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Feliks Antoni Barciński (1803–1878), matematyk, magister filozofii, urzędnik 

państwowy, nauczyciel i autor podręczników z rachunkowości, spokrewniony 

z rodziną Chopinów przez małżeństwo z młodszą siostrą Fryderyka – Izabelą. 

Urodził się 28 maja 1803 r. w Lublinie (niektóre źródła podają jako jego miejsce 

urodzenia miejscowość Masłowizna w woj. kieleckim
1
). Był synem mieszczan 

lubelskich – Walentego, rzemieślnika pochodzącego z Radomia i Małgorzaty 

Morawskiej. Zmarł 9 maja 1878 r. w Warszawie.  

Antoni Barciński od 16. roku życia był na własnym utrzymaniu. Ukończył 

w 1822 r. z wyróżnieniem Szkołę Wojewódzką (gimnazjum) w Lublinie, a następ-

nie, przed podjęciem studiów uniwersyteckich, pracował przez rok w tej szkole 

jako tymczasowy nauczyciel (tzw. kolaborator). 17 września 1823 r. rozpoczął 

studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

Był bardzo zdolny. Już w czasie studiów był korepetytorem i guwernerem pensji 

prowadzonej przez Chopinów. Począwszy od trzeciego roku studiów uczył geome-

trii analitycznej i algebry w Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechniczne-

go oraz w Szkole Wydziałowej przy ul. Królewskiej w Warszawie. W 1826 r. uzy-

skał tytuł magistra filozofii. Przyjął wtedy posadę korepetytora w Szkole Przygo-

towawczej.  

                                                
1 Zob. Baza osób polskich, http://baza-nazwisk.de/suche.php?data=48956&hits=66713&ds=237 

&title=Barci%C5%84ski,%20Antoni (dostęp: 7.01.2012).  

http://baza-nazwisk.de/suche.php?data=48956&hits=66713&ds=237%20&title=Barci%C5%84ski,%20Antoni
http://baza-nazwisk.de/suche.php?data=48956&hits=66713&ds=237%20&title=Barci%C5%84ski,%20Antoni


218                                                                                                                  Sławomir Sojak 
 

 
W październiku 1827 r. został wysłany na koszt rządu przez Radę Politechnicz-

ną, organizującą Instytut Politechniczny w Warszawie, na studia do Paryża jako 

kandydat na stanowisko profesora buchalterii, rachunkowości i korespondencji 

handlowej przyszłego Instytutu
2
. Przebywał za granicą cztery lata. W 1828 r. 

ukończył kurs w Szkole Handlowej w Paryżu i odbył podróż naukową po Europie; 

był w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech i Szwajcarii. Ponieważ po powstaniu 

listopadowym w czerwcu 1831 r. Szkoła Politechniczna została właśnie zamknięta 

przez władze rosyjskie, pracował na polecenie Komisji Rządowej Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego w Banku Polskim, a od 25 listopada 1831 do 1841 r. 

jako profesor matematyki wyższej w Gimnazjum Wojewódzkim w Warszawie 

(potem Gubernialnym), powstałym w miejsce Liceum Warszawskiego. W latach 

1836–1837 wykładał również matematykę i buchalterię (rachunek gospodarczy) 

w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie. W latach 1838–1840 uczył geometrii 

opisowej na Kursach Dodatkowych Pedagogicznych, odbywających się w Pałacu 

Kazimierzowskim, mających na celu wykształcenie nauczycieli szkół średnich.  

Od 1833 r. przez dwadzieścia kilka lat pracował także jako buchalter w kance-

larii ordynacji zamojskiej. Wiele instytucji w Królestwie Polskim, jak Komisja 

Rządowa Przychodów i Skarbu czy Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, korzystało 

z jego rad przy wprowadzaniu buchalterii.  

W 1841 r. został mianowany inspektorem w Gimnazjum Gubernialnym w War-

szawie. We wrześniu 1843 r. zrezygnował z działalności pedagogicznej, otrzymał 

bowiem nominację na p.o. naczelnika kancelarii w Wydziale Górnictwa Komisji 

Rządowej Przychodów i Skarbu. W latach 1845–1847 był naczelnikiem tej kance-

larii. W 1848 r. został dyrektorem Zarządu Żeglugi Parowej na Wiśle, spółki An-

drzeja Zamoyskiego o kapitale 750 tysięcy rubli srebrem, a później także pełno-

mocnikiem tego Zarządu. W latach 1845–1849 był członkiem Rady Opiekuńczej 

Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie zajmował się sprawami podrzutków. 

W 1854 r. wszedł do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, pozo-

stając tam do 1867 r. członkiem Rady Przemysłowej w Wydziale Administracji 

Ogólnej. W latach 1860–1861 był członkiem Towarzystwa Rolniczego, a 9 paź-

dziernika 1861 r. został wybrany członkiem Rady Miejskiej Warszawy. Ze wzglę-

du na zły stan zdrowia przeszedł w 1872 r. na emeryturę, otrzymując pensję emery-

talną 390 rubli srebrem.  

8 listopada 1834 r. poślubił w Warszawie Izabellę Chopin (1811–1881), młod-

szą siostrę Fryderyka Chopina. Mieszkali w Warszawie, zmieniając często adres 

zamieszkania. Zmarł 9 maja 1878 r. w domu na ul. Wspólnej, a 12 maja został 

pochowany na Powązkach. Małżeństwo Antoniego z Izabellą Chopinówną było 

bezdzietne.  

