
WSTĘP 

Okres Księstwa Warszawskiego, nowego państwa powstałego niczym fe-
niks z popiołów w wyniku złamania potęgi Prus przez Napoleona, od początku 
skupił na sobie uwagę. Krótkie, acz niezwykle treściwe w wydarzenia losy 
Księstwa wzbudzały niezmiennie zainteresowanie zarówno wśród ludzi ówcze-
snych, jak i następnych pokoleń. Nowemu państwu poświęcili wiele rozważań 
naukowcy, zwłaszcza historycy. Jednak koncentrowały się one wokół działań 
politycznych, nowoczesnego prawodawstwa, jakie przyniesione zostało na 
bagnetach Wielkiej Armii, koncepcji niepodległościowych czy też legendy 
napoleońskiej. Zainteresowanie owo znalazło odzwierciedlenie w bogatej 
literaturze przedmiotu. Kwestie gospodarcze były przy tym jakby pomijane, 
pozostawały na uboczu głównego nurtu badań.  

Tymczasem w okresie Księstwa dokonało się też gwałtowne przeobrażenie 
gospodarki. Nowe państwo znalazło się w całkowicie odmiennej sytuacji. 
Blokada kontynentalna, podległość interesom Francji, konieczność utrzymania 
ogromnej armii, załamanie tradycyjnej gospodarki nastawionej na eksport 
płodów rolnych, głównie zbóż, drogą morską, próba zintegrowania odmiennych 
systemów podatkowo-skarbowych odziedziczonych po Prusach i Austrii i, na 
dodatek, utrata chłonnego rynku wschodniego. Wszystko to w ciągu pięciu lat 
bytu Księstwa, w latach 1807–1812.  

Młode państwo, jego gospodarka, znalazło się w arcyciekawym położeniu. 
Ziemie do niego należące od momentu przejęcia ich przez zaborców – Prusy  
i Austrię – były poddawane przemianom. Zlikwidowano całkowicie skostniałą 
polską administrację, tradycyjny polski feudalizm, jego przeżytki i dostosowano 
nowe nabytki, na niemal każdej płaszczyźnie, do obowiązującego w Prusach  
i Austrii systemu polityczno-gospodarczego. W latach 1807 i 1809 utworzono  
z nich nowe państwo. Gospodarka nie znosi próżni, ale sytuacja tego państwa 
była nadzwyczajna. Przed jego kierownikami, przed resortami gospodarczymi, 
przed ekipą osobowości, które przystąpiły do reformowania finansów i dostoso-
wywania ich do nowych warunków, ukazały się ogromne wyzwania.  

Wobec słabości mieszczaństwa na ziemiach polskich zdecydowany wpływ 
na zachodzące procesy gospodarcze, na kreowanie elementów mechanizmów 
rynkowych – miało państwo. Właśnie ono – odgórnie, z centrali – początkowo  
z Berlina i Wiednia, a natępnie po roku 1807 z Warszawy, występowało jako 
podmiot gospodarczy – poszerzając rynek wewnętrzny – organizując w dobrach 
narodowych kopalnie, huty, inwestując w drogi zarówno lądowe, jak i wodne. 
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Prezentowana praca podejmuje kwestie działań, rekonstrukcję rozwiązań tej 
„widzialnej ręki rynku” – regulacji części mechanizmów gospodarczych, jak 
określił to Wiesław Sadzikowski w opozycji do smithowskiej „niewidzialnej ręki 
rynku”1. Ukazuje ona działania państwa – „widzialnej ręki rynku” – na płaszczyź-
nie polityki gospodarczej i finansowej. Uwzględnia przy tym złożoność „nowe-
go”, wewnętrznego rynku, ekonomiki kraju oraz możliwości ekspansji na rynki 
zewnętrzne w sytuacji „wtłoczenia” Księstwa w system kontynentalny.  

Barbara Grochulska ponad czterdzieści lat temu, publikując pracę Handel za-
graniczny Księstwa Warszawskiego2 zastanawiała się, dlaczego ekonomika tego 
młodego państwa to problem zaledwie poruszony przez polską historiografię. 
Pytanie owo, pomimo upływu lat, nadal pozostaje zasadne, nadal aktualne. Praca, 
badania Barbary Grochulskiej zdawały się być jakby preludium nowej ery badań 
historiografii gospodarczej nad okresem Księstwa. Jednak tak się nie stało. Brak 
jest do dziś prac, które byłyby logiczną kontynuacją wspomnianego opracowania.  

Niniejsza praca, pt. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszaw-
skiego w latach 1807–1812, jest próbą nawiązania do wątków zaprezentowa-
nych w przywołanej monografii. Jednak u źródeł mojej dysertacji legło inne 
założenie. Jest to chęć ukazania polityki gospodarczej i finansowej, z całą 
złożonością problemów ekonomicznych, ale od momentu zajęcia tych ziem 
przez zaborców – Prusy i Austrię.  

W rezultacie praca obejmuje więc terytorialnie obszar ziem, jakie znalazły 
się w granicach Księstwa Warszawskiego. Jednak czasowo odnosi się też do 
schyłku Rzeczpospolitej. Jest to związane z tym, że procesy ekonomiczne, jakie 
wówczas zachodziły na tych ziemiach polskich, z których później utworzono 
Księstwo, rzutowały na sytuację gospodarczą nowego państwa, która jest 
głównym przedmiotem niniejszej dysertacji. W efekcie wiele problemów, jakie 
wystąpiły u schyłku Rzeczpospolitej, znalazło swoje odzwierciedlenie zwłaszcza 
w pierwszym rozdziale. Odnosi się to w dużo większym, wręcz przemożnym, 
stopniu do sytuacji po roku 1793 i 1795, kiedy ziemie, z jakich powstało 
Księstwo, znalazły się w obrębie Królestwa Prus i Cesarstwa Austrii.  

