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Stefan DqBROWSKI

GOSPODARKA JAKO PLASZCZYZNA WSPOLPRACY
POLSKO-NIEMIECKIEJNA SRODKOWYM NADODRZU
W XVIII I POCZ4TKACH XIX WIEKU

Gospodarka, obok politylu, odgrywala zawsze n a j d e j s z q role \v
stosunkach miqdzy sqsiadujqcymi ze sobq panstwami. Dotyczy to zarowno
kantaktow handlowych dwustronnych, jak i wzajernnego oddziawvania w
przenoszeniu doiwiadczeri, nowoici technicmych czy nowych gatunkow upraw.
Na ~rodkovcynNadodrzu, gdzie do 1740 roku by1 styk czterech organizrnow
pa~Mwowych- Prus, Austrii, Saksonii i Polslu, to oddzialywanie bylo szczegolnie
intensywne.
Podroie i obsenvacje stanu gospodarczego w sqsiednim kraju byiy
cqnnikami mobilizujqcymi do wprowadzania zmian we wlasnym. Przytocq tu
fragmenty dwoch relacji z tego samego 1784 roku, jak sie w tym wzglqdne
postrzegali sqsiedzi; Do Cylichau (czyli Sulechowa - przyp. S.D.) miasteczka
Slqskiego dwie mile od Kargowy leiqcego, wsie Slqshe od granicy chociai nu
bardzo marnych gruntach, ale porzqdne i budynki zdajq sig byc staranniej
utrzymywane jak w Polszcze nawet we siach Holendrow wsi poblishch. Jest w
tym rniasteczku okolo 4000 dusz, ladnie wymurowane, rynek pigkny, nu rynku
Ratusz, przy ktorym wieia bardzo wysoka. W tym miasteczku znajduje sig ze
200 sukiennikbw, farbierni h i e , sukna robiq powszechnie jak wielkopolshe,
&re majq dobry odbyt do Niemiec i sq w stanie utrzymania konkurencji z
przyczyny cla znacznego talara od postawy, ktbre placq nu komorze prusbej
tranzytu, a nu komorze polsbej 3 zi'ofe, gdy zak pruskim fabrykantom zamiast
cla krol prush daje nagrode w proporcji sztuk wprowadzanych. Najlepsze
sukna wielkopolshe nie zdajq sig przenosik 6 ~Eotychlokiek, fabrykowane zak w
Cylichowie dochodzq 14 zlotych.. . I .
Stanislaw Poniatowski OM
siq byc niezwykle bystrym obsenvatorem,
dociekliwym owej gospodarnosci miasteczka, czego dowodem orientowanie siq w
sposobach produkcji, op~acalnosci gospodarowania z mysla, aby wszelkie
pozytywne elementy przeszczepic na grunt polskiej gospodarki.
1 Biblioteka Zakladu Narodowego im. OssolWch we Wrociawiu: S. Poniatowski, Diariusz podrhj w
roku 1784 na dniu 1 1 maja w kraje niemieckie pnedsiqwziqtej, sygn. 1808/I, s.7.
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Jakby dla przeciwwagi, w tymie roku pojawdo sic wyraixnie 'Ipolnische
Wirtschaft': uzyte w liicie Georga Forstera - badacza i filozofa niemieckiego2.
Przy opisie posiadlosci biskupa Masalskiego, w ktorym wykazuje zasobnosc
tegoz, konczy jednak sformdowaniem: Ale i ona, najlepsza jak okzem siggnqb to
polnische Wirtschaji. Wyraienie to bylo znane i uiywane w maczeniu
