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A b s t r a c t. Several 19th century documents concerning Polish mineral deposits, their exploita-
tion and potential importance for the French armaments industry were found in the Defence His-
torical Service Archives of the French Army, housed at the Vincennes Castle near Paris. These
are military intelligence reports written prior to the 1812 campaign. Some of these reports con-
tain chapters dealing with natural resources of Lithuania, which was to become one of the major
theatres of military operations in war against Russia. These describe deposits of iron, coal and
some other minerals of military relevance. The archives also include a report on copper deposits
at Miedziana Góra in the Holy Cross Mts. Some reports contain also information on mineral
resources of the present-day Ukraine.
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W archiwach Departamentu Historycznego Minister-
stwa Obrony Narodowej (Service Historique de la Défense)
w Vincennes przechowywane s¹ dokumenty wywiadowcze
z okresu napoleoñskiego. Wœród nich znajduj¹ siê raporty
na temat terytoriów dawnej Rzeczypospolitej. Dotycz¹ one
g³ównie okresu bezpoœrednio sprzed roku 1812. Ofensywa
armii francuskiej poprzedzona by³a bardzo starannym roz-
poznaniem wywiadowczym. Przywi¹zywano do niego bar-
dzo du¿¹ wagê. Rozpoznanie to w znacznym stopniu do-
tyczy³o kresów wschodnich Rzeczypospolitej, przewidy-
wanego pierwszego miejsca walk w przypadku ataku na
Rosjê. Genera³ Micha³ Sokolnicki (1760–1816), adiutant
Napoleona i jeden z jego g³ównych doradców w sprawach
wojny na wschodzie, s³usznie prognozowa³, ¿e w pierw-
szym okresie kampanii i decyduj¹cym jej momencie teatr
dzia³añ wojennych w ca³oœci bêdzie znajdowa³ siê na tere-
nie Litwy (Szkic o kilku sposobach wyzwolenia Europy
spod wp³ywu Rosji i poœrednio i Anglii, tytu³ francuski: Essai
sur quelques moyens de délivrer l’Europe de l’influence de
la Russie, et par contre-coup de celle de l’Angleterre).
Przygotowane raporty obejmuj¹ nie tylko tereny dawnego
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, ale tak¿e np. Podola i
Wo³ynia. Bogactwa mineralne interesowa³y francuski wy-
wiad wojskowy zapewne ze wzglêdu na ich ewentualne
znaczenie dla manufaktur produkuj¹cych broñ dla armii i w
dalszej perspektywie dla reszty francuskiego przemys³u.
Warto pamiêtaæ, ¿e Francja w tamtym okresie znajdowa³a
siê kilkakrotnie w stanie blokady gospodarczej, a braki w
imporcie (m.in. saletry) stanowi³y bezpoœrednie zagro¿e-
nie bezpieczeñstwa tego kraju. Cytowane i omawiane po-
ni¿ej dokumenty s¹ niedatowane, poœrednie dane (ostatnia
pojawiaj¹ca siê w ich treœci data) wskazuj¹, ¿e wszystkie
pochodz¹ z okresu poprzedzaj¹cego kampaniê roku 1812.

Raporty dotycz¹ce ziem
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego

Opis topograficzny Litwy, czyli guberni wileñskiej,
miñskiej i grodzieñskiej (tytu³ francuski: Mémoire topogra-
phique de la Lituanie ou des gouvernements de Wilna,
Minsk, Grodno) to typowy raport biura statystyk, jak w
ówczesnej armii nazywano zespó³ zajmuj¹cy siê zbiera-
niem i analizowaniem danych. Jest z³o¿ony z 10 rozdzia-
³ów dotycz¹cych nastêpuj¹cych zagadnieñ: drogi, trakty
i miejsca postojowe; granice; jeziora; rzeki; bagna; wzgó-
rza i wzniesienia; lasy; pola uprawne i nieu¿ytki; klimat;
obserwacje.

