie napisał monografię Janusz Staszewski w г. 1986. 

3 Kolonia polska w Frankfurcie miała tradycje sięgające do XVI wieku — p. Georg Kauf- 

mann, Gustav Bauch, Acten und Urkunden der Universitaet Frankfurt a/O, Breslau, 1902, Heft 

4. — Pod koniec wieku XVIII i w początkach XIX w. Polacy zapisują się głównie na prawo. Na 

kameralistykę zaś wykładaną przez Borowskiego i Hansena zapisują się w r. 1733 trzej bracia 

Kurnatowscy, Wilhelm Fryderyk. Henryk i Zygmunt, późniejsi członkowie założonego w T. 1808 

towarzystwa ekonomicznego Prus Południowych, w r. 1796 Józef Zakrzewski z Kozielca (Pomorze 

Gdańskie), Ignacy Przeradzki spod Kalisza (zapewne towarzysz Biernackiego), który w tym roku 

zapisuje się na prawo, w r. 1797 Ludwik Gorczyczewski, Wiktoryn Młoszewski spod Piotrkowa, 

Franciszek Twardowski spod Gniezna. w r. 1798 Konstanty Adam Kossecki z Kęszyc, w r. 1800 
Bronicz spod Pyzdr. Spośród studentów prawa zwracają uwagę zapisani w r. 1801 Józef i Franci- 

szek Morawscy z Belęcina. — Publicationen aus den preussischen Staatsarchiven, Band 35 — Ernst 

Friedlaender, Aeltere Universitaetsmatrikeln I. Universitaet Frankfurt a/O 2 Bd. Leipzig, 1888,, 

Hirzel.
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Jerzy Henryk Borowski pochodził z rodziny polskiej, która na tle prześladowań 

różnowierczych emigrowała do Prus Wschodnich. Był od r. 1779 we Frankfurcie nad 

Odrą profesorem historii naturalnej, a od r. 1789 ekonomii i kameralistyki. Wydał 

szereg dzieł z zakresu nauk przyrodniczych i kameralistyki, w swoim czasie cenio- 

nych, choć historycy rolnictwa niemieckiego (Fraas, Goltz, Krzymowski) przemil- 

czają go. W swoim majątku założył szkołę praktyczno-rolniczą. W r. 1789 przesłał 

Borowski do ministerstwa wniosek o urządzenie praktyczno-ekonomicznej akademii 

— może na wzór tej, jakiej już około 40 lat przedtem domagali się profesorowie 

Schreiber i Griesheim, a która założona została w r. 1774 w Kaiserslautern. Uczel- 

nia projektowana przez Borowskiego miała być teoretyczno-praktyczna. Borowski 

pracował nad jej zorganizowaniem, był już nawet wyznaczony dzień jej otwarcia na 

1.V.1795 r. we Frankfurcie, jednakże z nieznanych przyczyn nie doszło do wykonania 

projektu. 

Niewiadomo czy Biernacki zakończył studia egzaminem, jednakże ujawniony 

przezeń w jego późniejszej działalności rys gruntowności pozwalą wnioskować, że 

był uczniem bardzo pilnym. 

Już przed Biernackim trafiały się w Polsce jednostki, które posiadły znaczną 

wiedzę rolniczą, on zaś był bodaj pierwszym, który zdobył systematyczne szkolne 

wykształcenie rolnicze ujmowane przez niego jako przygotowanie do zawodu. 

W każdym razie nikt przed nim nie ujawnił w Polsce tak wyraźnie zarysowanej 

świadomości zawodowego rolnika. 

Aby zrozumieć znaczenie tego faktu, trzeba sobie uprzytomnić, że panujące 

wówczas w Polsce większe niż w wielu innych krajach uprzedzenia szlacheckie, 

a szczególnie magnackie, stanowiły poważną przeszkodę na drodze do szerzenia się 

wiedzy rolniczej. Szlachta drobna i średnid, która praktycznie zajmowała się rol- 

nictwem, pogrążona była w wstecznictwie, magnaci zaś, na ogół oświeceni, z któ- 

rych wielu było zwolennikami postępu rolniczego, mieli pański stosunek do swvich 

majątków: połączenie stanowiska magnata ze stanowiskiem gospodarza i rolnika by- 

ło wręcz niemożliwe. 

Zdawali sobie sprawę z tego ci, którzy widzieli potrzebę utworzenia iastytutu 

agronomicznego. Nie łudzili się co do tego, by instytut ten był równie atralcyjny dla 

młodzieży magnackiej, jak „Collegium Nobilium* Konarskiego lub założona przez 

Stanisława Augusta szkoła kadetów. Szczególnie wyraźnie występuje ta świadomość 

w rozprawie Aleksandra Potockiego „O rolnictwie.” 

Biernacki nie podzielał uprzedzeń szlacheckich i magnackich do zawodu rolni- 

czego, w ogóle bardzo krytycznie oceniał uprzywilejowane stanowisko szlachty. 

W czasie swego pobytu w Niemczech ulegał wpływom liberalizmu i tę postawę poli- 

tyczną ujawniał w swoich późniejszych pismach. 

Wykształcenie uniwersyteckie uzupełnił Biernacki podróżami po Anglii, Fran- 

cji i Niemczech. Wydaje się wątpliwe, czy odwiedził Thaera, którego stał się entu- 

zjastą, Thaer bowiem założył swój zakład w Moeglin w r. 1806, w r. zaś 1802 po raz 

pierwszy do swego zakładu w Celle przyjął kilku młodych ludzi pragnących się 

nauczyć nowoczesnego rolnictwa.” 

