Próby organizacyi w Polsce
drobnego kredytu wiejskiego
za czasów Stanisław a Aogasta.

Za Stanisława Augusta wrzała praca społeczna na wszyst
kich polach, nie pozostała też odłogiem i sprawa włościańska. Wsze
lako idea prawodawczego uregulowania sprawy chłopskiej i mie
szania się państwa w stosunek między dziedzicem a poddanemi
była po dawnemu w najwyższym stopniu niepopularną wśród ogółu
szlacheckiego. Pan wsi uważał swój folwark i swoją wioskę, za
swe samodzielne państewko i jeśli chciał polepszyć dolę swych
włościan, to pragnął to czynić z własnej inicyatywy, z własnej
woli, a nie pod wpływem zzewnątrz wychodzącego przymusu.
Tem się właśnie tłomaczy, że chociaż szlachta nie dopuściła do za
twierdzenia „Zbioru praw sądowych“ Zamoyskiego, ponieważ
wprowadzały, skromne zresztą, ulgi dla włościan, że chociaż, na
wet na sejmie czteroletnim, nie zdobyła się na śmielsze reformy
w sprawie włościańskiej, to jednakże liczni właściciele ziemscy
w dobrach swych wprowadzili daleko idące reformy, mające na
celu moralne i materyalne podniesienie włościan. Zwykle, mówiąc
o polepszeniu doli włościan w epoce stanisławowskiej, przytacza
się nazwiska kilku ziemian filantropów, jak Stanisława Poniato
wskiego, Stanisława Małachowskiego, Chreptowicza, Brzostowskie
go, Szczęsnego Potockiego, Andrzeja Zamoyskiego, ale lista tych
obywateli zwiększy się niewątpliwie wielokrotnie, skoro udo
stępnione zostaną archiwa ekonomiczne, skoro pogłębi się ogólna
znajomość stosunków agrarnych w Polsce wieku X V III. Nie mo
gąc w krótkim szkicu dotykać wszelkich usiłowań, podejmowa
nych w dobie stanisławowskiej przez dziedziców, rozumiejących
swe obowiązki wobec poddanych, pragniemy tu zwrócić uwagę
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na jedną tylko stronę ich działalności, a mianowicie na próby or
ganizacyi wiejskiego kredytu.

I.
Instytucyę, mające na celu dostarczanie biedakom wiejskiego kre
dytu, tak zwane „Montes Pietatis“, mają na ziemi polskiej swą dłu
gą historyę. Znany jest powszechnie fakt, że ju ż Piotr Skarga
założył w Warszawie „Mons Pietatis, albo komorę potrzebnych",
która biednych mieszczan warszawskich miała wyrwać z rąk lichwia
rzy, pożyczając im pieniędzy „darmo na fanty— pewne rzeczy ru
chome" *). Warszawska „Mons pietatis“ była oczywiście naślado
wnictwem założonej w roku 1473 we Florencyi „Mons pietatis et
subventionis“ 2). W wieku X V II te tak pożyteczne instytucyę
rozpowszechniać się zaczęły po miastach całej środkowej Euro
py, nie prędko jednak przeniosły one swą działalność i na wieś.
Ale właśnie, gdy chodzi o kredyt wiejski, Polska nie pozostała
w tyle za resztą Europy. Już więc w roku 1715 ks. Jordan zakłada
„Mons pietatis“ dla włościan dóbr Pabianickich kapituły krakow
skiej 3). Pabianicka „Mons pietatis“ różni się zasadniczo od fundacyi Skargi i jej florenckiego wzoru; podczas gdy tamte uży
czają pożyczek tylko na zastaw, czyli są, mówiąc językiem współ
czesnym, lombardami, to instytucya, założona przez ks. Jordana,
wydaje pożyczki bez żadnych „fantów“ lecz za poręczeniem ca
łej gromady, lub przynajmniej kilku osiadłych gospodarzy. Sfera
jednak działalności pabianickiej „Mons pietatis“ była bardzo ogra
niczona, wydawała ona bowiem pożyczki jedynie tylko na kupno
sprzężaju. Zasłużony badacz dziejów dóbr Pabianickich Maksymi
lian Baruch, uważa fundacyę ks. Jordana „za jedyną może instytu
cyę kredytu włościańskiego w czasach przedrozbiorowych“. Zdanie
to jednak jest niezupełnie słuszne, było więcej kas przed rokiem
1773, pomiędzy zaś rozbiorem pierwszyn, a drugim powstaje
w Polsce pokaźna nawet ilość wiejskich instytucyi drobnego kre
dytu. Na rozwój ich w płynął niewątpliwie żywy ruch na tem polu
i w Niemczech, gdzie właśnie na lata 1760 — 1800 przypadają

ł) M artynow ski: S tarożytna Polska I, str. 461.
2) S chm oller: Grundriss der allgem einen Volksw irtschaftslehre, str. 249.
3) Baruch M aksym ilian. Pabianice, R z g ó w i· wsie okoliczne, str. 307.
K rzyżanow ski A dam : Z ak ładk a n a sprzężaj w Pabianicach: R o z. A k. U m .,
t. X X I V .
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pierwsze
wych 1).