Antoni Barciński opublikował kilka ważnych prac z dziedziny rachunkowości.  

1. O giełdzie londyńskiej, Warszawa 1929, nakładem autora.  

2. O giełdzie paryzkiej: z wyszczególnieniem i opisem wszystkich spekulacji na 

papiery długów publicznych, Warszawa 1932, nakładem autora.  

                                                
2 Bogdan Jański (2003), Dziennik 1830–1839, odczytał i z autografu opracował Andrzej Jastrzęb-

ski, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, Rzym, ss. 43, 52.  
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3. O rachunkowości kupieckiej, tom I – Arytmetyka handlowa, Warszawa 1833, 

w Drukarni A. Gałęzowskiego i Komp. 

4. O rachunkowości kupieckiej, tom II – Buchalterja podwójna: zastosowana do 

handlu i bankierstwa, Warszawa 1834, druk Józefa Węckiego.  

5. O rachunkowości kupieckiej, t. III – Buchalterja podwójna: zastosowana do 

fabryk i gospodarstw wiejskich z dodatkiem obejmującym zbiór znaczniejszych 

wyrazów technicznych handlowych i bankowych z stosownem objaśnieniem, 

Warszawa 1835, druk Józefa. Węckiego.  

6. Arytmetyka przemysłowo-handlowa, Warszawa 1935, druk Józefa Węckiego.  

7. Popularny wykład początków arytmetyki: obejmujący liczenie, działania na 

liczbach całkowitych, wiadomość o miarach i wagach, działania na liczbach 

wielorakich, i zastosowania działań arytmetycznych do rozwiązywania zagad-

nień z życia potocznego, Warszawa 1843, nakładem S. Orgelbranda ( wydanie 

drugie: Warszawa 1956).  

8. Buchalteryja podwójna i jej zastosowanie do handlu, bankierstwa i różnych 

zakładów fabrycznych. Cz. 1, w Drukarni Jana Noskowskiego, 1876.  

9. Buchalteryja podwójna i jej zastosowanie do handlu, bankierstwa i różnych 

zakładów fabrycznych. Cz. 2, w Drukarni Jana Noskowskiego, 1876.  

Były one efektem jego studiów w Paryżu. Najważniejsze z nich to trzytomowy 

podręcznik o wspólnym tytule O rachunkowości kupieckiej. Jest to pierwszy „(…) 

systematycznie ułożony podręcznik księgowości kupieckiej z XIX w. w języku 

polskim, przy pomocy którego można nauczyć się niektórych działów księgowo-

ści”
3
. Barciński dokonał w nim krytyki rachunkowości pojedynczej oraz przedsta-

wił zalety stosowania rachunkowości podwójnej w:  

 handlu (na przykładzie handlu detalicznego artykułami kolonialnymi oraz do-

mów handlowych),  

 bankach, 

 majątkach ziemskich (rachunkowości rolnej) oraz  

 w fabrykach na przykładzie gorzelni i wołowni (hodowli wołów), począwszy 

od budowy budynków, zakupu majątku po ewidencję kosztów.  

Jako pierwszy w Polsce zajął się księgowością fabryczną
4
.  

Barciński wyjaśnia funkcjonowanie kont, stosując metodę personifikacji, zgod-

nie z którą każda operacja powoduje powstanie wierzytelności lub długu różnych 

osób lub rachunków.  

W 1876 r. wydaje dwuczęściowy podręcznik Buchalteryja podwójna i jej zasto-

sowanie do handlu, bankierstwa i różnych zakładów fabrycznych, w którym część 

teoretyczna jest ograniczona do minimum, natomiast bardzo rozbudowana została 

część praktyczna, zawierająca przykłady księgowań kilkuset operacji księgowych.  

                                                
3 E. Wojciechowski (1965), Podręczniki księgowości Antoniego Barcińskiego, „Rachunkowość”, 

nr 9, s. 278–282.  
4 L. Chojnacka (1969), Rachunek kosztów produkcji przemysłowej w polskiej literaturze ekono-

micznej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Wybrane zagadnienia rachunkowości 2, Biblioteka SKwP, 
PWE, Warszawa, s. 5–31.  
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Streszczenie 

Feliks Antoni Barciński (1803–1878), matematyk, magister filozofii, urzędnik państwowy, nauczy-

ciel i autor podręczników z rachunkowości, spokrewniony z rodziną Chopinów. Stypendysta rządu 

polskiego w Paryżu. Autor popularnego w XIX w. trzytomowego dzieła O rachunkowości kupieckiej 

(1833–1835), w którym przedstawił w przystępny sposób teorię i praktykę rachunkowości w handlu, 

bankach, rolnictwie i przemyśle (fabrykach – gorzelniach).  

 

Słowa kluczowe: historia rachunkowości, rachunkowość kupiecka, Barciński F. Antoni.  

 

 

Summary  

Feliks Antoni Barciński (1803–1878), a mathematician, a Master of Arts in Philosophy, a civil serv-

ant, a teacher and author of accounting textbooks, a fellow of the Polish Government in Paris, related 

to the Chopin family. The author of On Merchant Accounting (1833–1835), a three volume work 

popular in the 19th century in which he clearly presented the theory and practice of accounting in 

trade, banking, agriculture and industry (factories – distilleries).  

 

Keywords: history of accounting, merchant accounting, Barciński F. Antoni.  
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