  

1 L. Witmack: Die Kel. Landwirtschaftliche Hochschule Berlin. Berlin, 1906, 8. 5. - Allge- 

meine Deutsche Biographie, t. 3, 8. 176 i n. 

2 Roczniki Warsz. Tow. Przyj. Nauk., t. IV, 1807, &. 45-72. 

3 Teodor Goltz: Geschichte der deutschen Landwirtschaft. Stuttgart u. 

8. 13, 15 | 

Berlin, 1902, t. II.
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Po powrocie do kraju ,,za cel swego zycia postawił sobie Biernacki zaszczepienie 
Polakom zdobyezy zachodu w dziedzinie rolnictwa“! 

Działalność w kraju rozpoczął Biernacki od reformy świeżo objętego majątku 
Sulisławice pod Kaliszem. Uwolni! chłopów z pańszczyzny sprzężajnej, którą praw- 
dopodobnie zamienił na czynsze —- tak radził postępować w swoich późniejszych 
pismach. W r. 1802 zaprowadził płodozmian w Sulisławicach. Jest to najwcześniejsza 
znana nam dotąd data zaprowadzenia w Polsce płodozmianu.* 

Biernacki był pierwszym, który zastosował płodozmian w Kaliskiem i sprawił, 
że Kaliskie stało się odtąd na czas dłuższy jedną z wysp postępu rolniczego. Nowo- 
ścią było to, że Biernacki unowocześnił Sulisławice sposobem gospodarskim, a więc 
bez kosztownych inwestycji, jakie typowo w tym okresie stosowali niektórzy magna- 
ci. Przyznawał w wymienionej publikacji, że łatwiej jest przejść na system nowe- 
go rolnictwa, gdy się rozporządza kapitałem, że jednak bynajmniej nie tylko bogaci, 
ale również mniej zamożni zdolni są do przeprowadzenia reformy przy dobrej woli. 

Reforma Sulisławic była przedsięwzięciem udanym, chociaż żyzność gleb była 

nieszczególna. Rozporządzały więc Sulisławice koniecznym warunkiem promieniowa- 
nia jako gospodarstwo wzorcowe, mianowicie powodzeniem. Reformę przeprowadził 
Biernacki we wszystkich gałęziach gospodarstwa, ze szczególnym zaś zainteresowa- 

niem odnosił się do hodowli owiec. Sulisławicka hodowla merinosów elektoral- 

nych znana była w kraju i zasranicą.* 

Niewiadomo czy Sulisławice ściągały większe ilości zwiedzających, nie słychać 

też, by Biernacki przyjmował uczniów na praktykę. Znaczny jednak wpływ wywie- 

rały na najbliższą okolicę. Na udanie się zaś reformy sulisławickiej złożyło się nie 

tylko rozumne postępowanie wykształconego rolnika, jak również nie same Suli- 

sławice zadecydowały o tym. że ziemia kaliska przez długi czas przodowała w po- 

stępie rolniczym. Poważne znaczenie miała tu bliskość Śląska (przemysłowego). 

Był więc zapewniony rynek zbytu. Ponieważ zaś rynek zbytu ma decydujące zmacze- 

nie dla rozwoju rolnictwa intensywnego, więc przypuszczać należy, że już przed 

wystąpieniem Biernackiego podejmowane były w Kaliskiem próby intensyfikacji 

rolnictwa czy to przez zaprowadzenie płodozmianu, i to nawet w gospodarstwach 

chłopskich, czy też przez poprawienie trójpolówki. W każdym razie już przed r. 1800 

stwierdził Holsche w Kaliskiem kilka przejawów postępu rolniczego.* 

Dobra koniunktura utrzymywała się przynajmniej przez pierwsze 10 lat XIX w. 

Jak bowiem stwierdza Miączyński, eksport z Kaliskiego na Śląsk, „który zawsze od 

nas bardzo znaczną ilość brał zboża”, zmniejszył się około r. 1810.5 

Działalność praktyczną Biernackiego doceniał Edmund Stawiski, który zamiesz- 

czając o nim osobny artykuł w „Encyklopedyi Rolniczej wydawanej staraniem muze- 
um Przemysłu i Rolnictwa* (t. I. s. 140 i n.), podkreślił, iż Biernacki przykładem 
swoim i żywym słowem więcej niż pismami swoimi wpłynął na postęp rolniczy 

1 Helena Łuczakówna-Kozerska: Polski Słownik Biograficzny, t. II, s. 76-78. Odtąd cytuj? 
w skrócie PSB. 

nares w KA- 
2 Szereg informacji o reformie Sulisławic zamieścił Biernacki w wydanym w r. 1815 

liszu „Kalendarzu kieszonkowym rolniczo-gospodarskim *. ; 

3 Była to jedna z pierwszych w Polsce owczarni zarodowych. Taką owczarnię założył ote. 
Chreptowicz w Marysinie na Litwie przed r. 1811, jak podaje w swoim opisie Szczors Fr. Pasz n- 
wicz — Dziennik Wileński, 1815, s. 366 i d. — W r. 1817 istniały takie owczarnie również w ee 
nej Trebicklego, w Policznej Boguckiego i w dobrach rzadowych kieleckich, jak podaje Wł. Gra 
ski - Historia Towarzystwa Rolniczego, Warszawa, 1904, t. I, 8. 73. . 

« Holsche: Geographie und Statistik von West-, Sued- und Neupreussen, 1800, t. II, s. 416. por » Ignacy Miączyński: Uwagi nad teraźniejszym stanem rolnika pod względem ceny 2597 
i wydatków jego... Warszawa, 1611. 

dam
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okolicy. W szczególności podnosi Stawiski zasługi Biernackiego dokoła ogrodnictwa. 