próby zakładania

kas oszczędności i kas pożyczko

Wiejskie instytucye pożyczkowe doby Stanisława Augusta
przedstawiały znaczne różnice w porównaniu z Pabianicką Mons
pietatis. Miały one dwa główne typy: 1) instytucye, które swój kapitał
obrotowy gromadziły nie w pieniądzach, lecz w naturaliach i w tych
że naturaliach wydawały pożyczki; 2) właściwe kasy pożyczkowe.
Instytucye pierwszego typu, zwane „magazynami wiejskiemi“,
istniały ju ż przed rokiem 1779 w dobrach Wołczyńskich ks. Czar
toryskich w województwie Brzesko-litewskiem 2). W parę lat p ó
źniej podobny magazyn funkcyonuje ju ż i w dobrach Puławskich
Czartoryskich w województwie lubelskiem, wreszcie w -Samoklęskach, należącj/ch wówczas również do tej przemożnej rodziny2).
Przy zakladaniu magazynów wiejskich, kierowano się zdrową my
ślą, że ludność wiejską można podnieść materyalnie nie przy po
mocy filantropii, lecz przez przyuczanie jej do samopomocy.
W przeciwieństwie więc do fundacja ks. Jordana, magazyny wiej
skie nie mają zupełnie cech instytucyi dobroczynnych. Podczas
gdy w Pabianickiej Mons pietatis kapitał zakładowy powstawał
z zapisu różnych dobroczyńców, to magazynom wiejskim Czarto
ryskich dziedzice wypożyczali tylko pewną ilość zboża, mającego
stanowić kapitał obrotowy, ale pożyczka ta miała być zwrócona
z pierwszych oszczędności instytucyi. Zasadniczą dalej różnicę
między dwoma instytucyami stanowiła i ta okoliczność, że podczas
gdy „Mons pietatis“ ks. Jordana udzielała pożyczek bezprocento
wych, „magazyny wiejskie“ wypożyczały zboże li tylko na „prowizyę“.
„Magazyny wiejskie“ posiadały kapitał zbożowy, składający
się z żyta, jęczmienia, owsa i tatarki. W roku 1790 magazyn pułaski posiadał 425 korcy żyta, 122 korce jęczmienia, 69 korcy owsa,
151 korcy tatarki.
Z kapitału tego rozpożyczone było 242 korcy żyta, 121 korcy
jęczmienia, 68 korcy owsa, 66 korcy tatarki. Miał więc magazyn
puławski wcale pokaźne obroty i wcale pokaźny kapitał. Ten
ostatni tworzył się z tak zwanej „zsypki“, którą składał każdy
gospodarz w ilości 2 garncy dwóch gatunków zboża, dalej z pro
centu od wypożyczanego zboża, który płacono w ilości 4 garncy

’)
2)

Shm oller: Grundriss str. 248.
A rc h iw u m ks. C zartoryskich w K rak ow ie R p . 2906, N. 58.
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od korca, to jest 12.5%. Magazyn wiejski w Wołczynie w r. 1779
zebrał tyle zboża zapasowego, że postanowiono te oszczędności
sprzedać, i osiągnięte w ten sposób pieniądze zużyć na kupienie
sprzężaju dla najbiedniejszych kmieci. W edług postanowienia księ
cia Czartoryskiego sprzedaż zboża miała się odbyć w obecności
włościan, aby przekonali się naocznie, że dwór nie zamierza cią
gnąć z magazynu zysku Ł).
Różniły się nieco od „wiejskich magazynów“, założonych
w dobrach ks. Czartoryskich, tak zwane „magazyny publiczne“,
0 których dowiadujemy się z „Ustaw dla dóbr moich rządców“
księżnej A nny Jabłonowskiej, właścicielki dóbr Kocka i Siemiatycz.
„Magazyny publiczne“ uczonej księżnej pozostawały pod bezpo
średnim dozorem „strażników^“, wybieranych przez w ójtów i ław ni
ków z każdej wsi na to zgromadzonych. Mandaty tych „strażni
k ów “ ważne były tylko na rok jeden. Jeśli okazali się „niewier
nymi i niepilnym i“, mieli wyborcy prawo po roku „zrzucać“ ich
z urzędowania. Kapitał „magazynów publicznych“ tworzył się
z „osypu“, dostarczanego przez włościan w ilości 8 garncy z ka
żdej roli í z „prowizyi“, płaconej w stosunku jednego garnca od
pożyczonego korca, to jest w wysokości 12,5%· W edług projektu
ks. Jabłonowskiej magazyny publiczne miały remanent zbóż sprze
dawać, ale dopiero przed samemi żniwami, po świętym Michale
miano natomiast zboże nabywać do magazynów. Ponieważ w końcu
lata zboże jest drogie, a na jesieni względnie tanie, więc na teoperacyi finansowej osiągano pewien zysk w gotówce, która miała
być obracana na zasilenie kasy wiejskiej. Głownem zadaniem „ma
gazynów publicznych“ było dostarczenie ludności zapomogi w cza
sie głodu, więc powinny one stale mieć takie zapasy, któreby wy
starczyły do wyżywienia całej ludności w czasie roku, to jest po
winny były liczyć ilość korcy pięciokroć większą od ilości go
spodarzy. Działalność magazynów nie ograniczała się jednak na
wydawaniu pożyczek, lecz nadto całe 10 korcy zboża, zaczer
pniętego z nich, rozdzielane bywało corocznie pomiędzy rodziny
1 sieroty, jako zapomogi bezwrotne. Wreszcie postanawiała wła
ścicielka Siemiatycz, że „jeżeliby Magazyn publiczny do tej wiel
kości przyszedł, żeby wystarczył na zakład całej włości, po 5 korcy
na każdego rachując, więc coby zboża zbywało z tej potrzeby,