potocmym na pograniczu nierniecko-polskirn juz nieco wczehiej, by w dobie
oswiecenia i w XIX wieku nabrac p r a m obywatelstwa w literaturze. Pojqcie to
jest niezwykle pojemne i zawiera w sobie takie cechy jak: nieporzqdek, brud,
niechlujstwo, niegospodarnosc, bemySlndsC, iycie ponad stan i temu podobne
negatywne sformulowania. Obraz ten byl utrwalany od rozbiorow Polski w mlelu
utworach literacluch pisarzy niemieckich, by na tle owej bez;myslnoSci i
rozrzutnosci polsluej szlachty bardziej uwypuklic filozofic pracy i oszcqdnosc
protestanckiego mieszczaristwa niemieclaego. Gdybysmy ulegli tym stereotypom,
to jawilby nam siq obraz niezwykle klarowny - gospodami Niemcy i lenimi oraz
rozrzutni Polacy. Musialo w tym coS byc, skoro jeden postrzega gospodamosc i
zasobnosc ludu slqskiego, a drugi oglqdnie mowiqc bbalagan w gospodarowaniu w
Polsce. Istnialo zroinicowanie w rozwoju gospodarczym poszczegolnych
regionow. Wynikalo to cqsto z uwarunkowari politycznych, ustrojowych i
kulturalnych. Trudno byloby jednak do pdowy XVIII wieku maleic na tym
styku, czyli ~rodkowymNadodrzu, istotne roiflice. W tym czasie Wielkopolska
byla na tym sarnym etapie rozwoju co Slqsk habsburslu, a nawet wyiej nii Dolne
tuiyce i Brandenburgia. W zakresie form organizacyjnych gospodarki by1 to
teren prawie jednorodny, gdyi dominowala gospodarka feudalna, jak zresztq w
calej Europie ~rodkowo-~schodniej.Podczas gdy na zachodzle Europy
rozwijbaly sic formy kapitalistycnej produkcji, tu calkiem silnie trzymaly siq
cechy rzemieslnicze ze swymi przywilejami. Niesmialo pokazywaly sic pienvsze
fomy ~vczesnokapitalistycme w zakresie produkcji, jak na przyklad
tvprowadzanie udoskonalen technicznych w rzemiosle slqslum.
~rodkoweNadodrze moina okreslic jako glowny osrodek sukienniczy i to we
wszystkich jego czqsciach skladowych. Takq role spelnialy Miqdzyrzecz,
Skwierzyna i Wschowa w ramach Rzeczypospolitej, Zielona Gora, ~wiebodzm,
zagah i Szprotawa w ramach monarchii habsburskiej, Gubin, Lubsko w lonie
Saksonii czy Sulechour i Krosno w paristwie pruskim.
Sposrod tych miast ~ j w a i n i e j s qrole jako osrodek sukienniczy spelniala
Zielona Gora. Poczynajqc od 1740 roku dysponujemy w miarc dokladnymi
zestawieniami statystycznymi dotycqcymi ilosci produkowanego sukna,
sprowadzanej welny, cen i kierunkow importu i eksportu. Pthocna czqsc ~lqska
mimo dobrze rominiqtej hodowli owiec nie byla w stanie zaspokoic
wastajqcego zapotrzebowania na welnq miejscowyn surowcem. Juz w
2 G. F o r 9 t e r, Werke (Briefe 1784-1787), Berlin 1978, t.14, s.232, za H. 0 r l o ws k i, Karfera
~tereo~pupoln~sche
W~rtrchaft,"ZblizenraPolska - Niemcy",r 1992, nr 2, s.67