Rozdział pierwszy dotyczy  sytuacji, jaka występowała po przejęciu tych 
ziem przez zaborców, ich polityki gospodarczej i finansowej wobec nowych 
nabytków. Jest próbą ukazania, w jakim stopniu ziemie te, pozostające w me-
chanizmie dwóch gospodarek państw zaborczych, uległy przemianom. W jakim 
stopniu zaborcy stosowali wobec tych ziem „specjalną” politykę, a w jakim 
próbowali zintegrować je z pozostałą częścią swoich monarchii. Rozdział ten 
jest fundamentalny dla niniejszej pracy, gdyż ukazuje ciągłość procesów, jakim 
ziemie polskie poddano od czasów stanisławowskich, jakim szokiem ekono-

                          
1 W. Sadzikowski, 200 lat gospodarki rynkowej, Warszawa 1993, s. 13–19. 
2 B. Grochulska, Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego. Z badań nad strukturą go-

spodarczą, Warszawa 1967. 
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micznym dla ówczesnych było wtłoczenie tych ziem w struktury państw o cha-
rakterze znacznie bardziej kapitalistycznym, zwłaszcza w przypadku Prus, niż 
słaba, pomimo reform pełna feudalnych przeżytków, Rzeczpospolita. Jest rów-
nież próbą obalenia „mitów” gospodarczych, jakie narosły po  roku 1945, 
dotyczących „specjalnego” traktowania tych ziem, jedynie z tego powodu, że 
były „polskimi” i odgrywały inną rolę niż ta wynikająca z ich ekonomiki, 
uwarunkowań wewnętrznych. Powyższa kwestia odnosi się jednak tylko do 
ziem polskich, jakie znalazły się pod panowaniem pruskim. Dlatego też w całej 
pracy następuje wyeksponowanie różnic pomiędzy ziemiami przejętymi przez 
Austrię i przez Prusy. Różnic wynikających z odmiennego traktowania, które 
władze Księstwa próbowały z większym bądź mniejszym skutkiem przez okres 
ponad trzech lat istnienia zniwelować.  

Kolejne dwa rozdziały podnoszą problematykę polityki gospodarczej i fi-
nansowej realizowanej w okresie funkcjonowania Księstwa Warszawskiego. Za 
cezurę końcową przyjęto rok 1812, gdyż był to koniec niezależnej polityki 
kierownika resortu gospodarczego, ministra Tadeusza Wiktoryna Matuszewicza. 
Próba uzdrowienia finansów, inicjatywy gospodarcze zmierzające do rozwinię-
cia produkcji w kraju, zahamowanie importu, dążenie do zwiększenia eksportu, 
próba ściągnięcia inwestorów, jak i wykwalifikowanych rzemieślników miała 
swój finał w 1812 r. Wojna  roku 1812 zdławiła wszelkie możliwości państwa. 
Uruchomiła procedury, które doprowadziły kraj na skraj przepaści gospodarczej. 
Dotychczasowy program uzdrowienia finansów państwa i reformy podatkowej 
autorstwa Matuszewicza, popierany przez Fryderyka Augusta, w obliczu 
nowych okoliczności okazał się niemożliwy do zrealizowania.  

W Księstwie Warszawskim nałożono nadzwyczajne podatki na utrzymanie 
wojska. Przemarsze wojsk doprowadziły kraj do ruiny. Gwałty, grabieże były na 
porządku dziennym. Właśnie dlatego cezurą końcową niniejszej dysertacji jest 
rok 1812. Za koniec niezależnej polityki finansowej Księstwa przyjęto konkret-
nie początek tego roku. Chociaż w wielu przypadkach ukazana została sytuacja 
gospodarcza i finansowa państwa w toku całego roku 1812, a nawet w latach 
późniejszych – w okresie rządów tymczasowych, zarządu Rady Najwyższej 
Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, wynikało to głównie z chęci ukazania 
ciągłości procesów ekonomicznych i gospodarczych, jakie zostały uruchomione 
przed początkiem wspomnianego roku.  

Prezentowana praca stanowi więc próbę ukazania polityki gospodarczej  
i finansowej Księstwa, całościowego przedstawienia procesów ekonomicznych, 
wynikających ze zmian polityki po zajęciu ziem polskich, z których zostało 
utworzone nowe państwo, od chwili upadku Rzeczpospolitej. Jest to pierwsza tego 
typu próba w polskiej historiografii. Ma ona na celu wypełnienie istotnej luki  
w badaniach nad historią gospodarczą schyłku XVIII i początków XIX stulecia.  

W kontekście pierwszego rozdziału trudno nie wymienić prac Jana Wąsic-
kiego, które w ramach polskiej historiografii rzutowały na obraz rządów 



 

 

8 

pruskich przez całe dziesięciolecia. Wąsicki omówił szereg zjawisk, jakie 
zachodziły w okresie zarządu ziem polskich przez Prusy w latach 1793–1806. 
Dwa z tych opracowań dotyczą prowincji utworzonych z II i III zaboru w latach 
1793 i 1795 – Prus Południowych i Nowowschodnich3.  

Wąsicki podjął również szereg innych szczegółowych kwestii z przełomu 
XVIII i XIX w., odnoszących się do Królestwa Prus, w tym zarówno odnoszą-
cych się dostrategii rządów pruskich na zajętych ziemiach polskich, jak i sytua-
cji wewnątrz państwa i w Rzeszy4.  