*) A rc h iw u m ks. C zartoryskich w K rakow ie R p . 2906.
2) Ustaw y pow szechne dla d ó b r m oich rządców . W W arszaw ie n a k ła 
dem i drukiem M ichała G rölla 1787, tom V III, str. 192.
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sprzedawane być ma i na uformowanie większej kasy wiejskiej
obrócone" !).
jak widzimy, pomiędzy „magazynami“ Czartoryskich i Jabło
nowskiej było dużo cech spólnych. Niestety, nie wiemy dokła
dnie, kiedy założone zostały magazyny Wołczyńskie, a wobec tego
nie możemy stwierdzić, czy Czartoryscy zakładali swe instytucye
pod wpływem „Ustawy powszechnej dla dóbr moich rządców “,
drukowanych po raz pierwszy w roku 1774, czy też doszli samo
dzielnie do tego bądźcobądź dobrego pomysłu.
Ale oprócz magazynów zbożowych istniały w Polsce Stani
sławowskiej inne jeszcze instytucye współdzielcze, mające udzie
lać potrzebującym chłopom pożyczek w naturze. Oto mianowicie
referendaryat koronny zaczął w dziewiątym dziesiątku w. XVIII-go
wprowadzać po królewszczyznach urządzenie, które miało nieść
pomoc pogorzelcom w postaci budulcu. Referendaryat żądał, by
każdy z chłopów dóbr starościńskich składał po dwa bale drzewa.
W ten sposób tworzyły się zapasy budulcu, z których mieli otrzy
mywać zasiłki pogorzelcy. Praktyczny w danym wypadku Refe
rendaryat nie żądał oczywiście budowania specyalnego magazynu
drzewnego, który pociągnąłby za sobą znaczne koszta, lecz każdy
gospodarz m iał owe 2 bale składać u siebie na podwórzu. W ten
sposób całe urządzenie było zadziwiająco proste, co oczywiście
podnosiło bardzo jego znaczenie.
Musimy teraz jeszcze zaznajomić się z ustrojem właściwych
kas wiejskich pożyczkowych.
Najstarsza wzmianka, jaką posiadamy o kasach tego rodzaju,
pochodzi z roku 1765. W roku tym Andrzej Zanroyski kanclerz
wielki koronny, autor „Zbioru praw sejmowych“, wydał ustawę dla
wsi Jonne i Elżbiecin, należących do klucza Bieżuńskiego. O tóż
piękna ta ustawa między innemi głosiła, iż dla „powszechnego
mieszkańców dobra“ miała być w każdej wsi ustanowiona kasa
czyli „Karbona“. Do tej Karbony mieli składać gospodarze przy
pośrednictwie sołtysa „z każdej włóki połowicznej po złotych 6
i groszy 10 corocznie, każdy na Ś-ty Jan, zacząwszy od roku te
raźniejszego“— „Z tej zaś składki “--czytamy dalej— „pieniędzy kon
serwowanych na przypadki trafunkowe ludziom, jako to: gdy który
przez nieszczęście w gospodarstwie podupadnie, za uczynioną w tym
przez sołtysa z gospodarzami dwiema inwestygacyą, proporcyonal-

’)
*)