f

F
t

GOSPODARKAJAKO PkslSZCZI'ZNA IVSPOLPRACY...

113

poprzednich wiekach wa.%tq role odg~ywala miqdzynarodo\va wymiana
handlowa, lecz istotnego znaczenia nabrala ona dopiero w XVIII stuleciu. Kaida
ze stron starda siq uzyskac jak najwieksze korzyici z handlu, wprowadzajqc
wyzsze cla na gotowe towary sprowadzane z zagranicy.
Dla ~lqskakorzystq okazala siq taryfa celna z 1718 roku wprowadzajqca cla
ochronne dla miejscowego rzemiosla. Do minimum z o d o sprowadzone clo na
surowce sprowadzane z Wielkopolski na Slqsk. Jednoczehie kupcy polscy
zostali
calkowicie zwolnieni z cla wywozowego od sukna ze ~lqska3.Efektem tego bylo
masowe sprowadzanie welny z Wielkopolski do Zielonej Gory i Swiebodzina,
ktbra zaspokajala 2M potrzeb tutejszych sukiennikow4. Jednoczehie ponad 20%
produkowanego sukna m-qdrom-do bezpoirednio do Polski, a nasQpne 40%
trafialo drogq okrqinq przez targi lipskie b@ przez Wroclaw3. Ozywione i
korzystne kontakty miala Polska rowniei z Saksonip Wynikalo to nie tylko ze
zwiqzkow politycznych i zasiadania elektorow sashch na tronie polskim, lecz
glownie z kontaktow handlowych. Po 1740 roku Fryderyk 11 pragnqc podkopak
potege gospodarcq Saksonii ustanowil nowe cla - trzykrotnie ~ y h z -e na bydlo
pqdzone z Polski do Saksonii oraz welnq i przgdzq. Rozpoczqta wojna celna
miedzy Prusami i Saksoniq miala niekorzystny wpllw na wszysthe
zainteresowane handlem kraje. Saksonia zakazala przywozu towarow wehanych
z Brandenburgii co spowodowalo z-kolei riposQ ze strony Fryderyka zakazujqcq
wyrvom do Saksonii prqdzy ze ~lqska.Uderzylo to rowniei w handel z Polskq
gdyz clo na welnq polskq wynioslo jui 30% jej wartosci. Manufaktury saskie
zaczely odczuwak niedostatek w zaopatrzeniu w welnq. Z owej wojny Saksonia
wychodzita zniszczona, z czego nie ukrywal zadowolenia krol pruski. Uwaia1 on,
ie wkrotce Saksonia zacnie sprowadzac sukno, gdyz nie bedzle w stanie
odbudowak wlasnego przemyslu sukienniczego6.
Owe rygory spowodowaly rozwoj konrabandy. Problem ten ze szczegoInq
ostroSciq wystqpil w latach 1788-1792, gdyz u k a d o siq wiele zarqdzen
dotycqcych jej zwalczania. Upranlali jq rzekomo Zydzi, krarnarze, uczniowie i
sluzba. Zarqdzenia te wskazujq na moiliwosC zaopatrjwania siq w towary na
targach krajowych bez nieuczestniczenia w targach lipskich7.
BezpoSrednie transakcje handlowe najkorzystniej ksztdtowaly siq na
jarmarkach organizowanych w miastach polskich jak i niemieckich. ,Zydzipolscy
F. F. S c h r o e t t e r, Die schles~sche Wollen~ndustnerm 18. Jhrt, w Forschungen zur
brandenburgischenund preussischenGeschichte, Bd 10, Leipzig 1898, s. 137-138
4 Archiwum Paristwowe w Zielonej G6ne: Akta miasta Zielonej G6ry, rep.25, nr 203.
5 T a rn i e; takte S. D q b r o w s k i, Sulaenn~chvow Zielonej G o n e w latach 1740-1 755, " R d
Llabusl?, t 10, s.307-320
6 R. F o r b e r g e r, Die Manufaktur rn Sachsen von Ende 16. bis zum Anfang des 19 Jahrhunderts, Berlin
1958. s.100;
S. M i t t e n z w e I, Die Haltung despreuss~schenHiirgertums zu den wrrtschafilrchen