W rozdziale o wzgórzach i wzniesieniach autor raportu
tak streszcza³ wiedzê na temat bogactw mineralnych
(wszystkie t³umaczenia – Piotr Daszkiewicz): Poniewa¿
mieszkañcy s¹ ma³o zainteresowani przemys³em i kraj ten
jest pozbawiony kopalñ, nie zbadano jeszcze ziemi na pew-
nej g³êbokoœci. Podobne badania mog³yby byæ przeprowa-
dzone jedynie przez uczonych, których w tym kraju jest
bardzo niewielu. Z tego powodu nie wiadomo, co ziemia
mo¿e kryæ tutaj w swoich g³êbiach. Brzegi rzek, pêkniêcia
[zboczy] wzgórz, obsuniêcia terenu ukazuj¹ warstwy ró¿no-
kolorowych glin, jednak¿e rzadko bez domieszki piasku,
bardzo ma³o margli wapiennych i tu i ówdzie warstwy gipsu,
najczêœciej warstwy piasku i piaskowca, a jeszcze czêœciej
wapieñ ze skamienia³oœciami. Ze zdziwieniem odkrywa siê
po³acie kraju ca³kowicie pozbawione kamieni. Miasta oto-
czone tymi terenami nie maj¹ wybrukowanych ulic, pod-
czas gdy w innych czêœciach mo¿na powiedzieæ wrêcz o nad-
miarze kamieni, jak np. w okolicach Grodna. Najczêœciej
wystêpuj¹cymi gatunkami kamienia s¹: wapieñ, granit,
piaskowiec, jaspis, krzemieñ, kornalin [karneol], kalce-
donit [chalcedon] i kamienie zmieszane lub bez domieszki
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koralowców. W ogóle kamienie w tym kraju maj¹ za-
okr¹glon¹ formê, z czego wynika, ¿e w dawnych czasach
ziemie te by³y zalane przez morze.

Kolejny raport, Statystyki guberni wileñskiej i grodzieñ-
skiej na Litwie (tytu³ francuski: Statistiques des Gouverne-
ments de Vilna et de Grodno. Lithuanie) w znacznym stop-
niu powtarza informacje pierwszego o niskim uprze-
mys³owieniu, braku kopalñ i niewielkiej liczbie uczonych
prowadz¹cych badania naukowe (st¹d znajomoœæ litew-
skich kopalin by³a ograniczona), a tak¿e o warstwach od-
s³oniêtych przez rzeki i w obsuniêciach terenu. Autor
raportu, niew¹tpliwie jeden z oficerów, którzy odbyli roz-
poznawcze podró¿e na omawiane tereny, doda³ jednak¿e
kilka informacji – m.in. o tym, ¿e w okolicach Grodna
wszêdzie mo¿na natkn¹æ siê na kamienie nadaj¹ce siê do
m³ynów i ¿e w ka¿dym ch³opskim gospodarstwie znajduj¹
siê kamienne ¿arna. Now¹ informacj¹ by³o tak¿e stwier-
dzenie: Czêsto znajduje siê kawa³ki bursztynu, widzia³em
bursztyn wielkoœci ludzkiego ramienia. Przypuszcza siê, ¿e
wytwarzany jest przez niedu¿¹ ¿ywiczn¹ sosnê. W kraju tym
obficie wystêpuje rodzaj ochry ¿elazistej. Z jednego kwin-
tala otrzymuje siê 40 funtów ³atwo ³amliwego ¿elaza. Na-
potyka siê tam tak¿e kilka rodzajów miedzi, piryty, czarny
agat, który [swoj¹ form¹] przypomina zawsze korzenie
sosnowe, pojedyncze bloki czerwonego i szarego granitu,
pudingi [zlepieñce] z kryszta³ami kwarcu, zagatyzowane
drewno i znacz¹c¹ iloœæ kamieni przypominaj¹cych ka-
mienie szlachetne. Ogólnie rzecz bior¹c, mineralogiczny
aspekt tych stron, zdaniem [Johanna Jakoba] Ferbera, zda-
je siê wskazywaæ, ¿e wody morza przykrywa³y kiedyœ ten
kraj. [Uczony ten] przypuszcza, ¿e Morze Ba³tyckie mog³o
pokrywaæ niegdyœ ca³¹ nizinn¹ czêœæ Polski a¿ po Karpaty.

Informacje z Wo³ynia i Podola

Raporty z Wo³ynia i Podola tak¿e s¹ bardzo skromne,
jeœli chodzi o zawarte w nich informacje na temat kopalin i
ich eksploatacji. W dokumencie poœwiêconym opisowi
Wo³ynia (tytu³ francuski: Gouvernement de Wolhynie)
przeczytaæ mo¿na jedynie, ¿e: gleba sk³ada siê z gliny, pia-
sku i marglu, jej ¿yznoœæ zale¿y od proporcji tych sk³adni-
ków, produkuje ona w obfitoœci proso, ¿yto i pszenicê naj-
bardziej m¹czn¹ i najciê¿sz¹ w ca³ej Polsce. Wo³yñ nie jest
zasobny w minera³y. Wystêpuje tu jedynie ¿elazo. Brak jest
wêgla i soli kamiennej czy te¿ solanek. Wystêpuj¹ tutaj
wody ¿elaziste. Nieznane jest jakiekolwiek Ÿród³o wody
mineralnej. Kraj ten produkuje du¿o saletry. W pobli¿u
Dniestru znajduj¹ siê kamienie nadaj¹ce siê do budowy, a
w okolicach Dubna – ¿ó³ty bursztyn. Na tych terenach a¿ do
g³êbokoœci 18 toises3 znajduje siê kamienie ¿elazne4 pokry-
te warstw¹ bia³ej ziemi piaskowej, glinê nadaj¹c¹ siê do
garncarstwa, a tak¿e wapieñ. Wytwarza siê [z kamieni
¿elaznych] ³amliwe ¿elazo nazywane przez Polaków kru-
szem. W wielu miejscach znajduje siê znaczne iloœci muszli
i skamielin wszelkiego rodzaju. Raport koñczy siê powtó-
rzeniem informacji, ¿e kiedyœ tereny te by³y zalane przez
morze.