Ogrody założone według rysunków i wskazań Biernackiego jeszcze w drugiej poło- 

wie KIX w. należały do najlepiej urządzonych w Kaliskiem. W rękopisie pozostawił 

podręcznik ogrodnictwa, który jednak nie został wydany. 

Z pism Biernackiego wiemy, że zaprowadził nowoczesne gospodarstwa w mająt- 

kach braci Niemojewskich. Jednym zaś z bliższych sąsiadów jego był Wojciech Lip- 

ski, który w Lewkowie pod Ostrowem Wielkopolskim poddawał doświadczeniom 

różne nowości rolnicze i należał do wybitniejszych, choć mniej znanych, rzeczników 

postępu rolniczego w Wielkopolsce. Żywa korespondencja między obydwoma w la- 

tach 1841 — 1850 wyrosła zapewne na podłożu kontaktów sąsiedzkich utrzymywa- 

nych jeszcze przed wybuchem powstania listopadowego. Należy więc przyjąć, że 

wpływ Biernackiego na Poznańskie szerzył się głównie za pośrednictwem Lipskiego. 

Zaznaczył on się jednak dopiero w czasach późniejszych. W Poznańskiem pierwsze 

gospodarstwo oparte na płodozmianie założył późniejszy pisarz agronomiczny Jan 

Nepomucen Kurowski w Starołęce pod Poznaniem w r. 1812. Zdarzenie to przypadło 

na niepomyślny okres wojen napoleońskich i nie wywołało szerszego zainteresowa- 

nia. Znamienne jest, że kiedy Dezydery Chłapowski podjął w r. 1816 próbę zaprowa- 

dzenia postępowego gospodarstwa w Turwi w powiecie kościańskim, nie mógł się 

dopytać bliższych i dalszych sasiadów, na czym by takie gospodarstwo polegało. 

Najtężsi wówczas rolnicy zapewniali go, że jedyna właściwa droga to trzymanie się 

dawnych wzorów." 

Prawdopodobnie więc Chłapowski przed r. 1820 nie słyszał o Biernackim, w każ- 

dym razie nie zwiedził Sulisławic. 

Charakterystyczną cechą Biernackiego było to, że cokolwiek przedsiebral 

w swoim gospodarstwie, czynił to z myślą służenia ogólnemu postępowi rolniczemu 

w kraju. Tak oceniał działalność praktyczną Biernackiego prezes Warszaws!.iego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk Stanisław Staszic, któremu Biernacki znany był od 

wielu lat jako realizator jego dążeń. Staszic uzasadniał wybór Biernackiego, członka 

Rady Obywatelskiej Województwa Kaliskiego, członka czynnego Towarzystwa Kró- 

lewskiego Gospodarczego w Warszawie, członka honorowego Towarzystwa Созро- 

darczo-rolniczego w Lipsku, w tych słowach: „od wielu bowiem lat Alojzy Bier- 

nacki z rzadkim poświęceniem się dla użytku współrodaków pracuje koło ulepszenia 

rolnictwa, chowu owiec i innych części gospodarstwa wiejskiego. Przykłada się tu- 

dzież starannie do rozszerzenia szkółek początkowych pomiędzy naszym ludem 

włościańskim'.? 

Powodzenie gospodarcze, które przez tak długi czas towarzyszyło Biernackiemu, 

zachwiało się w ostatnich kilku latach przed wybuchem powstania. Nieżyczliwy 

Biernackiemu Gajewski wspomina o bankructwie.* 

Mało prawdopodobne wydaje się, że niepowodzenia były spowodowane nieudol- 

ną. gospodarką. Możliwe, że zaważyły tu przedsięwzięcia wydawnicze *. 

W każdym razie trzeba uznać niepowodzenie gospodarcze Sulisławic, choćby 

ono było niezawinione przez gospodarza, za poważną skazę, która podrywała siłę 

promieniowania postępowego gospodarstwa. 

  

1 W. Kalinka: Jenerał Dezydery Chłapowski, Poznań, 1885, S. 63. 

2 Roczniki Warsz. Tow. Przyj. Nauk., t. XVI, r. 1823. . . 

3 St. Karwowski: Pamiętnik Franciszka Gajewskiego z Błociszewa (1802 — 1831). Poznań, 

b. r. t. II, 8. 102. 
4 Wydany przez Biernackiego w r. 1829 przekład polski dzieła Loudona (podobno B. wydał 

jednocześnie także przekład niemiecki) był ze względu na liczne barwne ilustracje przedsięwzię- 

ciem bardzo kosztownym.
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Gospodarską działalność służącą krzewieniu w kraju zasad „nowego* rolnictwa 
uzupełniał Biernacki swym udziałem w towarzystwie naukowym oraz w towarzy- 

stwie rolniczym staraniami o założenie uczelni rolniczej oraz pracą literacką. 

Warszawskiemu Tow. Przyjaciół Nauk przedstawił Biernacki prawdopodobnie 

przed 1805 r. swoją gotowość do przeznaczenia funduszu na założenie uczelni rolniczej! 
Pomysł założenia instytutu agronomicznego nie był w Polsce nowością. Pojawił 

się po raz pierwszy już za Stanisława Augusta. Instytut ten miał być połączony z in- 

stytutem medycznym. Siedzibą miał być Ujazdów. Ostatni szczegół wskazuje, że po- 
mysł pochodził z okresu 1766 do 1784 r. Do urzeczywistnienia pomysłu nie doszło, 

ito ani wtedy, ani później, kiedy potrzebę instytutu podnosił między innymi umiar- 

kowany zwolennik postępu rolniczego Krzysztof Kluk. 