ditseinandersetzungen zw~schenPreusen und Sachsen (I 740-1786). "Jahrbuchfiir Wirtschattgeschichte, 1970,
Teil3, s 139-143.
Staatsarchiv Potsdam: Pr. Br. rep.3, Titel 3, Nr 4.
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masowo obshgwali jarmarki w p6lnocnej cqsci ~lqskai Brandenburgii. Tylko
na przykladzie Zielonej Gory m o a a okreslic jak korzystne byly owe transakcje.
W okresie dzlesiqciolecia (174 1-1759) sukiennicy zielonogorscy sprowadzili z
Polski we@ za 60 860 rthl, cq& 14 320 kmieni8. Wyprodukowane sukno
trafialo z kolei na teren Rzeczqpospolitej, co przy o d l i c ~ =platy
u
za m h q ,
przynosilo dodatnie saldo dla sukiennikow zielonogorskich. W dobie rozbiorowej
proces ten by1 kontynuowany i gros welny naplywalo do Zielonej Gory z Prus
Poludniowych. W 1802 roku zakupili oni stamQd 17 303 bele welny, podczas
gdy pozostale 12 37 1 be1 pochodzilo z Wroclawia i pbhocnej cqsci Slqska. W
1804 roku stosunek ten by1 jeszcze bardziej korzystny - z Prus Pdudniowych 14
567, ze ~lqska9 669 bel9.
Jarmarki byly doskonalym miejscem do wymiany rowniez pewnych
lnformacji dotycqcych nowosci w zakresie produkcji, bqdi jej udoskonalania. W
Zielonej Gorze pojawily siq pierwsze masqay w przemySle wlokienniczym w
1789 roku, by po kilku latach malezc rovcniez zastosowanie w manuf*ach
wielkopolskich.
W okresie napoleonslum produkcja sukna na ~ r o d k o w ~Nadodrzu
m
osizgnqla
bardzo wysokie rozmiary, gdyz szla glownie na potrzeby wojska. Tendencja
wnostowa produkcji utrzymywala siq i w latach naskpnych - w 1814 roku
39523 sztuk sukna. w 1815 - 46 877 sztuk, a w 1816 - 51 814 sztuklo. W tym
ostatnim roku sprowadzono z Prus Poh~dmowychponad 50 000 be1 welny.
Zwigkszyla siq bardzo liczba majstrow suluenniczych do 757, pracujqcych na
72 1 warsztatach, nastqil rowniez wzrost instalowanych maszyn prqdzalniczych.
W 1820 roku nastagilo jednak zalamanie owrej koniunktury. Przyczynq tego
bylo zamkniqcie granicy przez wladze cesarslue do Krolestwa Polskiego dla
sukiennikow z paristwa pruskiego. W szyblum tempie zaczqla spadac produkcja,
suluennicy zielonogorscy, swiebodziriscy, sulechowscy zacqli masowo opuszczad
swe dotychczaso\ve miejsca zamieszkania i przenosic siq na teren Krolestwa
Polsluego. Z Zielonej Gory w 1822 roku wyjechalo 126 rodzin suluenniczych, z
Sulechowa rowniez ponad 100 rodzinJl. Ruszyli oni na teren Krolesttva znajdujqc
rnoiliwosci osiedlania siq i produkcji wsokolicach Kalisza, L o b , Aleksandroxva i
innych miejsco\vosci, gdzie pdo2yli wielkie zaslugi w tworzeniu nowego okrqgu
wloluenniczego - lodzluego. Bardzo bogate zasoby archwalne dotycqce tego
problemu najdujq sig w Archwum Pah&vo\vym w Poczdarnie. Kryzys na
~ r o d k o w ~Nadodrzu
m
odbil siq na spadku liczby mieszkakow i ich zasobnosci.
W 1833 roku w Zielonej Gorze bylo jui tylko 203 sukiennkow, z ktorych tylko
140 pracowalo na swoj rachunek na 2 16 krosnach z 70 czeladnikami. Taki efekt
przenvania nici lqcqcych wzajernnie dzielnice ze sobq powiz++nych
. gospodarczo.

