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Już sam tytuł powyższej rozprawy 
może poruszyć wielu leśników,*nie tylko 
szczupłe grono interesujących się historią 
leśnictwa, lub ściślej jeszcze historią na- 
uczania leśnictwa, lecz także wszystkich, 
dla których żywa jest jeszcze nazwa słyn- 
nej „Hochschule fiir Bodenkultur'', której 
mury opuściło tylu wybitnych i znanych 
leśników polskich, że wymienię tylko: 
Ignacego Szczerbowskiego, Stani- 

sława Sokołowskiego, Jana Laden- 
bergera, Adama Schwarza, Zyg- 
munta Kazimierza Sucheckiego, Wie- 
sława Krawczyńskiego, Władysła- 
wa Jedlińskiego, Aleksandra Ko- 
zikowskiego, Tadeusza Wielgo- 
s za. 

Omawiana publikacja jest poważną 
rozprawą naukową, opartą na materiałach 
archiwalnych, zbieranych w Wiedniu i na 
ogromnej ilości literatury, cytowanej w li- 
cznych przypisach. 

Oczywiście leśnictwu poświęcona jest 
tylko część książki, a mianowicie następu- 
jące rozdziały lub ich fragmenty: z rozdz. I 
(Rolnictwo, leśnictwo i weterynaria w 
Wiedniu do połowy XIX wieku), podroz- 
działy: 2. stan rolnictwa, leśnictwa i wete- 
rynarii na przełomie XVIII i XIX wieku 
(ss. 12—18), 4. Nauczanie leśnictwa w 

Wiednu do połowy XIX wieku (ss. 70—78), 
z rozdz. II (Studia w Hochschule fiir Bo- 

denkultur (HfB) ze szczególnym uwzględ- 
nieniem w nich Polaków), podrozdział 
3. Studia leśne w HfB (ss. 112—123), roz- 
dział IV. Udział Studentów rolników, leś- 

ników i weterynarzy w życiu polskiej 
kolonii w Wiedniu (ss. 137—149) oraz 
część :aneksow. 

Te fragmenty nie wystarczą jednak, 
aby uzyskać obraz interesującego nas 
zagadnienia, należałoby przeczytać ponadto 
co najmniej: Wstęp, z rozdz. I podrozdz.: 1. 

Wiedeń jako centrum naukowe w XVIII 
i XIX wieku, 3. Nauczanie rolnictwa w 
Wiedniu do połowy XIX wieku (w tym 
podrozdz. są liczne wiadomości dotyczące 
leśnictwa i pewne ogólne dane, bez któ- 
rych następny podrodz. dotyczący leśni- 
ctwa nie jest w pełni zrozumiały), z rozdz. 
II podrozdz.: 1. Geneza uczelni, 2. Studia 
rolnicze w HfB. 

Tytuły wymienionych rozdziałów i pod- 
rozdziałów tylko bardzo ogólnie charakte- 
ryzują ich treść, ale jej streszczenie, choć- 
by pobieżne, nie jest tu możliwie. W ogóle 
praca zawiera znacznie więcej, niż to suge- 
ruje tytuł. Odnośnie do rolnictwa jest to 
niemal podręcznik rozwoju szkolnictwa 
w Polsce, a także zbiór pewnych danych 
o studiach rolniczych Polaków w innych 
ośrodkach zagranicznych i wreszcie dość 
dokładny obraz rozwoju życia naukowego 
i szkolnictwa w Austrii. Leśnictwo omó- 
wione jest mniej dokładnie, ale jest to 
również kopalnia wiadomości z historii 
odpowiedniego szkolnictwa i nauki. Miej- 
scami wydaje się, że praca jest po prostu 
przeładowana wiadomościami i to takimi, 
których trudno się w niej spodziewać. 