W Warszawskim Tow. Przyjaciół Nauk oferta Biernackięgo nie powinna by sta- 

nowić takiej niespodzianki, która by wywołała bezradność. Tu bowiem dyskutowa- 

ne były także zagadnienia rolnicze. W szczególności troszczyli się o nie: Aleksander 

Potocki, który już w XVIII w. prowadził gospodarstwo postępowe w Koniecpolu, 

jak to wynika z przypisów do jego przekładu Picteta „O płodozmianie* z r. 1805, An- 

toni Trębicki, Gutakowski” i Biernacki. 

Inicjatywa Biernackiego musiała wzbudzić szczególne zainteresowanie Stani- 

sława Staszica, gdyż rozkrzewienie wiedzy rolniczej należało do jego programu. Mi- 

mo to z przyczyn nieznanych Towarzystwo nie skorzystało z oferty Biernackiego. 

Kiedy zaś w r. 1805 usiłowano powołać w Warszawie towarzystwo rolnicze, którego 

celem byłoby przede wszystkim zakupienie majątku ziemskiego i urządzenie w nim 

gospodarstwa wzorowego lub instytutu rolniczego, zamiar ten nie doszedł do skut- 

ku, a wobec tego brak było na razie w kraju właściwego organu złożonego z rolni- 

ków, który by mógł skorzystać z oferty Biernackiego. 

W r. 1809 Biernacki ponowił swoje starania o instytut rolniczy z tą jednakże 

zmianą, iż przesłał ministerstwu projekt założenia w Sulisławicach „instytutu rol- 

niczego. Jak podaje Łuczakówna-Kozerska (PSB), miał to być zakład na wzór 

Moeglina. Jest to zupełnie prawdopodobne na tle zachwytu Biernackiego dla Thaera, 

natomiast koncepcja instytutu, z którą Biernacki wystąpił przed r. 1805, nie mogła 

być związana z Moeglinem, bo tego zakładu jeszcze nie było. Nasuwa się tu proste 

wyjaśnienie, że Biernacki zapożyczył pomysł uczelni rolniczej, jak również zaczerp- 

nął przeświadczenie o jej użyteczności, od swego profesora frankfurtskiego Bo- 

rowskiego. , 

Zaktad w Moeglin miat w tym czasie ramy bardzo skromne, przypuszczać jed- 

nak wolno, że Biernacki nie przewidywał w swym projekcie czegoś jeszcze skrom- 

niejszego, raczej należy przypuszczać, że zapał do nauk przyrodniczych zachęcił go 
do szerszego ich uwzględnienia w programie projektowanego zakładu. Jak ogół Ów- 

czesnych zakładów rolniczych, tak też zapewne zakład zaprojektowany w Sulisławi- 

cach miał być ściśle złączony z gospodarstwem, które w działalności dydaktycznej 

miało pełnić rolę ważniejszą niż wykłady. W tych zaś warunkach czynnikiem szcze- 

gólnie ważnym dla rozwoju zakładu była osoba właściwego gospodarza. W tych cza- 

sach był on w zasadzie dyrektorem zakładu, a do pomocy przybierał sobie jedną 

osobę lub dwie. Sam Biernacki byłby więc dyrektorem zakładu. Nie przejawił on 

  

1 W. Grabski: Historia Towarzystwa Rolniczego, Warszawa, 1805, t. I, Ss. 39. 

2 Gutakowski i Trębicki to założyciele i działacze powstałego w r. 1810 towarzystwa rolni - 

czego w Warszawie, p. K. Wzdulski: O pierwszym w kraju towarzystwie rolniczym — Kalendarz 

Rolniczy C. T. R. Warszawa, 1912, s. 180 i dalsze. O Trębickim pisał Wł. Smoleński w swym. dzie- 

le o Kuźnicy Kołłątajowskiej, również Adam Skałkowski w osobnej monografii. Monografie 

o Ludwiku Gutakowskim wydał Edmund Machalski.
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wprawdzie dotąd szczególnej praktycznej postawy wychowawczej, nie ulega jednak 

wątpliwości, że miałby wiele do powiedzenia swoim uczniom. 

Ministerstwo, które otrzymało projekt Biernackiego, przesłało go Izbie Eduka- 

cyjnej. Tu spotkał się on z należytym zainteresowaniem, zwłaszcza Staszica. Izba 

zatwierdziła projekt i opłaty, ponieważ zaś nie rozporządzała funduszami na wznie- 

sienie potrzebnych budynków, zwróciła się do ministerstwa o subwencję. 

W każdym razie rzeczą interesującą jest to, że Izba Edukacyjna uznała, iż zakła- 

danie i prowadzenie uczelni rolniczej należy do jej zakresu, gdy tymczasem na za- 

chodzie Europy uczelnie rolnicze na ogół powstawały i przez długi czas rozwijały 

się poza systemem szkolnictwa podległym szkolnej władzy państwowej. 

Na wniosek Izby Edukacyjnej o subwencję ministerstwo odpowiedziało, że wo- 

bec powstawania Towarzystwa Ekonomicznego szkoła w Sulisławicach jest „zdaje 

sie“ niepotrzebna. Takie stanowisko ministerstwa — było to ministerstwo pruskie— 

niekoniecznie było wyrazem niechęci rządu pruskiego do poczynań polskich, mogło 

zaś wynikać z bezradności władzy wobec tej nowości, jaką wówczas stanowiła uczel- 

nia rolnicza. W każdym razie odpowiedź ministerstwa zawierała ciekawą wskazów- 

kę, choć nie wyrażoną całkiem jasno: czynnikiem powołanym do troszczenia się 

o uczelnię rolniczą jest towarzystwo rolnicze. W wyniku porozumienia, jakie nastą- 

piło między towarzystwem rolniczym a Izbą Edukacyjną, Izba przedstawiła minister- 

stwu projekt przeznaczenia z dóbr państwowych folwarku w pobliżu Warszawy „dla 

założenia szkoły rolniczej". Propozycja ta przekreślała więc Sulisławice jako siedzi- 

bę szkoły. 