T am że, str. 95.
P o röw . Przegl. Hist. t. IX , str. 28, m oje S ąd y Referendarskie.
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nie udzielić dawnym gospodarzom na wspór, pożyczyć młodym,
a osiadającym na włóce na wybudowanie domu i expensa weselne,
do rzemiosła biorącym się, na naukę expensowac sołtys za radą
gromady powinien, a gdy przez lat 3, lub w ięcej,— żadna w y
płaty expensy potrzeba, z wiadomością dworu i zniesieniem się
z gromadą, można tej i, jaka się zbieże, kwoty, użyć na prowizyę,
w ręce pewne dawszy, lub na jaki handel dla pożytku całej gro
mady obrócić, aby, gdy zostawać będzie przymnożona kasa, mo
żna jej było zażyć na przypadki, jako to broń Boże upadku bydła
i karystyi nieurodzaju“
Jak widzimy więc, „karbona“ bieżuńska,
chociaż założona już w roku 1765, miała ustawę na szerszą zakro
joną skalę; wzmianka nawet o „handlu dla pożytku całej gromady"* świadczyć się zdaje, że w głowie kanclerza Zamoyskiego świ
tała ju ż myśl o powołaniu do życia nietylko kasy pożyczkowej,
ale w dalszej przyszłości również i o zorganizowaniu wiejskiego
handlu na zasadach współdziełczych.
Znacznie dokładniej niż Zamoyski opracowała ustawę swych
kas wiejskich dziedziczka Siemiatycz i Kocka 2). Kapitał obrotowy jej
kas wiejskich miał się składać: 1) z „zakładu“ dworskiego w kwo
cie 1500 złp., 2) z pieniędzy otrzymywanych „ze przedaży zboża
z magazynu publicznego od potrzeby zbywającego", 3) z profitu
z wiejskiej pasieki; 4) z prowizycyi corocznie kapitał ten pomna
żającej; 5) z połowy posagu „po dziewkach w gotowiznie go ma
jących“ 3); 6) wreszcie z pieniędzy jakieby „który z włościan chciał
dać na procent kasie wiejskiej“.
Pieniądze wypożyczała kasa na bardzo nizki procent 3,3°/0
(1 grosz od złotego), ale takiż też tylko procent dawała ona t3^m,
którzy w niej lokowali swe oszczędności; w ten sposób przyjmo
wanie pieniędzy włościańskich nie przynosiło kasie żadnego do
chodu. Kasa obowiązana była corocznie dawać 222 złp. na cele
ogólne, jako to na utrzymanie pasiecznika, akuszerki, kominiarczyka, wreszcie narzędzi pożarnych „porządku ogniowego". O bo
wiązki kierownika kasy pełnił w Siemiatyczach i Kocku kasyer,
wybierany zpomiędzy „wiejskich“ 4) przez „wszystkich włościan ge
’) L ubom irski: R o ln ic za ludność Polski, W arszaw a 1862, str. 82.
*) Ustaw a dla dóbr m oich rządców , T om V III, str. 88— 91.
s) K siężna Jabłonow ska, nie pozbaw iona em ancypacyjnego zacięcia, po
stanow iła, że każda dziew czyna, w ychodząca za m ąż, po w in na była p o ło w ę
swego posagu zło ży ć w kasie w iejskiej: po nie w aż całą „pro w izy ę“ od tej p o 
ło w y m ia ły kobiety pobierać do końca życia, uzyskiw ały w ięc w ten sposób
do pew nego stopnia sam odzielność m a jątk o w ą w obec sw ych m ężów .
*) „ W ie js k im i“ nazyw ała Jab ło no w sk a u rzę d n ik ó w w iejskich w yznaczo

108

PRÓBY ORGANIZACYI W POLSCE.

neralnie“ w obecności przedstawicieli dworu. D w a razy do roku
t. j. na Nowy Rok i S-ty Jan miały być przedstawione rachunki
kasy w obecności wiejskiej starszyzny, delegata dworu i „pana
Gubernatora“ to jest rządcy. Decyzya w sprawie udzielania po
życzki należała do włościan tej wsi, z której petent pochodził. Do
„gromady“ również należało roztrzygnięcie kwestyi, czy należy
dać lub nie prolongatę dłużnikowi. Jeżeli zadecydowano, że kmieć
nie zwracał należności wskutek swego „hultajstwa i marnotrawstwa'S
to sprzedawano jego ruchomości, nadto taki dłużnik, „zawodzący
kasę publiczną“, powinien być na lat 10 „od kredytu oddalony
i za nierzetelnego powszechnie od włościan poczytany“.
Dokładniej jeszcze od ks. Jabłonowskiej opracował Michał
Sw idziński—kasztelan Radomski— ustawę „Kasy powszechnej“, którą
założył w roku 1779 dla poddanych swych klucza Starowiejskiego.
Ustawa Swidzińskiego przypomina pod wielu względami ustawę
kasy wiejskiej ks. Jabłonowskiej, być też może, że zarówno uczona
księżna jak i kasztelan mieli przed oczami jeden i ten sam pier
wowzór cudzoziemski, który każde po swojemu zaszczepić się sta
rało na rodzinnej glebie.
O
założeniu „kasy powszechnej“ oznajmił kasztelan swym
poddanym oddzielną odezwą, która zwyczajem ówczesnym miała
w pompatyczny nieco sposób naśladować reskrypty królewskie.
„Michał na Świdnie, Klwowie, Sulgostowie Swidziński, kasztelan
Radom ski“, czytamy w owej pięknej odezwie, „wszem wobec,
a mianowicie Ichmościom p. p. komisarzom, ekonomom i jakim kol
wiek sposobem dyspozycyą w kluczu starowiejskim mającym, tu
dzież wójtom, ławnikom i wszystkim generalnie w tymże kluczu
poddanym, wiadomo czynię, iż pragnąc, aby te dobra, w jak naj
lepszej były sytuacyi i poddani w nich w jak najobfitsze opływali
dostatki i w przypadku upadku i klęski jakiej, aby każdy z nich
miał sposób poratowania się bez naprzykrzania się dworowi i trwo
nienia swego majątku, umyśliłem założyć pewny fundusz na ten
szczególnie koniec, jakoż i aktualnie zakładam, gdy na początek
onegoż z kasy mojej wyliczam złp. 1500, które tymże gromadom