Autor raportu na temat Podola (tytu³ francuski: Podolie)
informowa³, ¿e: w znacznej czêœci pokryte jest ono glinami
i marglem. Nad brzegami rzeki widoczne s¹ warstwy mar-
gli, kamieni, wapienia zmieszanego z madreporami, amo-

nity i inne organizmy morskie, tuf wapienny, wêglan wap-
nia, w którym czêsto widoczne s¹ stalaktyty. Wystêpuj¹ tam
z³o¿a ¿elaza poœledniego gatunku i w wielu miejscach zie-
mia z azotanami, która zawiera wystarczaj¹co du¿o sale-
try, aby [warto by³o] j¹ odparowywaæ. W okolicach Kamie-
niecka brzegi Dniestru ukazuj¹ warstwy ³upków marglo-
wych, które wykorzystuje siê do produkcji p³yt. W pobli¿u
£adyczyna wystêpuj¹ wody przeczyszczaj¹ce i inne, co do
których istnieje wiara, ¿e dzia³aj¹ goj¹co na rany.

Dokument na temat kopalni miedzi
w Miedzianej Górze

W archiwach w Vincennes przechowywany jest tak¿e
dokument powsta³y miêdzy 1795 a 1812 r., zatytu³owany
Rozprawa na temat kopalni miedzi w Miedzianej Górze.
Opis sprawy Miedzianej Góry i Niewachlowa, miejscowo-
œci województwa sandomierskiego, dystryktu Chêciny bê-
d¹cego czêœci¹ Kielc, ziemi episkopatu krakowskiego,
obecnie nale¿¹cej do genera³a lejtlanta Komarzewskiego,
kawalera Orderu Aleksandra Newskiego (tytu³ francuski:
Mémoire sur les mines de cuivres de Miedziana Góra.
Précis de l’affaire de Miedziana Góra et Niewachlów,
villages situés dans le Palatinat de Sandomierz, District de
Chêciny faisant partie de Kielce, Terre Episcopale de Cra-
covie, aujourd’hui apartenant au lieutenant general de
Komarzewski, Chevalier de l’ordre de Alexandre Nevski).
Tekst ten nie jest, jak poprzednie, krótkim wojskowym ra-
portem wywiadowczym, lecz francuskojêzycznym stresz-
czeniem dokumentu pochodz¹cego prawdopodobnie z
koñca XVIII w. i prezentuj¹cego historiê ponownego uru-
chomienia kopalni w Miedzianej Górze oraz ówczesn¹
sytuacjê prawn¹ co do w³asnoœci tych z³ó¿. Autor stresz-
czenia przypomnia³, ¿e w Miedzianej Górze wystêpuj¹ œla-
dy dawnej eksploatacji miedzi. Po pierwszym rozbiorze
doradzono królowi Poniatowskiemu wznowienie prac gór-
niczych. By³o to jedno z przedsiêwziêæ maj¹cych na celu
poprawê sytuacji skarbu Rzeczypospolitej. Wystêpowanie
minera³ów miedzi, o³owiu i cynku zdawa³o siê gwarancj¹
powodzenia. Król wy³o¿y³ znaczn¹ kwotê na rozpoczêcie
eksploatacji, budynki, konstrukcje i maszyny. Konieczne
sta³o siê sporz¹dzenie kontraktu. Pierwszego grudnia 1786 r.
umowê na czterdzieœci lat podpisali: prymas Poniatowski –
administrator dóbr koœcielnych, hrabia So³tyk – wojewoda
sandomierski i kasztelan Wiœlicy, ksi¹dz hrabia Przeremb-
ski reprezentuj¹cy biskupa oraz pan Ostrowski – kasztelan
czerski kieruj¹cy królewsk¹ izb¹ finansów. Pi¹tego lutego
1787 r. umowa zosta³a zatwierdzona przez w³adze koœciel-
ne. Król powo³a³ radê górnicz¹ odpowiedzialn¹ za admini-
stracjê z³o¿ami w Miedzianej Górze i eksploatacjê. W jej
sk³ad weszli: ksi¹dz biskup p³ocki Szembek, wojewoda
sandomierski So³tyk, ksi¹dz hrabia Przerembski i wielki
notariusz Korony ksi¹dz Gawroñski z kapitu³y krakow-
skiej. Genera³ baron Soldenhoff zosta³ mianowany dyrek-
torem kopalni. W 1790 r., gdy bp Szembek przekazywa³
administracjê ks. Gawroñskiemu, d³ugi wynosi³y 13 tysiê-
cy dukatów. Francuski dokument przedstawia szczegó³y
kontraktu Soldenhoffa, który zobowi¹zywa³ siê do p³ace-
nia 500 dukatów rocznie do skarbu królewskiego, a tak¿e
stopniowego sp³acania d³ugów inwestycyjnych manufak-
tury. Kontrakt zawiera³ klauzulê o umorzeniu zobowi¹zañ
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w przypadku zniszczeñ spowodowanych dzia³aniami wo-
jennymi. W dalszej czêœci francuskiego raportu omówiony
jest konflikt Soldenhoffa i administracji kopalnianej oraz
stopniowe przejmowanie kopalni przez genera³a lejtlanta
Komarzewskiego, który odkupi³ Miedzian¹ Górê. Analizo-
wany dokument potwierdza fakty znane z polskich Ÿróde³
(Król & Urban, 2007), dostarcza równie¿ nowych danych
(przejêcie kopalni przez Komarzewskiego), a niektóre fak-
ty przedstawia w nowym œwietle.