Gdy zaś Biernacki zwrócił się do Izby z zapytaniem o losy swego projektu, Sta- 

szie referował go na sesji Izby w dniu 16.IV.1811 r. z tym wynikiem, że Izba uznała 

projekt za ,,bardzo dobry“, nie mogła jednak powziąć decyzji i pozostawiła wszystk 

przyszłej dyrekcji, ponieważ była u schyłku swego urzędowania. Taką też cdpo- 

wiedź otrzymał Biernacki 1. 

Jeżeli Sulisławice jako siedziba projektowanego instytutu agronomicznego nie 

uzyskały ostatecznej aprobaty, stało się to nie tylko na podłożu panującej wówczas 

tendencji do skupiania wszystkiego co ważne w Warszawie, ale także na skutek 

specjalnych zabiegów Antoniego Trębickiego, który, jak się później okazało, chcia! 

umieścić instytut u siebie w Łomnej, kierując się osobistym interesem *. 

Projekt Biernackiego oderwał się wprawdzie od Sulisławic, ale zachował swoją 

żywotność, znalazł zaś swoje urzeczywistnienie w r. 1820 w Marymoncie. Tak więc 

w genezie Marymontu Biernacki spełnił istotną rolę, a źródła genetyczne Marymon- 

tu sięgają m. i. do Borowskiego *. | | 

Biernacki tymczasem, nie mogąc doczekać się założenia instytutu w Sulisławi= 

cach, założył własnym kosztem w swoim majątku Lututowie niedaleko Wielunia 

niższą szkołę rolniczą dla młodzieży chłopskiej. Program jej obejmował agronomię, 

przyrodoznawstwo, ogrodnictwo, matematykę. Szkoła ta miała mieć tylko jednego 

nauczyciela, który by dawał sobie radę w ten sposób, że nauczałby jedynie najbar- 

dziej zaawansowanych uczniów, a ci już tego samego dnia przekazywaliby swoją 

świeżo nabytą wiedzę swoim młodszym kolegom (PSB). Nie znamy daty powstania 

  

1 Szczegóły dotyczące losów projektu Biernackiego zaczerpnięte z rozprawy Zygmunta Ku- 
kulskiego: .,Udział Staszica w pracach Izby Edukacyjnej (1807 — 1812)" ~ Stanisław Staszic — 

Księga zbiorowa pod red. Z. Kukulskiego, 1926, 8. 552, 571. 

2 Wł. Grabski, op. cit. tom I. 

; Szczegóły dotyczące bliższej genezy Marymontu zawiera obok cytowanego и 
skiego także książka Wandy Bobkowskiej: Nowe prądy w szkolnictwie ludowym w początkach 
XIX wieku”, Kraków, 1928. 

dzieła Grab-
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tej szkoły. Żywot jej był z pewnością krótki. Nie trzeba było aż wydarzeń wo- 
jennych, by ją zniweczyć. Sam fakt wybrania metody tzw. wzajemnego nauczania, 
znanej jako metoda Bella i Lancastra, nie mógł wróżyć szkole długiego życia. Nie 
wiemy, jaką frekwencję miała ta szkoła, a więc też nie da się stwierdzić, czy próba 
jej założenia była wyrazem wzmożonych potrzeb oświatowych wśród chłopów. 

Jest rzeczą możliwą, że wspomnienie usiłowań Biernackiego w kierunku zało- 
żenia szkoły rolniczej dla młodzieży chłopskiej przechował jego sąsiad Wojciech 
Lipski z Lewkowa, który w r. 1852 i 1853 przystąpił do założenia ta 
wiecie odolanowskim 1. 

Gdy się zważy, jak energiczny był Biernacki w swoich pracach nad postępem 
rolniczym w Polsce, bardzo skromny musi się wydawać jego udział w Tow. Przyjaciół 
Nauk, jak również w powstałym w r. 1810 towarzystwie rolniczym. W Tow. Przyja- 
ciół Nauk Biernacki przedstawił „Swoje użyteczne w rolnictwie przedsięwzięcia* oraz 
podjął się przekładu dzieł Thaera, jak to referował Staszic w sprawozdaniu za okres 
od 1809 do 1814 r.2, 

Równie skromnie wypadła działalność Biernackiego w towarzystwie rolniczym. 
Wiemy o niej tylko tyle, że w r. 1812 jeden z wydziałów towarzystwa dyskutował 
nad pracą Biernackiego zawierającą opis Sulisławice 3. 

Oczywiście znaczna odległość Sulisławice od Warszawy stanowiła dla Biernackie- 
go poważną przeszkodę na drodze do rozwinięcia intensywniejszej działalności w to- 
warzystwie rolniczym, z pewnością jednak nie była to jedyna przyczyna jego słabego 
udziału w pracach tego towarzystwa. Jakkolwiek o Warszawskim Towarzystwie 
Rolniczym niejedni już pisali, to jednak historia jego czeka jeszcze na opracowanie 
naukowe. Wykaże ono przypuszczalnie, że przyczyny słabego udziału Biernackiego 
w jego pracach pokrywały się z przyczynami upadku towarzystwa. 

Przypatrzmy się teraz działalności Biernackiego jako pisarza agronomicznego. 
Wydała ona dość obfite owoce w postaci bądź druków osobnych (przeważnie dziś 
trudno dostępnych), bądź artykułów rozsianych po różnych czasopismach, 2 nie ZAW" 
sze podpisanych nazwiskiem autora, bądź wreszcie w publikacjach, w których Bier- 

nacki występuje w roli wydawcy. 