-

8 A P Z~elonaWra, Akta mlasta Z~elonaGdra, rep 25, nr 203
9 H S c h rn 1 d t , Geschrchte der Stadt Grunberg, Grunberg 1922, s 1030
10 K7ediug Kronlk! Bergnuillera
11 II. S c h m 111t, op c ~.ts 1031, oraz AP Z~elonaGora Akta mrasta Sulechowa, sygn 3
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W tych wzajemnych powiqzaniach, wai;nq role odgrywaly rowniez kontakty
cvymkajqce niejako z regulaminow cechomych. Czeladnicy i uczniowie roznych
zawodow zobovciqzani byli odbyc praktykq zawodomq i zalecane bylo, aby mogli
wypelnic ten obowiqzek za granicq Mialo to shiyc do gmntowniejszego
ponania nowych techmk stosowanych w danyrn zawodzie. W XVIII wieku
masowo wqdrowali 0m.i czeladnicy z L e s m , Wschovcy, Mqdzyrzecza do
Zielonej Gory, ~wiebodzina,Zagania, by z kolei przedstawicieli tych miast
spotykac w Lubsku, w Gubinie i Sulechowie. Te kontakty poiniej byly rozwijane
na terenie cechu, gdyz niektbrzy obywatele polscy ws@powalido cechow Slqskich
- miqdzy innymi w Glogowiel2.
Oddzialywanie wzajemne odbywalo siq rowniez w podstawowej dziedzime
owego czasu - w rolnictwie. Stefan Garczyriskr, wojewoda poznahki, w 1733
roli~chciadby przeszczepik do Polsln wszystko dobre, czego napatrq! sic na
SZ~S&i Brandenburgiil3.
W drugiej pdowie XVIII wieku moina by10 zauwai)iC wielkie miany w
rolnictwie ~ r o d k o w e ~Nadodrza.
o
Duia w tym rola polityki krola pruskiego
Fryderyka 11, ktory nakazy\vd sprowadzac do kraju specjalistow w zakresie
hodowli i nowych upraw roslinnych. Duie znaczenie mida akcja kolonizacyna i
tzw. nowe osadtllctwo po wojnie siedmioletniej. Zostalo wowczas osuszone wiele
gruntow wzdluz Odry i Warty. Po osuszeniu bagien nadodrzariskich Fryderyk
powiedzial, ze zdobyd prowincjg w drodze pokojowej, gdyi wydarte bagnom
tereny qmosily 225 000 morgow i zostaly tam zaloione 43 osiedlal4.
Doswiadczenia te bqdq przenoszone wkrotce na teren Wielkopolsh. Zresztq na
~ l ~ s kszybciej
u
wprowadzano nowosci i innowacje niz w Ponatiskieml5.
Nosicielami tych nowosci byli specjalnie podroiujqcy Polacy, by ponac nowe
osia,gniecia w rolnictwie, bqdi sezonowi robotnicy najernni.
W xvIn i pocqtkach XIX wieku mokna zaobsenvowaC szybki rozwoj
literatury fachowej - gospodarczej, ktora poswiqcda tviele uwagi technologii
produkcji rzemieslniczej lub rolniczej. Dotyczy to miqdzy innymi takich b e 1 jak
"0 sztuce suhennieczej", b@ "Krotka nauka o zasiewaniu grubej Cwik!y
burgundzlnej".
Na ~rodkowymNadodrzu duio uwag poswiqcano rasowieniu owiec i bydla.
Sprowadzane do owczarni merynosy - bardaej welniste i wiqksze, wkrotce trafiq
rowniez do Wielkopolski. Podobnie by10 z rasq bydla holenderskiego. Zdobycze
nowego rohctwa i sposobow gospodarowania by@ przejmowane z Niemiec glownie z Saksonii za posrednictwem ~ l & a . Znalazlo to wyraz miqdzy innymi
w tworczoSci P. ~witkowslue~o
i J.K. Klukal4 Propagowali oni uprawq winnej
12 A?. Zieiona G h a :Akfa miasta Glogowa, sygn. 327.
13Prdby reform doicianskich w Polsce wXVIJI wieku, nyb. i oprac. S. I n g 1 o 5 Wrociaw 1952, s.42.
14 J. K u 1i s z e r, Powszechna historia gospodarcza Sredniowiecza i c z a s h navotytnych, t.2, Warszawa
1961, 9.51.
15M. W a c h o w s k i, Rolnictwo polskie w kregu postepowych wpiywow miedzynaroaowych w latach
1750-1830, "Sob6tka", r.1969, nr 1, s.16.
16K. K 1 u k, 0 rolmctwie, zboiach, tqkach, chmielnikach, winnicach i roilinach gorpodarskich, oprac. i
wsrep S.Inglot, Wroclaw 1952.
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latorosli na ziemiach polskich, polecajqc odmiany wystqpujqce w okolicach
Zielonej Gory17 .
KIytyka trojpolowki w Polsce byla przeprowadzana na tle plodozmianu
stosowanego na ~ l ~ s k ~witkowski
u.
wiele thunaczen z jqzyka niernieckiego
zamieszcd w latach 1784-1793 na lamach "Pamigtnika Politycznego i
Histovycznego". Dotyczyly one zalecen upraw pasmwych - m.in. burakow,
koniczyny, lucerny, sposobu iywienia bydla i owiec. Miqdzy innymi wczehiej
wspornniany biskup Masalski zaloql r'Towarzysfwo rolnicze kochajqcych
ojczyzng obywateldw" majqce przeprowadzik doSwiadczenia z cudzoziemskimi
roSlinami i zpewnych doSwiadczen uloiyi. dla kaidego kraju osobny i doskonal'y
kalendarzl8.
KontakQ gospodarcze na ~ r o d k o w ~ mNadodrzu byly plaszczyznq
welowqtkowq i bardzo szerokq, gdyi obok typowej dzialalnosci handlokvej
przechodu4y na wyiszy szczebel - techniki produkcji oraz wzajemnego
przenikania nowych idei gospo- darczych. Gdy wszystkie zainteresowane tjm
strony zyQ zgodnie, czerpaly z tego namacalne korzysci. W sytuacjach
konfllktowych dochodalo do zalamania gospodarczego i zubozenia tego regionu.