nych przez dw ór, którzy ipieli p e łn ić nad w sią n a d zó r po licy jn y w najszer
szym tego słow a znaczeniu.
*) D okum ent, z którego cze rpie m y w iadom ość o kasie Sw idzińskiego,
nosi tytuł „P ro to kuł kart przez poddanych Starow ieyskich na zaciągane z kasy
pow szechnej przez W . Sw idzińskiego kasztelana R ad om sk ieg o założonej, p ie 
niądze daw anej, zaczynających się w roku 1779, oraz postanow ienie sposobu
p o m n oże nia i rządzenia się kasą“. Arch. hr. Krasińskich N. 4200.
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i poddanym wiecznemi czasy moim i sukcesorów moich imieniem
daję, daruję, tą jednak kondycyą, aby niżej wyrażone rozporzą
dzenie i sposób rządzenia tym funduszem jak najściślej zachowano
było'1. W idzim y więc, że nawet suma, jaką ofiarowywali swym
kasom na fundusz zakładowy ks. Jabłonowska i Świdziński, była
jednej wysokości. Zarówno dalej w Siemiatyczach jak i w Starej
W si fundusze kasy miały być lokowane w „skarbcach pałaco
wych“ „dla bezpieczeństwa od ognia i złodziei". Ostrożny Swidziński postanawiał nawet, że majątek kasy ma w skarbcu pałaco
wym posiadać specyalną „karbonę, zamkniętą dwoma kłodami
z zamkiem"; wójtowie Starowiejski iToriczewski mieli mieć „klucz
od 2 kłotek, ekonom od zamku, dziedzic zaś od skarbcu, gdzie ta
skrzynia złożona i przybita będzie“. Świdziński pamiętał również
0 tem, na co nie zwróciła uwagi, nawet aż nazbyt pedantyczna
Jabłonowska, że powodzenie każdej instytucyi finansowej zawisłe
jest od dokładnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i postana
wiał, że w „karbonie zamknięta będzie książka, umyślnie na to
zrobiona, w której ekonom wraz z wójtami wyżej wyrażonemi
zapisywać będzie w perceptę, cokolwiek zkąd przyjdzie do tego
funduszu, w ekspensie zaś co się komu i na co pożyczy z wyra
żeniem roku, miesiąca, imienia i przezwiska pożyczającego“. O pie
kunami kasy i jej bezpośrednimi kierownikami byli wójci. O ni też
musieli rok rocznie na S-go Jana Chrzciciela przedstawiać „kalkulacyę“ gromadom i ekonomowi lub też innemu przedstawicielowi
dworu; kwitował wrójtów sam dziedzic, za kapitały kasy wójtowie
odpowiadali solidarnie swoim majątkiem. Taka ostrożność w kon
trolowaniu i strzeżeniu kasy była tem konieczniejszą, iż według
idei Swidzińskiego majątek tej instytucyi m iał zwiększać się stale,
1 z czasem mogła się ona była stać posiadaczką nawet wcale zna
cznych kapitałów. Majątek kasy rósł bowiem nietylko dzięki na
rastającym procentom od sum wypożyczonych, ale także dzięki
zasiłkom, z innych pochodzącym źródeł. Przedewszystkiem miała
kasę zasilać tak zwana „superata“ pogłównego: w roku 1775 x)
wprowadzono podatek podjnnnego na miejsce dawnego pogłów7nego. Jakkolwiek skarb państwa miał zyskać na tej reformie, to
jednak poszczególne majątki wskutek nowej lustracyi dymów, do
konywanej w latach 1775 i 1776, znalazły się pod względem podat
ków w lepszem niż dotąd położeniu. Dobra Starowiejskie S w i
dzińskiego należały właśnie do tych majątków, które wyszły do

■) K orzon: D zieje w ew nętrzne. W y d a n ie II, tom III, str. lr>9.

no
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brze na reformie podatkowej. Każda rata podymnego, płaconego
z dóbr Starowiejskich, była mniejszą o 16 złp. od raty dawniej pła
conego pogłównego. Ale chłopom starowiejskim, idąc za ogólnym
zwyczajem, kazano składać się na podatek po dawnemu. W ten
sposób na reformie zyskiwali nie poddani płacący podatek, lecz
dziedzice. O tóż Świdziński te właśnie 16 złp., pozostające po za
płaceniu każdej raty podymnego, przekazywał ufundowanej przez
się „kasie powszechnej“. Rzecz godna uwagi, że nie on jeden tak
postąpił z „superatą“ podymnego. Parę miesięcy przed nim w tymże
roku 1779 x) zakładali książęta Czartoryscy za radą światłego ko
misarza swych dóbr kasę wiejską w Wołczynie. O tóż kasa ta
miała się zasilać corocznie również z nadwyżki podymnego, która
wt rozległych tych dobrach wynosiła 913 złp. rocznie.
Ale powróćmy do fundacyi Świdzińskiego. Otóż drugie źró
dło dochodów kasy Starowiejskiej stanowił „Kaduk i zwyczaj po
wszechny, że, co zostało po zmarłym bezdzietnie i bez sukcesorów
z prostej linii, poddanym, majątek wszystek należeć powinien do
dziedzica“; wszystko to właśnie ustępował Świdziński kasie wiej
skiej. Po śmierci mianowicie bezdzietnego chłopa „wójtowie ze
wszystkich wsiów z ławnikami w obecności ekonoma, lub kogo
dwór wyznaczyć do tego zechce“, mieli wszystek majątek zmar
łego spisać, każdą rzecz taksować i jak najprędzej wszystko w y
przedać i zabrane pieniądze do karbony oddać“.
Uchylając czoła przed szczodrobliwością Świdzińskiego,
musimy tu jednak przypomnieć, że nie on jeden tylko rozu
miał, iż odumarłszczyznę należy obracać na cele gromadz
kie; nawet arcypraktyczny Hauer, autor „Ziemiańskiej gene
ralnej oekonomii“ pisał w końcu XVII-go stulecia, że nie godzi
się dworowi brać spuścizny po kmieciach i że jeśli zmarli chłopi
nie mają sukcesorów, to lepiej ich majątek oddać na szpital lub
kościół2).
Jak wspominaliśmy już, cała ustawa kasy Starowiejskiej od
znacza się niezwykłą dokładnością. Nie zapomniał więc też Św i
dziński szczegółowo omówić na jakich warunkach miały być udzie
lane pożyczki włościanom. O tóż każdy dłużnik kasy m iał dług
ubezpieczyć na plonie swej roli, a nadto powinien był wyznaczyć
z majątku swego „bydło jakiegokolwiek gatunku, które niby w za-

