
GENERAŁ DEZYDERY CHŁAPOWSKI 

Wśród rozlicznych zasług jednego z wybitnych polskich teoretyków i praktyków 
rolnictwa z pierwszej połowy XIX w. Dezyderego Chłapowskiego na uwagę zastu- 
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gują jego pionierskie prace z zakresu zadrzewień. Prof. Jerzy Topolski w króciutkiej 
monografii omawiajacej postać Chłapowskiego — rolnika (,,Polityka”, nr 3 
z 12.1.1980) pisze: 

„Urodził się Dezydery Chłapowski w 1788 r. w tej samej Turwi, którą po 
30—40 latach doprowadził do kwitnącego stanu, czyniąc z niej swoisty model do- 
brego gospodarowania — wydajnego i otwartego na ulepszenia techniczne (...). 

Po przestudiowaniu pewnej liczby dzieł niemieckich i angielskich doszedł do 
wniosku, że należy praktycznie poznać przodujące gospodarstwo rolne, Najpierw 
udał się do A. Thaera, wybitnego agronoma niemieckiego (...). A następnie kształcił 
się w Anglii. SE 

(..) Od Johna Sinclaira, prezesa wszystkich towarzystw rolnych Anglii i Szkocji, 
uzyskał listy polecające do przodujących gospodarstw. Najpierw pojechał do 
hrabstwa Norfolk we wschodniej Anglii, do wzorowych gospodarstw Williama 
Coke'a. Tu zainteresowały go laski i żywopłoty, zasłaniające pola od wiatru, co 
sprawiało zarazem, że — jak pisał — „Cały kraj jest parkiem prześlicznym”. 
Zapoznawal- sie ze wszystkimi działami gospodarstwa wiejskiego, m. in. z me- 
lioracjami (...). | 

Po powrocie do kraju Chłapowski rozpoczął intensywnie przestawiać gospodarkę 
w swych dobrach na nowe tory, Wiedział, że nie można w takim przedsięwzięciu 

poprzestać na wycinkowych zmianach, lecz należy szukać rozwiązań komplekso- 
wych (...). Wprowadził płodozmian, osuszał pola, poprawiał stan łąk. Pola chronił 

wspomnianymi już żywopłotami i szpalerami drzew. Równocześnie podnosił na 
wyższy poziom hodowlę zwierząt gospodarskich. Opinia Kalinki!: „Cała okolica 
w majątku Chłapowskiego zieleni się od krzewów i drzew. Pola pokrajane w czwo- 

roboki od 30 do 50 morgów magd., od zachodu i południa odgraniczone żywym 
płotem z zajęczego głogu; od wschodu i północy obsadzone gęstymi świerkami 

i jodłami; wszystkie zakrzywizny i nieużytki, które przy takim rozdziale pól od- 

padły, zagajone brzeziną, dębiną i innymi liściastymi drzewami. Drogi poprosto- 

wane, gdzie można ładne zagięte, jak w parku, a tworzące się stąd wklęśnięcia 

starannie zadrzewione”. Chłapowski miał również na uwadze cele estetyczne. Cho- 

dziło mu o świadome kształtowanie krajobrazu. „Kraj nasz płaski jest i pozbawiony 

pięknych widoków — pisał — starajmy się to nagrodzić ozdabiając go roślin- 

nością (...)”. 

To co Chłapowski w swych majątkach zaprowadził w latach dwudziestych 
XIX w., było niedoścignionym wzorem dla wielu majątków jeszcze w końcu tegoz 

stulecia”, 

Opracowała Maria Szajewska-Urbaniec 

  

1 Walerian Kalinka (1826—1886) wybitny polski historyk; członek Akademii Umie- 
jętności — współtwórca krakowskiej szkoły historycznej. 
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