Działalność pisarską rozpoczął Biernacki w r. 18084. 

kiej szkoły w po- 

Już w tej pierwszej swojej publikacji, jak i w późniejszych pismach, zabierał 

głos w sprawie chłopskiej, wykazując, że uprzywilejowane stanowisko szlachty oraz 

położenie chłopów jest wyrazem jaskrawej niesprawiedliwości społecznej i prze= 
szkodą dla postępu rolniczego, wobec czego należy znieść pańszczyznę przez zamianę 

jej na czynsze lub daniny w zbożu. | 

Wydany około r. 1809 osobny druk „Doniesienie o przełożeniu na język polski 
dzieła pod tytułem „Zasady rolnictwa rozumowanego* stanowi konspekt przekładu 
Thaera. Biernacki chciał wydać przekład za pomocą abonamentu. Obiecywał wydać 
w r. 1810 tom pierwszy, a potem co pół roku tomy dalsze. Opłaty abonamentowe 
miały być przesyłane do „Administracji Ekonomicznej* w Sulisławicach. Musiał jed- 
nak poniechać tego zamiaru, ponieważ nie znalazł się wydawca, który by chciał za” 
ryzykować wydanie przekładu, kandydatów zaś na abonentów znalazło się tylko 18°. 

1 Statut tej szkoły oparto o objaśnienia zawarte w  ..Ziemianinie'* poznańskim z r. 1853, 

t. XI, ss. 112, 225 in. 

2 Roczniki Warsz. Tow. Przyj. Nauk., t. X. 1817. s. 98. 
. Gr ki, op. cit., t. I, s. 54. ath 

O zamianie аа na daniny zbożowe lub pieniężne', Wrociaw, Korn, 1808, S. VII War 

A. P. Biernacki: Strzyż owiec w Woburn z Rocznikow Tera — Pamiętnik Rolniczy War 
szawski, cz. II, 1817, s. 202. 
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Szczegół ten rzuca ciekawe światło na ówczesnych przyjaciół rolnictwa, którzy 

w liczbie aż 112 przystąpili do powstałego w tym czasie (1810 r.) towarzystwa rolni- 

czego. Liczyło ono minimalną ilość rolników, zato większość przyjaciół rolnictwa, 

i to przeważnie przyjaciół nieszczerych. | 

W r. 1815 wydaje Biernacki dwie prace samodzielne ". 

Kalendarz napisany w całości przez Biernackiego stanowi dziś cenny, choć na 

razie niedostrzeżony dokument historii rolnictwa tego okresu w odniesieniu do 

wszystkich dziedzin rolnictwa, począwszy od uprawy roli, stosowania ulepszonych 
narzędzi i maszyn rolniczych, hodowli owiec, leczenia owiec, budownictwa wiejskie- 

go, pszczelarstwa, gorzelnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, zarządu gospodarskiego. 

Artykuły Biernackiego rozproszone są po czasopismach, takich jak „Izys Polska', ' 

„Gazeta Wiejska”, „Pamiętnik Rolniczy Warszawski”, którego Biernacki był wydaw- 

cą, „Pamiętnik Warszawski czyli Dziennik Nauk i Umiejętności'. 

Ogół artykułów Biernackiego zamieszczonych w tych pismach odnosi się do 50- 

spodarstwa folwarcznego. Nie pominął jednak Biernacki w swych dążeniach do pod- 

niesienia poziomu rolnictwa także chłopów. W r. 1815 zamieścił w „Kalendarzu 50- 

spodarskim* wydawanym w Kaliszu artykuł zawierający propagandę „nowego* rol- 

nictwa. Posłużył się tu jako środkiem uprzystępnienia fikcją rozmowy między dwo- 

ma chłopami, z których jeden opowiada, jakie nowości rolnicze widział we Flandrii, 

gdzie przebywał jako żołnierz napoleoński *. 

W r. 1819 Biernacki wydał w Berlinie swój przekład w języku polskim, a obok 

tego przekład niemiecki „O zakładaniu folwarków podług zasad szkockiego gospo- 

darstwa przy względzie na stosunki Anglii i o przyozdobieniu siedlisk wiejskich 

przez J. €. Loudona przekład z angielskiego wzbogacony uwagami tłumacza s. XVI, 

74, atlas, 38 rye. barwnych. 

Kosztowne to wydawnictwo (egzemplarz kosztował 60 zł) należy przede wszyst- 

kim do szeregu wychodzących wówczas w Polsce publikacji z zakresu stosowania 

wzorów angielskich w ogrodnictwie ozdobnym. 

W r. 1823 wydał Biernacki pracę własną ,„„Wzór taniej, trwałej i wygodnej sto- 

doty i opisanie dwukonnej angielskiej młócarni'. 

Publikacja ostatnia zawiera częściowo treść, którą Biernacki w r. 1821 przedsta- 

wił w „Pamiętniku Warszawskim 3. | 

Okazuje się z tej rozprawy, że Biernacki zorganizował w r. 1820 w majątku jed- 

nego z Niemojowskich pierwszą w Polsce próbę narzędzi i maszyn rolniczych, i to 

z dążnością, by jej wyniki służyły ogólnemu postępowi rolnictwa krajowego, nie zaś 

fabrykantom. Przeprowadzona zaś przez Biernackiego analiza próby ujawnia umie- 

jętne zastosowanie metod naukowego maszynoznawstwa rolniczego, a wymieniona 

rozprawa jest pierwszą polską publikacją z zakresu naukowej mechaniki rolniczej. 