4) A rc h iw u m ks. Czartoryskich N. 2906. N. Ь8.
s) Ziem iańska-generalna O ekonom ia, Jakuba K azim ierza Hauera. K ra
k ó w 1674, karta 178.
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staw ofiarowywał i które warte być powinno przynajmniej dwa
razy tyle, ile pieniędzy pożyczał“ *). Nakoniec musiał jeszcze
ubiegający się o pożyczkę wyszukać sobie „dwóch gospodarzy,
w jaknajbliższym sąsiedztwie od siebie mieszkających i majętnych,
którzyby za niego zaręczyli, jako pożyczonej kwoty na dobre
użyje i tęż na naznaczony termin niezawodnie do kasy wyliczy
i odda" 2).
Korzystać z pożyczek kasy mieli prawo do gruntu przywią
zani mieszkańcy dóbr Starowiejskich, tudzież wiosek jakieby do
kupił jeszcze kasztelan, lub jego sukcesorowie, nadto nawet nie
glebae adscripti, o ile byli „pobożni, bogobojni, przykładem w oby
czajach bynajmniej nie notowani, trzeźwi i dobrze się rządzący“.
Rzecz godna uwagi, że byli i poddani, którzy nietylko mogli, ale
obowiązani byli brać pożyczki z kasy, a mianowicie chłopi, posia
dający tylko po jednym wole, którzy według woli Swidzińskiego
powinni byli za pożyczone sobie pieniądze natychmiast uzupełnić
swój sprzężaj. Pożyczki udzielano chłopom w dobrach starowiej
skich w razie choroby, pożaru, zarazy na bydło, dalej, jeżeli pod
dany chciał odkupić na nowo grunt, ongi do niego, lub do jego