Niniejsza praca jest więc – o czym była już mowa – próbą ukazania prze-
obrażeń gospodarczych, zachodzących pod wpływem polityki zaborców. Warto 
tu przywołać m. in. prace Stefana Kowala i Jacka Arkadiusza Goclona, którzy  
w badaniach nad tym okresem ukazywali podobny obraz rządów pruskich w no-
wych „polskich” prowincjach Królestwa Prus5. Podobnie zresztą zajmująca się 
Łódzkim Okręgiem Przemysłowym Gryzelda Missalowa6. Warto zaznaczyć, że 
już inny obraz wyłania się z badań młodszych badaczy, m. in. Przemysława 
Góralczyka7. Niezwykle cenne w kontekście badań nad ukazaniem obrazu 
gospodarczych przeobrażeń w Prusach Południowych są prace Ingeburg Char-
lotte Bussenius i Adelheid Simsch8. 

Warto tu przywołać też prace, które podejmują kwestie rozwoju miast  
w całym okresie schyłku XVIII i początków XIX w. Literatura dotycząca miast 
jest bardzo obfita, ale ze względu na ich rolę w okresie i możliwości rozwoju 
bądź stagnacji, stymulowane właśnie przez politykę zaborców, następnie 

                          
3 J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806, Wrocław  

i in. 1957; tenże, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie (Neuostpreussen) 
1795–1806, [w:] Prace Polskiej Komisji Historycznej, t. 20, z. 1, Poznań 1963. 

4 J. Wąsicki, Pruskie opisy miast polskich z końca XVIII w., Departament Białostocki, Po-
znań 1964, s. 6–10; tenże, Wpływ zaboru ziem polskich na reformy ustrojowe w Prusach do roku 
1806, „Studia Śląskie” 1971; tenże, Rozdawnictwo dóbr ziemskich w Prusach Południowych  
w latach 1796–1797, „Przegląd Zachodni” 1955, nr 3/4; tenże, Kalisz w latach rządów pruskich  
i Księstwa Warszawskiego 1793–1815, [w:] Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do 
dziejów Kalisza i regionu kaliskiego, t. 3, Kalisz 1962; tenże, Wielkopolska w okresie Księstwa 
Warszawskiego. Administracja. Ludność. Gospodarka, [w:] Dzieje Wielkopolski, red. W. Jakób-
czyk, Poznań 1973; tenże, Rzesza i państwa niemieckie 1789–1815, Poznań 1982. 

5 S. Kowal, Społeczeństwo Czarnkowa w okresie rozbiorów i II Rzeczpospolitej, „Rocznik 
Nadnotecki” 1992, t. 23, s. 13; J. A. Goclon, Polska na królu pruskim zdobyta. Ustrój, administra-
cja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku, Wrocław 1999. 

6 G. Missalowa, Studia nad powstaniem Łódzkiego Okręgu Przemysłowego 1815–1870, t. 1, 
Przemysł, Łódź 1964. 

7 P. Góralczyk, Pozytywne aspekty działalności rządu pruskiego na ziemiach polskich II i III 
rozbioru w opinii przedstawicieli władz i mieszkańców Księstwa Warszawskiego, [w:] Polacy – 
Niemcy – Pogranicze. Studia Historyczne, red. G. Wyder, T. Nodżyński, Zielona Góra 2006. 

8 I. Ch. Bussenius, Die Preussische vervaltung in Süd- und Neuostpreussen 1793–1806, Hei-
delberg 1960; A. Simsch, Die wirtschaftspolitik des preußischen Staates in der Provinz Südpreu-
ßen 1793–1806/07, Berlin 1983. 
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Księstwa Warszawskiego, konieczne wydaje się umieszczenie w tym miejscu 
zwłaszcza pracy Barbary Grochulskiej. Cenną „przeglądówką” wydaje się 
również opracowanie zbiorowe pod redakcją Mateusza Siuchnińskiego9. Warto 
znaczyć istnienie monografii Dariusza Złotkowskiego poświęconej dziejom 
miast departamentu kaliskiego10. 

Wyjątkowo cenną dla badań nad reformami gospodarczymi i społecznymi 
Królestwa Prus, które miały przełożenie na sytuację „polskich” prowincji, jest 
ostatnio wydana praca Leszka Ziątkowskiego11. Kwestiom ustrojowym poświę-
cone jest opraowanie Artura Korbowicza i Wojciecha Witkowskiego12. Niezwy-
kle istotne dla ukazania polityki Prus wobec Żydów i ich roli gospodarczej jest 
dzieło Wiesława Pusia13. W kwestiach polityki solnej bardzo ważne są rozpra-
wy, ze starszych m. in. Mariana Raczyńskiego, a z wydanych w ostatnich dwóch 
dekadach ubiegłego stulecia Włodzimierza Gerko, Szymona Kubiaka, Kazimie-
rza Dziwika czy Antoniny Keckowej14. 

Sprawami przemysłu ciężkiego, rozwoju górnictwa węglowego i hutnictwa 
zajmowało się liczne grono badaczy. Warto wymienić tu choćby Hieronima 
Łabęckiego, Natalię Gąsiorowską, Jerzego Jarosa, Wacława Długoborskiego, 
Mariana Łabuza, Józefa Brodę, Henryka Błaszyka czy prace, których redakto-
rem był Henryk Rechowicz15.  