Po r. 1820 Biernacki coraz bardziej interesował się zagadnieniami politycznymi 

i należał do grona, które skupiało się dokoła braci Niemojowskich. Uzupelniat śwóje 

wykształcenie w kierunku prawa i filozofii, piastował różne urzędy wojewódzkie 

  

1 Jedną z nich jest „Dziennik rolniczo-gospodarski dla przyjaciół rolnictwa". Biron: nlb. 5, 

291, VII, tabl. 2. Publikacji tej nie mogłem uzyskać. Nie jest wykluczone, że jest ona REBOYCZNE 

z wydanym w tym samym roku w Kaliszu „„Kalendarzem kieszonkowym rolniczo-gospodarskim' . 

2 Artykuł ten podpisany jest „Yzyola'* = odwrócone ,,Aloyzy'', co wskazuje na Biernackie- 

50. Та samą techniką popularyzacyjną posługiwał się później w Poznańskiem August Rothe, 

który w latach pięćdziesiątych prowadził zakład rolniczy w Rydzynie i wydał jedną książkę Tol- 

niczą dla chłopów w języku polskim. 
| 

3 „Wiadomość o posiedzeniu agronomicznem w Marchwaczu pod Kaliszem zgromadzonem 

w celu wypróbowania młóckarni przenośnej świeżo z Anglii sprowadzonej i różnych narzędzi rol- 

niczych z niektóremi uwagami i z dwiema tablicami" t. XXI, s. 505 — 558.
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i „specjalnie usilnie przeciwdziałał rządowym projektom zniesienia szkółek elemen- 
tarnych* (PSB). W r. 1830 został posłem na sejm, w r. 1831 dzięki poparciu Niemo- 
jowskich, Morawskiego i Lelewela ministrem skarbu. Po powstaniu Biernacki emi- 
grował do Paryża i do kraju już nie powrócił. 

Na emigracji rozwijał w dalszym ciągu swoje zainteresowania rolnicze, chociaż 
zaabsorbowany był czy to pracą w Radzie szkoły w Batignolles, czy różnymi poza- 
rolniczymi pracami literackimi. Pozbawiony własnego warsztatu rolniczego, śledził 
z zainteresowaniem postęp rolniczy i w tym celu odbywał podróże po Anglii, Szkocji 
i Irlandii. Do wydanej w r. 1838 encyklopedii rolniczej przesłał dwie rozprawy, jedną 
z zakresu ekonomiki rolniczej, drugą z zakresu mechaniki rolniczej 1, 

Założyciele „Ziemianina* w Poznaniu w r. 1850 Włodzimierz Wolniewicz oraz 

Wojciech Lipski korzystali drogą korespondencji z rad Biernackiego dotyczących 

prowadzenia czasopisma rolniczego i pozyskali go na współpracownika. Wśród ar- 

tykułów, jakie Biernacki zamieścił w „Ziemianinie*, szczególną uwagę zwracają te, 

które dotyczą mechaniki rolniczej. Tak np. w r. 1852 czytelnicy „Ziemianina* do- 

wiedzieli się o świeżo nagrodzonej żniwiarce Cormicka. Największe zaś zaintereso- 

wanie wzbudziła rozprawa z r. 1850 o drenowaniu za pomocą rurek. Artykuł ten uka- 

zał się w Poznaniu jako osobna broszura ?. 

Czy i jaki wpływ wywierała działalność pisarska Biernackiego? Ślady jego wpły- 

wu w literaturze rolniczej dają się wykryć w różnych okolicach. I tak np. widocz- 

ne są one w Wielkopolsce w „Przewodniku Rolniczo-Przemysłowym' z r. 1835 (ów- 

czesnym zwyczajem bez podawania źródła), w Małopolsce Wschodniej czerpał 2 „Ка- 

lendarza' Biernackiego „Ziemianin galicyjski* w r. 1835, w Małopolsce Zachodniej 

publikacje Franciszka Piekarskiego, pioniera postępu rolniczego w okręgu krakow- 

skim, noszą ślady korzystania z „Kalendarza* Biernackiego 3. 

Z prac Biernackiego korzystała i polecała je autorka „Dworu wiejskiego* (wyd. 
1843 i 1857) Karolina Nakwaska. 

Na pytanie, jakim pisarzem rolniczym był Biernacki, odpowiedzieć trzeba, że 

w okresie jego działalności w Polsce nie brakło piszących na tematy rolnicze, że jed- 

nak niektórzy pisali o rolnictwie na podłożu swych umiejętności pisarskich, nie zaś 

znajomości rolnictwa, licząc na łatwiejszy popyt na tematy-rolnicze. Biernacki nie był 

talentem pisarskim, podobnie jak Chłapowski. Pisał dlatego, że przyjął na siebie za- 

danie przyczynienia się do postępu rolniczego w Polsce. 

Rozpatrując treść dostępnej obecnie spuścizny literackiej Biernackiego oraz gar 

znajamiając się z notatkami bibliograficznymi informującymi o treści rękopisów, 

które podzieliły los zbiorów batiniolskich i rapperswilskich, nie można przedstawić 

postaci Biernackiego tak szczegółowo i wyraźnie, jak by to należało uczynić ze wzglę- 

du na jego zasługi i jak by się to pragnęło uczynić w setną rocznicę jego zgonu *. 

1 Du battage et du nettoyage des grains, t. I, s. 330 — 344. De lestimation des domaines 

ruraux, t. IV, s. 227 — 356. Maison Rustique du XIX Siécle Encyclopédie d‘Agriculture pratique. 
Paris, 1828. 