') B yd lę zastawione pozostaw ało je d n ak w dom u d łużnik a, nie w olno
mu
by ło tylko w yp row adzać go poza granice wsi, lub sprzedaw ać bez p i
śm iennego po zw ole nia w ó jtó w .
2) P o życzający pow inien b y ł jeszcze wystaw iać kw it, którego form ularz
przytacza S w id zińsk i w swej ustawie: „R oku Pańskiego 1779 dnia 20 czerwca
w obecności IP a n a Raczkow skiego ekonom a ze dw oru w yznaczonego, tu 
dzież B artłom ieja S tężyńskiego Starow iejskiego, M ichała Gołosa Tończewskiego, A d am a Bączka B orzyckiego i P a w ła Chostaczka Z uzelskiego w ó jtó w , sto
jący osobiście Ja n N. N. w asysteneyi Józefa N. N. Macieja N. N. swoich rękodaw ców , biorę pożyczanym sposobem z kasy przez J. W . S w id zińsk iego etc.
na zapom aganie ubogich założonej, sumę 100 zł., k tórą to sum ą chcę zacząć han
del np. żelaza tak szynow ego, jak o też do soch i innych rolniczych i gospo
darskich naczyń potrzebnego, którą sum ę oddać i w yliczyć niezaw odnie p rzy 
rzekam za rok to jest na dzień ten a ten czerwca w roku da B óg przyszłym
1780 w raz z p ro w izy ą sposobem w teraźniejszym postanow ieniu w § ósm ym
opisanym , k tórej to sum m y i prow izyi bezpieczeństw o zapisu ję naprzód na
ja ry m , k tóry m am w polu T ończow skim m iędzy ja re m i Ję d rze ja N. N. na
w schód i T om ka N. N. na zachód słońca, tudzież w zastaw ofiaru ję i zapisuję
w o łu je d ne go w 4-ch leciech, graniastego we 3-ch leciech, k ro w ę boczastą
pierw iastkę, drugą łysą z cielęciem, k tórą to kartę dla pew ności i bezpieczeń
stwa tak ja, jak o i ręczący za m n ą w łasnem i podpisujem y rękam i. J a n N. N.
pożyczający nie um iejący pisać, kładę 3 krzyżyki, Józe f N. N. rękodaw ca, M a
ciej N. N. rękodaw ca nie um iejący pisać, kładziem y 3 krzyżyk i. D ziało się
w Z am k u Starow iejskim R o k u Pań. ja k w y że j“.
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rodziny należący; trzeba bowiem wiedzieć, że Świdziński jeden
z pierwszych nadał swym włościanom „prawo a wolność sprzeda
wania, mieniania i zastawiania gruntów i wszelakich m ajątków “.
Podobnie, jak księżna Jabłonowska, starał się kasztelan Św idziń
ski zachęcić chłopów do zajmowania się handlem i rzemiosłami,
to też pozwalał z kasy zaciągać pożyczki również tym z chłopów,
którzyby chcieli jakikolwiek handel zacząć, czy to „wieprzami,
czyli zbożem, czyli żelazem, czyli przekupywaniem różnych żywno
ści na przedaż do W arszaw y“. Podobnie mieli prawo do pożyczki
i ci chłopi, którzy, wyuczywszy się jakiegokolwiek rzemiosła, pra
gnęli założyć sobie warsztat. W ysokość pożyczki nie powinna była
przekraczać 100 złp. Długi powinny być umarzane w ciągu roku
jednego. Były to oczywiście warunki, krępujące rozwój kasy, do
dać jednak należy, że wójtom przysługiwało prawo odkładać wy
płacanie pożyczek na lat 3, o ile dłużnik według ich decyzyi
na to zasługiwał. D łużników dzielił Świdziński na dwie kategorye:
na „podupadłych, którzy płacili prowizyę w stosunku 1 grosza od
złotego (3,3°/0) i na pożyczających na rozpoczęcie handlu i rze
miosła, którzy płacili prowizyi po 2 gr. od 1 złot.“
Taka była w ogólnych zarysach ustawa kasy Starowiejskiej;
ciekawem byłoby bardzo sprawdzić, jak funkcyonowała ta pożyte
czna fundacya, niestety nie natrafiliśmy na dokumenty, rzucające
światło na tę kwestyę. W iemy jedynie, iż w półtora roku po za
łożeniu kasy Świdziński wypuścił w dzierżawę klucz starowiejski,
ale i wtedy nie zapomniał o swem umiłowanem dziele, polecając,
aby Imci Pan Józef Raczkowski z ramienia jego rządził kasą starowiejską wraz z wójtami wsi tamecznych.
Ta troskliwość o kasę, nawet po wydzierżawieniu majątku,
świadczy wymownie, że Świdziński, zakładając ją, miał na widoku
dobro poddanych; niewątpliwie też ten godny przodek Konstan
tego Świdzińskiego m ów ił szczerze „gdy unikając wszelkiego opa
cznego tłomaczenia czystych myśli intencyi swoich, brał Boga na
świadectwo, że w postanowieniu tego (kasy) funduszu żadnego
prywatnego, uchowaj Boże, nie brał zysku, oprócz szczególnie w i
dzenia poddanych w jaknajlepszym i obfitszym stanie i nietylko im
sam przysięgał szeląga z tej kasy nietknąć ale i sukcesorom swoim
a dzieciom na potym tutejszym (starowiejskim) na wszystkie obo
wiązki wdzięczności następców ku przodkom swoim, na miłość
chrześcijańską i bliźniego, na straszny sąd boski zaklinał, aby nie
tylko funduszu tego pod żadnym pretekstem nietykali, ale owszem
o utrzymanie i pomnożenie onego najusilniejszego dokładali sta
rania".
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Zanim przejdziemy do wniosków ogólniejszych o kasach wiej
skich w dawnej Polsce, musimy zaznaczyć jeszcze, że nieznany
nam z nazwiska bogaty szlachcic, czy też magnat z Białej Rusi,
autor obszernego traktatu gospodarczego, przypominającego bar
dzo „Ustawę“ księżnej Jabłonowskiej, a napisanego około r. 1770,
zastanawiając się nad sposobami podźwignięcia włościan bez zby
tnich wysiłków ze strony dworu, uważa za jeden z najważniejszych
środków założenie „cassae elemosinariae", to jest kasy pożyczko
wej, mającej udzielać zapomogi włościanom, dotkniętym pożarem,
lub innemi przypadkami
Nie mamy bynajmniej pretensyi, byśmy w naszym szkicu zgro
madzili wiadomości o wszystkich wiejskich kasach pożyczkowych,
które w jakiejkolwiek formie niosły pomoc podupadłym włościa
nom doby Stanisławowskiej; przeciwnie, jesteśmy kompletnie prze
konani, że śladów podobnych instytucyi odnajdziemy jeszcze bar
dzo wiele, skoro tylko o tyle o ile zbadane będą archiwa ekonomiczne,
dotąd tak niesłusznie lekceważone przez swych właścicieli. Kasy
pożyczkowe miały wszelkie widoki rozpowszechnienia się w Pol
sce, bo harmonizowały najzupełniej z całym ustrojem wsi pol
skiej. Dziedzic, władca tego maleńkiego państewka, jakim była
wieś polska w ostatnich wiekach Rzeczypospolitej, rozumiał, że
jego obowiązkiem jest wspomaganie chłopów, a poza tem, że tego
wymaga jego własny interes materyalny. Chłop, który się zrujno
wał, nie m ógł oczywiście spełniać swych obowiązków wobec pana,
nie m ógł mu dostarczyć ani czynszów ani daniny, ani przedewszystkiem sprzężaju i robotnika. Nic też dziwnego, że ju ż woje
woda Anzelm Gostomski, pisząc w końcu wieku XVI-go swe „G o
spodarstwo“, m ów ił o wspomaganiu chłopów przez dziedziców7,
jako o rzeczy najzupełniej zwyczajnej. Istniało zresztą we wsi pol
skiej urządzenie, z którego bezpośrednio rozwinąć się mogły nasze
wiejskie instytucyę pożyczkowe, zaczynając od Pabianickiej „Mons
Pietatis“, a kończąc na kasach starowiejskich i siemiatyckiej: była
to tak zwana „Załoga“, którą spotkać można w całej Polsce. „Za
łogą“ nazywano wypożyczanie chłopom przez dwór, a raczej sprze
dawanie na raty inwentarza gospodarskiego, przedewszystkiem by
dła pociągow ego2). Trzeba było tylko „załogę“ rozwinąć, nieco