                          
9 B. Grochulska, Miasta polskie w początkach XIX wieku. Kontynuacja czy przełom?, [w:] 

Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach, red. E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Warszawa 
1994; Miasta polskie w tysiącleciu, red. M. Siuchniński, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967. 

10 D. Złotkowski, Miasta departamentu kaliskiego w okresie Księstwa Warszawskiego. (Stu-
dium gospodarcze), Częstochowa 2001. 

11 L. Ziątkowski, Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu 
XVIII i na początku XIX wieku, a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnie-
niem sytuacji na Śląsku, Wrocław 2007. 

12 A. Korbowicz, W. Witkowski, Ustrój i prawo na ziemiach polskich, Lublin 1996. 
13 W. Puś, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Łódź 2001. 
14 Materjały do historyj Ciechocinka. Od zapoczątkowania budowy warzelniów soli do wy-

buchu wielkiej wojny, oprac. M. Raczyński, Warszawa 1935; W. Gerko, S. Kubiak, Krótki zarys 
dziejów Ciechocinka do lat dwudziestych XX wieku, „Jantarowe Szlaki” 1986, R. 29, nr 1 (199);  
W. Gerko, Inicjatywy budowania warzelni soli w Ciechocinku na przełomie XVIII i XIX wieku, 
„Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 1995, t. 9 [Włocławek]; K. Dziwik, Saliny krakowskie w latach 
1772–1918. Struktura organizacyjno-administracyjna, [w:] Dzieje żup krakowskich, red. R. Kędra, 
J. Wyrozumski, J. Piotrowicz, J. Poborski, J. Bieniarz, K. Dziwik, S. Gawęda, A. Jodłowski,  
A. Balak, Kraków 1988; tenże, Zarys dziejów przemysłu solnego na ziemiach polskich, „Studia  
i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 1980, t. 9 [Muzeum Żup Krakowskich, Wielicz-
ka]; A. Keckowa, Żupy krakowskie w XVIII wieku do 1772 roku. Organizacja administracyjno- 
-prawna, [w:] Dzieje żup krakowskich… 

15 H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod względem 
technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, t. 1, Warszawa 1841; N. Gąsiorowska, 
Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1815–1830, Warszawa 1922; J. Jaros, Historia 
górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1965; W. Długoborski, Typy przedsiębiorstw w górnictwie Górnego Śląska (do 1939 r.), [w:] 
Zakłady przemysłowe w Polsce XIX i XX w. Studia i Materiały, red. I. Pietrzak-Pawłowska, 
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Z nowszych opracowań niezwykle cenną dla całego omawianego okresu, od 
schyłku Rzeczpospolitej aż po Księstwo Warszawskie, jest praca Jerzego Szcze-
pańskiego. Wnosi ona wiele do tematyki dotyczącej przełomu XVIII i XIX 
stulecia, przeobrażeń gospodarczych, wpływu rewolucji przemysłowej na sytuację 
w Prusach i roli przemysłu ciężkiego w gospodarce Księstwa Warszawskiego16.  

Zainteresowanie polityką Redena i jej wpływem na sytuację gospodarczą na 
ziemiach polskich przejętych przez Prusy – Nowym Śląsku, dawnym Księstwie 
Siewierskim, to domena literatury niemieckiej. Ostatnio jednak i na polskim 
rynku ukazało się kilka opracowań, które podjęły te kwestie. Warto przytoczyć 
choćby przedruk tekstu niemieckiego badacza Karola Fuchsa z  roku 1985, który 
ukazał się w zbiorze pod redakcją Zbigniewa Kapały czy opracowanie Włady-
sława Niemierowskiego17. Większość prac podnoszących kwestie włączenia 
Nowego Śląska w obręb państwowego kombinatu na Górnym Śląsku, przesław-
nej „zbrojowi” zbudowanej za czasów Fryderyka II i wpływu polityki Redena to 
jednak nadal głównie rozprawy badaczy niemieckich. Trzeba wspomnieć tu 
choćby przywołanego wyżej Karola Fuchsa, Waltera Serlo czy Wolfharda 
Webera18. Kwestię długów narosłych w okresie rządów pruskich, późniejszych 
„sum bajońskich”, podnieśli m. in. A. Eisenbach i D. Rzepniewska19. 

Trudno byłoby wskazać polskie opracowania przedstawiające politykę go-
spodarczą Prus na przełomie XVIII i XIX stulecia i jej przełożenie na ziemiach 
polskich, jakie przyłączono do Królestwa Prus po roku 1772. W rezultacie  
w niniejszej pracy, a szczególnie w rozdziale pierwszym, oparto się na dorobku 
badaczy z zachodniej Europy, w tym zwłaszcza naukowców z Niemiec. Wykorzy-
stano teksty traktujące zarówno o polityce, monopolu solnym, rozwoju górnictwa, 
przemysłu ciężkiego, jak i ogólne, poświęcone polityce gospodarczej20.  

                          
Wrocław i in. 1967; J. Dębski, Przemysł cynkowy, Warszawa 1927; M. Łabuz, Zarys powstania  
i rozwoju rządowego przemysłu węglowego w Dąbrowie Górniczej do 1876 r., „Studia i Materiały 
z Dziejów Śląska” 1973, t. 12; J. Jaros, Zarys rozwoju górnictwa na terenie Sosnowca do 1876 
roku, [w:] Kopalnia Sosnowiec. Dzieje zakładu i załogi (1876–1976), red. H. Rechowicz, 
Katowice 1976; tenże, Narodziny miasta i jego dzieje pod obcym panowaniem, [w:] Sosnowiec. 
Zarys rozwoju miasta, red. H. Rechowicz, Warszawa–Kraków 1977.  