l 7 Tarnze,s.247.
l 8 S. In g 1 o t, Poczqtk~polskrej my,fiiekonomiczo-rolniczej wXC'I-XP7II wieku, Wroclaw 1956, s.35.
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DIE WIliTSCHAFT ALS EBEAE DES DEUTSCH-POLNISCHEN
ZUSAM2MElb7TIRKENS A UF D M MITTEL-ODER-GEBIE T IM 18.
W D ANFANG DES 19. JAHRHUNDERTS

Xeben den politischen Beziehungen war die W;rtschaft der wesentlichste
Gesichtspunktin den internationalen Kontakten.
Das Mittel-Oder-Gebiet, das eine Briicke -wischen Polen und anderen deutschen
Staaten, bildete nutzfe seine Luge zur Enfwicklung der Wirtschaftlichen- und
Handelskontakte aus. Diese Beziehungen ergaben sich aus der Differenziertheit der
wirtschaftlichen Strukturen der einzelnen Regionen und wurden durch die
entsprechende Zollpolitik geredelt. Besonders die Zolltarife aus 1718, die
entsprechende Bestimmungen einfuhrte, verursachte die Intensivierung der
Handelskontakte mit dem polnischek Gebieten. Das Zusammenwirken fund auch
seinen Ausdruck im Durchdringen der wirtschaflichen Ideen und technischen
ATeuerungenvon Mitfel-Oder-Gebiefnach Groflpolen und weiter nach Osten. Es betraf
sowohl die Art und Weise des landwirtschaftlichen dnbaus, als auch der Zucht, hierbei
besonders neue Rassen von Schaafen. Auch die technischen Veranderungen ins
Bereich des Hanherks und die Einfuhrung der j?uhkapitalistischen 17erhaltnisse
kamen aus den Schlesiensgebieten nach Polen. Ihre Trager waren massenhafr
ivandernde Gesellen zum Praktikum, die sich ohne weiteres von einem Staat zu einem
anderen verlagerten.
Die Verbindung der beiden Staaten im Rahmen des wirtschaflichen Systems wurde
nach I820 infolge den Einfuhrung von protektionistischer Zolltarife durch das
Konigsreich Polen gestort, was zu einer Verarmung der schlesichen Tuchmacher
fuhrte. Um sich vor Armut zu retten, begannen sie in grofler Anzahl ins K@nigsreichzu
emigrieren und trugen dadurch zur Entstehung der neuen Region von Textilindustrie
in Lodi.
Die dkonomischen polnisch-deutschen Kontakte im 18. Jh. undAnfang des 19. Jh.
brachtenfur beide Seiten mefibare Vorfeile.