1) R ękopis, zaw ierający traktat niniejszy, zn ajduje się w bibliotece hr.
Krasińskich N. 3421. N iew ątpliw ie m ia ł on dostarczać w skazów ek w pierw szym
rzędzie zarządow i d ó b r samego autora.
2)

N ależy

tu

ró w n ie ż przypo m nieć zapom ogę, „juvam en,

P rzegląd H istoryczny. T . X , z. 1.

su bsidium “.
8

1 14
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rozszerzyć jej działalność, by z niej wyrobiły się prawidłowo funkcyonujące kasy pożyczkowe. Jak ścisły związek genetyczny zacho
dził między kasami a załogą, świadczy ta okoliczność, że nawet
bezwątpienia szczery przyjaciel chłopów, kasztelan Swidziński,
umieścił, jak widzieliśmy, w ustawie swej kasy warunek, że chłopi,
nie posiadający dostatecznej ilości bydła pociągowego, m u s z ą
w kasie zaciągać pożyczki na sprzężaj.
Musimy zwrócić uwagę jeszcze na jeden szczegół. Kasy na
sze wiejskie są typowemi dziećmi osiemnastego wieku, to jest epoki,
w której państwo policyjne było ideałem każdego władzcy euro
pejskiego, zacząwszy od monarchów niemieckich, a kończąc na
dziedzicach różnych Psich wólek i Kaczych dołów. W ładca, prze
jęty ideałem państwa policyjnego, nie ufa zdolnościom życiowym
swych poddanych, prowadzi ich do szczęścia nawet wbrew ich
woli, ztąd też przymus, ztąd reglamentacya, która charakteryzuje
Polizei-Staat. O tóż ten kierunek antyindywidualistyczny, reglamentacyjny, odbija się i na ustawach wszystkich kas naszych wiej
skich. Są one bądźcobądź instytucyami współdzielczemi, zdawałoby
się, że należenie do nich lub nie, powinno było być pozostawione w ol
nej woli samych włościan, tymczasem dobroczynni dziedzice z m us z a j ą swych poddanych do brania w nich udziału. Poddanych
Czartoryskich i księżnej Jabłonowskiej zmusza się do składania
„osypu“ na rzecz magazynów wiejskich, „obywatele“ królewszczyzn
muszą obowiązkowo uczestniczyć w swej instytucyi ubezpiecze
niowej, włościanie starowiejscy zobowiązani są do płacenia wię
kszego podatku niż potrzeba, by jego „superata“ zasilała kasę.
Równie charakterystycznym jest i ten szczegół, że włościanie,
chociażby nawet sami złożyli kapitał dla swej instytucyi, jak się
to działo naprzykład z magazynami publicznemi Czartoryskich,
mają minimalny udział w zarządzaniu nią, bâ! nawet muszą dwo
rowi pozostawić decyzyę, jak zużytkować czysty dochód z cało
rocznych operacyi pożyczkowych Ł).
Ale właśnie w tej okoliczności, że kasy wiejskie znajdowały
się w genetycznym związku ze starymi instytucyami wiejskiemi,
że, jeśli można się tak wyrazić, pasowały ściśle do ustroju wsi
współczesnej, znajdowała się rękojmia ich przyszłego prawidło

udzielane km ieciom , osiadającym na roli pańskiej, tak dobrze znane nam choćby
ze statutów m azow ieckich dw orów . D u n in : D aw n e m azow ieckie praw o, str. 60.
<) W a r to tu przypom nieć, że w ro k u 1787 w Prusach kasy pożyczkow e
oddane były po d ścisły n ad zó r państwa. S chm olle n Grundriss, str. 248.
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wego rozwoju. Trudno też winić założycieli polskich kas wiej
skich, że, zakładając je, mieli na widoku także i swe materyalne
korzyści: dobrobyt dworu i dobrobyt kmiecia pańszczyźnianego
były ze sobą jaknajściślej związane i zdrową była działalność
tych dziedziców, którzy do powiększenia fortun dążyli przez
zwiększenie pomyślności swych włościan.
IG N A C Y B A R A N O W S K I.