16 J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie 
XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, Kielce 1997. 

17 K. Fuchs, Hrabia Friedrich Wilhelm von Reden (przedruk z: K. Fuchs, Beiträge zur Wirt-
schaft- und Sozialgeschichte Schlesiens, Dortmund 1985), [w:] Friedrich Wilhelm von Reden i jego 
czasy, red. Z. Kapała, Chorzów 2002; W. Niemierowski, Fryderyk Reden 1752–1815, Katowice 1988.  

18 K. Fuchs, Friedrich Wilhelm von Reden, [w:] Neue Deutsche Biographie, Bd. 21, Berlin 
2006; B. Brünhagen, Friedrich Wilhelm von Reden, [w:] Allgemaine Deutsche Biographie, Bd. 27, 
Berlin 1970; W. Serlo, Heynitz, Reden, Stein und ibre bergmännifhen Bersipungen, [w:] Bergmanns-
famillien in Rheinland und Westfalen, Münster 1974; W. Weber, Innovationen im fruehindustriellen 
deutschen Bergbau und Huettenwesen. Friedrich Anton von Heynitz, Goettingen 1976. 

19 A. Eisenbach, D. Rzepniewska, Zadłużenia własności ziemskiej w okresie 1795–1806. Dłuż-
nicy i wierzyciele sum bajońskich, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX w., t. 4, Warszawa 1970. 

20 I. Erceg, Salzverkehr an der Ostadriatischen Küste Dalmatiens und Istriens (XVII–XVIII 
Jh.), [w:] Le Roi, le marchand et le sel, ed. J.-C. Hocquet, Lille 1987; H. O. Gericke, Investition-
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Z kolei kwestie polityki austriackiej na ziemiach Galicji Wschodniej i Za-
chodniej podjęło wielu polskich badaczy. Ze starszych, których prace ukazały się 
jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, warto wymienić Franciszka Bujaka, 
Henryka Grossmana, a z nowszych Tadusza Mencela, Wiesława Śladkowskiego 
czy Tomasza Kargola, autora artykułu umieszczonego w pracy wydanej na 
jubileusz 200-lecia wkroczenia Polaków do Krakowa w  roku 1809, pod redakcją 
znakomitych krakowskich badaczy Henryka Żalińskiego i Huberta Chudzio21.  

Niniejsza praca jest jednak przede wszystkim próbą zaprezentowania poli-
tyki gospodarczo-finansowej Księstwa Warszawskiego. Problematyki tej doty-
kają dwa kolejne rozdziały – drugi i trzeci. Jedną z prac otwierającą szeroko 
rozumianą tematykę gospodarczą Księstwa jest monografia Fryderyka Skarb-
ka22. Wiele cennego materiału dotyczącego gospodarki i finansów nowego 
państwa, choć także kwestii politycznych, przynosi praca Janusza Willaume, 
poświęcona księciu warszawskiemu23.  

Ze starszych rozpraw sprawom gospodarczym opracowanie swoje poświęcił 
wspomniany już Henryk Grossman. Ważne informacje znajdują się również  
w pozycjach Marcelego Handelsmana czy Bronisława Pawłowskiego24. W tym 

                          
saufwändungen in den mitteldeutschen Saliner zur Sicherung der Versorgung mit fossilen 
Brennstoffen im 18. und 19. Jahrhundert, [w:] Investitionen im Salinen – wesen und Salzbergbau. 
Globale Rahmenbedingungen, regionale Auswirkungen, verbliebene Monumente, Hrsg. H. Wirth, 
H. Schirmer, Weimar 2002; K. Ulshöfer, Der Schwäbisch Haller salzhandel in Reischsstätischer 
zeit. Ein überblick, [w:] Le Roi, le marchand et le sel...; P. Baumgart, Schlesien als eigenständige 
Provinz im altpreußischen Staadt (1740–1806), [w:] Deutsche Geschichte im Osten Europas. 
Schlesien, Hrsg. N. von Conrads, Berlin 1994; A. Perlick, Oberschlesiche Berg – und Hüttenleute. 
Lebensbirder aus dem Oberschlesichen Idustrierevier, Kitzingen am Main 1953; K. Fuchs, Die 
Preussisch-Merkantilisische Epoche der Schlesischen Wirtschaft (1740–1806), [w:] Vom 
Disgismus zum Liberalsmus. Die Entwicklung Oberschlesiens als preußisches Berg – und 
Hüttenrevier. Ein Beitrag zur Witschaftsgeschichte Deutschlands im. 18. und 19. jahrhundend, 
Wiesbaden 1970; W. O. Henderson, The state and the industrial revolution in Prussia 1740–1870, 
(w rozdziale: Reden in Silesia), Liverpool 1958; F. Meinecke, The age of German liberation, 
1795–1815, Berkeley–Los Angeles 1977. 

21 F. Bujak, Rozwój gospodarczy Galicji (1772–1914), [w:] tenże, Wybór pism, t. 2, Z dzie-
jów społecznych i gospodarczych Polski X–XX w., Warszawa 1976; H. Grossman, Polityka 
przemysłowa i handlowa rządu Terezyańsko-Józefińskiego w Galicji 1772–1790, Lwów 1912;  
T. Mencel, Próby kolonizacji niemieckiej w Galicji Zachodniej w latach 1799–1806, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F: Nauki filozoficzne i humanistyczne 1970, vol. 
25, s. 70, 80–83; tenże, Polityka chłopska władz austriackich w Galicji Zachodniej (1796–1809), 
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1973, t. 34, s. 122–123; tenże, Galicja 
Zachodnia 1795–1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, 
Lublin 1976; T. Kargol, Sytuacja gospodarcza Galicji w dobie Księstwa Warszawskiego, [w:] 
Galicja w Księstwie Warszawskim. 200 rocznica, red. H. Żaliński, H. Chudzio, Kraków 2009. 