Mimo to (a może właśnie dlatego) 
w pewnych miejscach materiał jest trochę 
nieuporządkowany lub tok wywodu jest 
niejasny (np. na ss. 73 i 75) dane doty- 
czące Akademii Leśnej w Mariabrunn). 
Z punktu widzenia leśnictwa największą 
wadą wydaje się to, że praca dotyczy paru 
odrębnych dziedzin, przy czym rolnictwo. 
ma wyraźną supremację. Wiadomości 
o leśnictwie są rozproszone we wszystkich 
niemal rozdziałach (może z wyjątkiem 
materiałów 0 weterynarii), trzeba więc 
przeczytać wiele stron pracy, napewno 
bardzo ciekawych, ale nie dotyczących 
danego zagadnienia. Praca więc, być może 
doskonale omawiająca pewną część histo- 
rii nauki jako całości, jest moim zdaniem, 
bardzo dobrym materiałem do opracowa- 
nia zagadnienia studiów leśnych Polaków 
w Wiedniu w zakresie leśnictwa. 

Znaczną część pracy (ss. 150—189) zaj- 
mują aneksy, wiele z nich dotyczy leśni- 
ctwa. Mówią one m. in. o frekwencji stu- 

dentów polskich w Hochschule fiir Boden- 
kultur (lata 1872—1920) i Akademii Leśnej 

w Mariabrunn (1817—1864), o ich pocho- 

dzeniu społecznym, rejonach rekrutacji 
i wynikach studiów, podają program nauki 

w HfB (z 1911 r.) itp. 

Na szczególną uwagę zasługują wy- 

kazy polskich studentów i absolwentów 
omawianych uczelni. Wykaz polskich ab- 
solwentów Akademii Leśnej w Mariabrunh 
w latach 1818—1864 obejmuje 53 nazwiska. 

Data przy nazwisku oznacza zapewne rok 

ukończenia studiów (nie jest to wyjaśnio- 

ne), szkoda, że nie podano (o ile to było 

możliwe) lat studiów dla każdej osoby. 
Wykaz polskich absolwentów i studentów 

wydziału leśnego Hochschule fiir Boden- 

kultur w latach 1875—1921 obejmuje 678 
nazwisk (w innym miejscu w teście poda- 

dano liczbę 688). Układ wykazu według 
ostatniego roku bytności w uczelni, z po- 

daniem daty rozpoczęcia studiów tylko 
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dla absolwentów, wydaje się niezbyt 
szczęśliwy. Szkoda, że nie podano okresu 
studiów dla wszystkich osób, z jakimś za- 
znaczeniem absolwentów, gdyż można są- 
dzić że te dane autor posiadał. W innym 
aneksie podano wykaz polskich doktora- 
tów w HfB, z leśnictwa były tylko 2 do- 
ktoraty. 

Reasumując uwagi o omawianej publi- 
kacji stwierdzam, że jest to ciekawa 
i cenna praca, w której szeroko, wielo- 
stronnie i gruntownie omówiono zagadnie- 
nie studiów leśnych Polaków w Wiedniu, 
na tle rozwoju leśnictwa i szkolnictwa 
leśnego w środkowej Europie oraz sytuacji 
społeczno-politycznej i naukowej w Au- 
strii. 

Byłoby bardzo pożądane, by Autor ze- 
chciał zdobyć się jeszcze na niemały trud 
przygotowania pracy wyłącznie o studiach 
leśnych Polaków w Wiedniu oraz by opra- 

96 

cowanie to zostało opublikowane w prasie 
leśnej (np. w „Folia Forestalia Polonica). 
Jest to uzasadnione tym, że opracowania 
z zakresu historii leśnictwa nie powinny 
stanowić części pracy z zakresu historii in- 
nej dziedziny. Są one przez to dla leśnic- 
twa mniej użyteczne, niezależnie od ich 
wkładu do historii nauki lub innych dzia- 
łów historii gospodarczej. Znajduje tu chy- 
ba potwierdzenie teza, że powinny być 
stworzone warunki, by prace z historii leś- 
nictwa były wykonywane przez leśników, 
lub co najmniej z udziałem leśników. O po- 
trzebie takich opracowań wzmiankowałem 
już uprzednio („Sylwan nr 4/1967 ss. 3— 
— 10). Jednocześnie ponawiam postulat 
wykonania takich opracowań również dla 
innych ośrodków studiów leśnych Pola- 
ków. 

— 

Bohdan Szymański