Nie bardzo wiadomo, dlaczego ta analiza sytuacji
prawnej w³asnoœci Miedzianej Góry znalaz³a siê wœród
dokumentów wojskowego rozpoznania. Mo¿na jedynie
przypuszczaæ, ¿e Francuzi rozwa¿ali mo¿liwoœæ odkupie-
nia kopalni od jej w³aœciciela i dlatego nakazano spo-
rz¹dzenie podobnej analizy.

Zakoñczenie

Niewiele wiadomo na temat autorów cytowanych po-
wy¿ej raportów. W okresie napoleoñskim francuskie do-
wództwo wojskowe zdawa³o sobie sprawê ze s³aboœci swo-
jego wywiadu na terenach okupowanych przez Rosjê, któ-
ra wkrótce mia³a staæ siê jednym z g³ównych przeciw-
ników Francji. Próbowano temu zaradziæ poprzez tworze-
nie naprêdce wyspecjalizowanych struktur wywiadow-
czych i wykorzystanie do tej pracy polskich sojuszników.
Bardzo prawdopodobne, ¿e autorami tych dokumentów
byli polscy oficerowie napoleoñskiej armii, tym bardziej ¿e
to genera³ Micha³ Sokolnicki kierowa³ wydzia³em s³u¿by
przybocznej w osobistym sztabie Napoleona, zajmuj¹cym
siê sprawami wywiadowczymi i topograficznymi na wscho-
dzie. Warto podkreœliæ, ¿e dla s³u¿by wywiadowczej infor-
macje o kopalinach i przyrodzie Polski i Litwy mia³y zna-
czenie drugorzêdne wobec np. oceny stanu dróg i przepraw,
mo¿liwoœci rekwizycji koni czy te¿ nastrojów ludnoœci.
Zauwa¿my tak¿e, ¿e sporz¹dzaj¹cy raporty oficerowie mieli
do dyspozcji jedynie bardzo skromne Ÿród³a publikowane,
prace Jeana-Étienne'a Guettarda na temat geologii Rzeczy-
pospolitej mia³y wówczas ju¿ pó³ wieku (zob. Daszkiewicz
& Tarkowski, 2009). Cytowanie jednak prac Johanna Jako-
ba Ferbera (1743–1790) œwiadczy o oczytaniu i znajomo-
œci naukowej literatury geologicznej.

Przechowywane w archiwach Departamentu Histo-
rycznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Vincennes

dokumenty dotycz¹ce Rzeczypospolitej nie by³y dotych-
czas przedmiotem badañ specjalistów z dziedziny historii
nauki. Zapewne wynika to z nietypowego miejsca ich prze-
chowywania. Z drugiej strony historycy wojskowoœci czy
polityki zazwyczaj nie interesuj¹ siê materia³ami na temat
przyrody zawartymi w podobnych dokumentach. Z tego
powodu omawiane przez nas informacje nigdy nie by³y
przedmiotem analizy. Warto podkreœliæ, ¿e stanowi¹ one
cenne uzupe³nienie stanu wiedzy w XVIII-wiecznej Euro-
pie na temat polskich kopalin.

Praca naukowa finansowana ze œrodków bud¿etowych na
naukê w latach 2010–2012 jako projekt badawczy nr 443/B/P01/
2010/39.
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