22 F. Skarbek, Dzieje Księstwa Warszawskiego, t. 1, Warszawa 1898. 
23 J. Willaume, Fryderyk August jako książę warszawski (1807–1815), Poznań 1939. 
24 M. Handelsman, Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807–1813,  

t. 1, Kraków 1914; tenże, Pomiędzy Prusami a Rosją, Warszawa 1922; B. Pawłowski, Wojna 
polsko-austriacka, 1809 r., Warszawa 1999 (reprint). 
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miejscu konieczne wydaje się też przywołanie pracy Władysława Kornatowskiego 
o kryzysie bankowym schyłku Rzeczpospolitej – kryzysie roku 1793 i upadku 
największych ówczesnych prywatnych banków. Krachu, który ze względu na 
swoją skalę oddziaływał na sektor bankowy Księstwa, a raczej jego niedobór25.  

Znacząca grupa prac podnoszących tematykę gospodarczą ukazała się na pol-
skim rynku wydawniczym po  roku 1945. Maria Senkowska-Gluck podjęła niezwy-
kle cenną problematykę donacji napoleońskich w Księstwie Warszawskim26. 
Barbara Grochulska, oprócz fundamentalnej pracy dotyczącej handlu zagraniczne-
go, omówiła szereg problemów z zakresu gospodarki, finansów i handlu Księstwa. 
Zajęła się kwestią jarmarków, sytuacji sektora bankowego w Księstwie po kryzysie 
roku 1793 oraz prywatnego domu bankierskiego S. A. L. Freankela27. Podobną 
tematykę – liwarantów, ich zaangażowania w system dostaw dla armii i zysków 
czerpanych z dzierżaw i majątków, jakie dzięki interesom z państwem uzyskała 
tworząca się burżuazja, ukazuje praca Jana Kosima28. Kwestią produkcji broni  
w Świętokrzyskim Okręgu Przemysłowym zajęli się m. in. Jan Pazdur, Sebastian 
Piątkowski czy Agnieszka Wójcicka-Zarychta29. 

Wśród polskich badaczy parających się gospodarką leśną należy przywołać 
tak znane nazwiska, jak Aleksander Połujański, Jan Miklaszewski, Janusz 
Miłobędzki, Julian Bartyś i Antoni Żabko-Potopowicz30. W grupie prac podej-

                          
25 W. Kornatowski, Kryzys bankowy w Polsce 1793 roku. Upadłość Teppera, Szulca, Kabry-

ta, Prota Potockiego, Łyszkiewicza i Heyzlera, Warszawa 1937. 
26 M. Senkowska-Gluck, Donacje napoleońskie w Księstwie Warszawskim, Wrocław 1968. 
27 B. Grochulska, Handel zagraniczny Księstwa…; taż, Jarmarki w handlu polskim w drugiej 

połowie XVIII w., „Przegląd Historyczny” 1975, t. 44, z. 4; taż, Wielcy bankierzy Warszawy, [w:] 
Wiek Oświecenia. Elity społeczne w Polsce, nr 5, Warszawa 1988; taż, Echa upadłości warszaw-
skich bankierów, [w:] Wiek XVIII. Polska i Świat. Księga poświęcona Bogusławowi Leśnodor-
skiemu, red. A. Zahorski, Warszawa 1976; taż, „Dom” S. A. L. Freankel, [w:] Dzieje burżuazji  
w Polsce, Studia i Materiały, t. 3, red. R. Kołodziejczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
Łódź 1983; B. Grochulska, Z dziejów kapitału bankierskiego w II połowie XVIII wieku. Przykład 
Fryderyka Kabryta, „Ekonomia” [Warszawa] 1976, z. 36. 

28 J. Kosim, Losy pewnej fortuny. Z dziejów burżuazji warszawskiej w latach 1807–1830, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972. 

29 J. Pazdur, Produkcja broni palnej na Kielecczyźnie w XVIII wieku, „Studia Kieleckie” 
1984, nr 2 (42); tenże, Przemysł zbrojeniowy Zagłębia Staropolskiego do połowy XIX wieku, 
„Rocznik Świętokrzyski” 1962, t. 1; Żelazne wieki Przysuchy. Przemysł górniczy, hutniczy 
 i zbrojeniowy w okolicach Przysuchy do 1 poł. XIX wieku, red. S. Piątkowski, Przysucha 2005–
2006; A. Wójcicka-Zarychta, Wkład rodzin Dembińskich herbu Rawicz i Nieczuja w rozwój 
przemysłu w dobrach ziemskich Przysucha w XIX wieku, [w:] Studia z historii społeczno- 
-gospodarczej XIX i XX wieku, red. W. Puś, t. 8, Łódź 2010.  

30 A. Połujański, Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Ro-
syjskiego. Pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym, t. 1, Warszawa 1854;  
J. Miklaszewski, Lasy i leśnictwo w Polsce, t. 1, Warszawa 1928; J. Miłobędzki, Organizacja 
administracji Lasów Narodowych w dobie Księstwa Warszawskiego, „Sylwan” 1957, z. 12;  
J. Bartyś, Lasy dóbr stołowych z drugiej połowy XVIII wieku i ich gospodarze, [w:] Twórcy  
i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju, red. A. Żabko-Potopowicz, Warszawa 
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mujących kwestię zaangażowania w przemysł ciężki Zagłębia Krakowskiego, 
które znalazło się w Księstwie Warszawskim po roku 1809, są m. in. opracowa-
nia Edwarda Pietraszka oraz Krystyny Jaworskiej-Cygorijni31. 