. 
2 Jednocześnie wiadomość o drenach rurkowych docierała do Wielkopolski inną drogą. Jax 

podaje Dezydery Chłapowski w swym dziele „O rolnictwie'* (wyd. 3, IGR, s. 197) dreny rurkowe 

wyrabiał w Mosinie garncarz Dąbkiewicz według wzoru przywiezionego z Anglii przez Teodora 
Mańkowskiego. , 

3 Zwłaszcza publikacja z r. 1820 „Wzory przemiennego w gruntach żyznych rolnictwa ugo- 
znoszące... 

= 4 Biernacki umarł w r. 1854. — Helena Więckowska w swej książce „Zbiory Batignolskie 
1 Tow. Przyjaciół Polski w Londynie, t. 3 Katalogu Rękopisów Biblioteki Narodowej, Warszawa, 

1933, s. 120 wymienia wśród spuścizny rękopiśmiennej Biernackiego: życiorys, dziennik, obfitą ko” 
respondencję i różne inne prace.
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Biernacki był zasadniczo człowiekiem czynu, dla którego własne działanie na 

podłożu entuzjazmu dla nauki było przedmiotem gruntownej refleksji. Ta właśnie 

gruntowność, obok entuzjazmu dla wszystkiego co postępowe, jest cechą, która naj- 

bardziej zwraca uwagę w jego pismach. Czy wypowiada się on o uprawie roli i ro- 

ślin, zwłaszcza zaś nowych roślin, czy o hodowli owiec, czy o weterynarii, czy 

o gorzelnictwie, czy o urządzaniu folwarków, czy o budownictwie wiejskim, czy 

o melioracjach, czy o zarządzie gospodarskim i zagadnieniach ekonomiczno-rolni- 

czych, czy o mechanice rolniczej, czy wreszcie o ogrodnictwie, pszczelarstwie i le- 

śnictwie, zawsze ulega się silnemu wrażeniu, że autor przestudiował gruntownie 

każdy zakres, że jest w nim po prostu specjalistą. Mimo niepokojąco rozległej skali 

zainteresowań Biernacki przynajmniej nie był dyletantem. W ogóle nie umiał robić 

czegoś połowicznie. Żadne zagadnienie rolnicze nie było mu obce. Każde zgłębił z pa- 

sją gruntowności i z entuzjazmem. Nie przerzucał się z jednego na drugi przedmiot 

swych zainteresowań. Na jakikolwiek temat się wypowiadał, zawsze cźynił to z po- 

stawą rolnika-gospodarza, która mu zapewniała syntetyczny pogląd na rolnictwo 

i ułatwiała wyznaczenie poszczególnemu zjawisku rolniczemu jego właściwego miej- 

sca w gospodarstwie. 

Swoje możliwości intelektualne oceniał Biernacki trzeźwo. Chętnie i dużo tłu- 

maczył, ale nigdy nie potrafił się utrzymać w roli tłumacza, zawsze uzupełniał prze- 

kład uwagami w przypisach. Z drugiej zaś strony nie pozostawił żadnego dzieła na- 

wskroś oryginalnego. Podstawą do samodzielnych publikacji były jego doświadcze- 

nia gospodarskie, nie zaś doświadczenia polowe, czy laboratoryjne. Nie napisał też 

dzieła, w którym by dał syntetyczny opis i ocenę rolnictwa polskiego i wytyczył 

drogi jego rozwoju na przyszłość. Był w każdym razie kimś więcej niż inteligentnym 

kompiłatorem; zbyt dużo miał do powiedzenia z doświadczeń we własnym gospodar- 

stwie i najlepszych gospodarstwach, zwłaszcza angielskich. 

Teoria i praktyka rolnicza stanowiły dla niego jedność. Na ten temat wyraził 

pogląd, który mimo swej archaicznej szaty słownej, zawiera treść bynajmniej nie 

przestarzałą: „Nikną widoczne przesądy, ta zapora przeciw postępowi rozumu lucz- 

kiego, zaślepiająca przeciw najużyteczniejszym odkryciom, ustępując miejsca roz- 

biorowi naukowemu wszystkich zatrudnień gospodarskich; niknie ta wzajemna po- 

garda, która odosobniała dotąd rolnika teoretycznie od rolnika praktycznie uksztal- 

conego, a ścisłe onych potaczenie rzeczywistego sztuki rolniczej postepu jest rekoj- 

mią. Już u nas stało się rolnictwo przedmiotem pomysłu i rozmów ludzi światłych' 1. 

W przytoczonych słowach Biernackiego zaznacza się delikatnie myśl. która prze- 

wija się w wielu jego pismach: działalność rolnika wymaga dobrze przygotowanego 

intelektu, jest ona zajęciem godnym człowieka wykształconego, kulturalnego, jest 

czynnikiem, który wzbogaca treść życia psychicznego i podnosi je na wyższy poziom. 

Słuszność tych poglądów wydaje nam się dzisiaj oczywistą, nie była jednak nią 

bynajmniej w okresie działalności Biernackiego, kiedy to właśnie ta klasa społecz- 

na, która w swoim ręku skupiała największy obszar ziemi, tj. magnaci i'ziemianie, 

wręcz negatywnie odnosiła się do trudnienia się rolnictwem w sposób gruntowny, 

systematyczny, fachowy, zato tym chętniej korzystała ze swoich majątków jako te- 
renu zabawowego wyżywania się. 

Był więc Biernacki bojownikiem, który walczył z feudalizmem znajdującym się 

w okresie schyłkowym, był dalej tym, który torował drogę rozwojowi postępowego 

wówczas ' rolnictwa  kapitalistycznego, a jednocześnie propagatorem poglądów 

na rolnictwo, które dopiero w epoce socjalizmu doczekały się właściwego zrozu- 

- mienia. | 

  

1 Ą. P. Biernacki: Wiadomość, op. cit. ,8. 506.