Kwestiom polityki monetarnej studia swe poświęcili Józef Andrzej Szwagrzyk 
i Zbigniew Żabiński32. Natomiast wprowadzenia na rynek Księstwa papierowego 
pieniądza, tzw. biletów kasowych, dotyczy cenna rozprawa Andrzeja Grodka33. 

Jednak niniejsza praca, mimo że korzystałem z przywołanej literatury,  
w ogromnej części oparta została na archiwaliach, które dostarczają informacji  
o wielu dziedzinach gospodarki w okresie Księstwa Warszawskiego i w latach 
poprzedzających, w szczególności o polityce gospodarczej rządu pruskiego na 
zajętych polskich ziemiach.  

Wykorzystano więc źródła archiwalne z Archiwum Głównego Akt Daw-
nych w Warszawie (dalej: AGAD). Są to następujące zespoły: Rada Ministrów 
Księstwa Warszawskiego (dalej: RMKW), Rada Stanu i Ministrów Księstwa 
Warszawskiego (dalej: RSiMKW), Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu 
(dalej: KRPiS), Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu – dopływ kielecki 
(dalej: KRPiS – dk), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych 
(dalej: KRSWiD), General Ober Finanz-, Kriegs- und Domänendirektorium, 
Salzdepartment (dalej: GOF-K-UDS), Centralne Władze Wyznaniowe Króle-
stwa Polskiego (dalej: CWWKP), a także Militaria z Czasów Księstwa War-
szawskiego, Polonika czy Archiwum Publiczne Potockich. 

Niezwykle cenny okazał się zespół Kamera Wojny i Domen Departamentu 
Białostockiego Nowych Prus Wschodnich 1796–1807 (dalej: KWiDDBNPW 
1796–1807) z Archiwum Państwowego w Białymstoku (dalej: APB). Wykorzy-
stano również zespół Akta Miasta Koźmin (dalej: AMK) z Archiwum Państwo-
wego w Kaliszu (dalej: APK). W Archiwum Państwowym w Radomiu (dalej: 
APR) natomiast wiele cennych informacji dostarczył zespół pn. Zarząd Dóbr 
Państwowych guberni radomskiej, lubelskiej, siedleckiej, kieleckiej, lubelskiej 
(dalej: ZDP), w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy (dalej: APByd.) zaś 
zespół Akta miasta Bydgoszcz (dalej: AmByd.) czy Prefekt Departamentu 
Bydgoskiego, w Archiwum Państwowym w Suwałkach oddział w Ełku, zespół 
Urząd Parafialny w Świętajnie. Powiat Olecko 1718–1887. Z Archiwum 
Państwowego w Kielcach (dalej: APKielce), wykorzystano zespół Rząd Guber-

                          
1974; A. Żabko-Potopowicz, Lasy Księstwa Warszawskiego i ich gospodarze, [w:] Twórcy  
i organizatorzy leśnictwa polskiego… 

31 E. Pietraszek, Zagłębie Krakowskie w latach 1796–1848, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”  (dalej: KHKM) 1961, nr 4; K. Jaworska-Cygorijni, Produkcja z cynku rud galmano-
wych w XIX wieku na ziemiach polskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989. 

32 J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w., Wrocław–Warszawa–Kraków–
Łódź–Gdańsk 1990; Z. Żabiński, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Łódź–Gdańsk 1981. 

33 A. Grodek, Zagadnienie emisji papierowych znaków pieniężnych w Księstwie Warszaw-
skim (1806–1813), Warszawa 1934. 
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nialny Radomski (dalej: RGR), z Archiwum Państwowego w Płocku (dalej: 
APP), Akta Miasta Płocka (dalej: AMP), z Archiwum Państwowego w Siedl-
cach (dalej: APS), zespoły: Akta Notariuszy – Witold Witkowski, Prefektura 
Departamentu Siedleckiego (dalej: PDS) i Urząd Konserwatora Hipotek przy 
Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego 1810–1825 (dalej: UKHpT-
CWP 1810–1825), natomiast z Archiwum Państwowego w Krakowie (dalej: 
APKr), Zespół Zygmunta Glogera i Dóbr Narodowych.  

Źródła znajdujące się w wyżej wymienionych archiwach zawierają szereg 
danych z zakresu polityki gospodarczej i finansowej. Począwszy od szeroko 
rozumianej polityki zaborców, aż po każdą dziedzinę gospodarki Księstwa – od 
dzierżaw, monopoli, budżetów, podatków generalnych i miejskich, po, przykła-
dowo, sumy bajońskie.  

Wykorzystano również archiwalia z Archives Nationales w Paryżu. Były to: 
Relations extérieures, correspondence du governement de Varsovie (Grand- 
-Duché); Prince d’Eckmühl, rapports notes et mémoires conternant la Pologne, 
Varsovie (Grand-Duché), Dotation: principauté de Lowicz. A także rękopisy 
przechowywane w Bibliotece Polskiej w Paryżu (dalej: BP Paryż), w Muzeum 
Adama Mickiewicza w Paryżu (dalej: MAM), Bibliotece PAN w Kórniku (dalej: 
B PAN), Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (dalej: BN PAU i PAN) 
oraz Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu (dalej: BR Poznań). 

W pracy uwzględniono też źródła historiograficzne i normatywne – prasę  
z okresu Księstwa oraz urzędowe „Dzienniki Departamentowe”. Spośród źródeł 
prasowych posiłkowano się informacjami z „Gazety Warszawskiej”, „Gazety 
Korespondent Warszawski i Zagraniczny” (dalej: GKWiZ), „Gazety Krakow-
skiej” i „Gazety Lwowskiej”. Szczególnie cenne były dane pochodzące z dwóch 
pierwszych tytułow periodyków warszawskich, wydawanych w okresie Księ-
stwa Warszawskiego.  

Posługiwano się  również wspomnianymi już niektórymi z dzienników 
urzędowych, jakie wychodziły w 1812 r. Wykorzystane zostały „Dziennik De-
partamentowy Łomżyński”, „Dziennik Departamentowy Krakowski” i „Dzien-
nik Prefekturalny Departamentu Lubelskiego” (dalej: DPDL)34.  

Konstrukcja pracy ma charakter chronologiczno-problemowy. W rozdziale 
pierwszym ukazana została polityka gospodarcza zaborców na ziemiach, które 
znalazły się w latach 1807–1809 w ramach Księstwa Warszawskiego. Starałem 
się możliwie dokładnie nakreślić całość polityki zarówno gospodarki realnej, jak 
i finansowej. Rozdział ten jest najbardziej polemiczny, gdyż podważa wiele 
dotychczasowych opinii o podrzędnej roli „polskich” prowincji w ramach 
Królestwa Prus i przekonanie, iż miały one być tylko źródłem rekruta i produk-

                          
34 M. Kallas, Dzienniki departamentowe w czasach Księstwa Warszawskiego (1808–1815), 

„Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1971, R. 10, nr 1; A. Słodkowska, Prasa 
rządowa Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1838), Warszawa 1969.  
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tów rolnych dla pozostałych prowincji, a z drugiej strony miejscem zbytu. 
Uwzględnia wszelkie próby rządu Prus zmierzające do podźwignięcia wspo-
mnianych prowincji, doprowadzenia do zmian, które miały rozszerzyć rynek 
wewnętrzny i jednocześnie stworzyć drogi do znalezienia niezbędnych dla 
rozwoju rynków zbytu. Staram się ukazać to wszystko na szerokim tle zmian, 
jakie zachodziły w ówczesnej Europie, reform w Prusach oraz przedstawić 
charakter poszczególnych prowincji, które zarząd pruski brał pod uwagę 
uwzględniając strategie rozwoju dla „polskich” prowincji, w tym  dla każdej  
z nich z osobna – Prus Zachodnich, Południowych i Nowowschodnich. Jedno-
cześnie uwzględniam różnice w polityce Austrii na zajętych przez nią ziemiach 
polskich, porównując ją z polityką pruską, i odmienności w tejże polityce 
gospodarczej i skarbowej za Józefa II i za jego następców.  

Kolejne dwa rozdziały odnoszą się do realnej i fiskalnej polityki Księstwa od 
momentu wkroczenia wojsk francuskich aż po rok 1812, rok załamania finansów 
Księstwa, zapaści gospodarczej będącej wynikiem decyzji o wojnie z Rosją  
i kosztów dodatkowych obciążeń przeznaczonych na armię narodową, na zapew-
nienie żywności i kwater dla Wielkiej Armii w trakcie marszu na wschód  
i, zwłaszcza, kosztów bezprecedensowych gwałtów i grabieży, jakich dopuścili się 
„sojusznicy” napoleońscy na ziemiach polskich, przez które przechodzili.  

Praca ma więc na celu ukazanie szerokiej problematyki polityki gospodarczej 
Księstwa, prób jej reformy, szans przeobrażenia i przyczyn niepowodzeń. 
Uwzględnia jednocześnie, poprzez ukazanie polityki gospodarczej zaborców, stan, 
w jakim przejęte zostały ziemie polskie od Prus w 1806/1807 i Austrii w 1809 r. 

 
Chciałbym tu podziękować Towarzystwu Historyczno-Literackiemu  

w Paryżu za przyznanie mi stypendium im. Jana i Suzanne Brzękowskich, 
które umożliwiło mi skorzystanie z materiałów znajdujących się w Bibliotece 
Polskiej, z Archives Nationales oraz opracowań, do jakich zdołałem dotrzeć  
w Fondation Napoleon (LA BIBLIOTHÈQUE MARTIAL-LAPEYRE) oraz  
w Bibliothèque Nationale de France.  

Chciałbym wyrazić także wdzięczność Profesorowi Wiesławowi Pusiowi, 
który, pomimo natłoku obowiązków, zawsze znajdował czas, aby podzielić się 
spostrzeżeniami na temat mojej pracy. Za te cenne rady i opinie składam 
serdeczne podziękowania. Dziękuję również za inspirujące i życzliwe dla mnie 
uwagi Profesorowi Władysławowi Zajewskiemu. Moja nie mniejsza wdzięcz-
ność należy się Profesorowi Wiesławowi Cabanowi, który wniósł do niniejszej 
pracy nadzywczaj cenne spojrzenie.  

Osobne podziękowania składam tym wszystkim, którzy przyczynili się do 
ostatecznego kształtu niniejszej książki, Paniom: Profesor Svietlanie Kravczen-
ko, Lenie Pusiowej, Urszuli Dzieciątkowskiej i Jadwidze Janik oraz Panom: 
Bogusławowi Pielatowi, Doktorowi Witoldowi Sadzińskiemu i Piotrowi 
Kaniewskiemu.  


