
                                 PAŃSZCZYZNA JAKA  BYŁA 

 Edukacja wraz z industrializacją i urbanizacją oraz spadek znaczenia warstw wyższych, ukształto-
wanych przed wojną, spowodowały masowy awans ludności pochodzenia chłopskiego, przechodzą-
cej do miast .Do 1955 r. ok. 5 mln ludności wsi przemieściło się do miast likwidując dotychczasowe
przeludnienie wsi. Pierwsze pokolenie pochodziło ze wsi – część wczasowiczów dzięki funduszowi
nie tylko zobaczyła nieznane dotąd zakątki kraju, ale nauczyła się posługiwać nożem i widelcem. W
okresie II Rzeczypospolitej nastąpiła znaczna aktywizacja polityczna chłopów którzy w 1931 stano-
wili 60 % ludności kraju, natomiast dopiero okres II wojny światowej to apogeum działalności poli-
tycznej z jednoczesnym zanikiem podziału narodu polskiego na panów i chamów. Chłop polski po-
przez włączenie się w działalność podziemia, zrozumiał swoją wartość, wyzbył się kompleksów
wobec „dobrze urodzonych” i stał się równorzędnym partnerem w walce.

Kolejna  manipulacja  reżimu okupacyjnego: W latach 90-tych zlikwidowano PGR co postawiło
w dramatycznej sytuacji pracowników tych gospodarstw. W latach 90-94 produkcja rolna zmniej-
szyła się o 20 %, spadł popyt krajowy i wzrost konkurencji produktów zachodnich. Tysiące gospo-
darstw znalazło się w dramatycznej sytuacji gospodarczej, nasilił się problem przeludnienia wsi, na
skutek zahamowania przepływu do miast objętych bezrobociem i zwalnianiem chłoporobotników.
W latach 1989-91 ceny produktów rolnych wzrosły 5-krotnie, a ceny towarów i usług nabywanych
przez rolników 13-krotnie. Do tego nastąpił wzrost oprocentowania kredytów i wzrost świadczeń fi-
nansowych.
Ale już także wieki wcześniej powstająca władza kościelna wciągała wolną ludność  do różnych po-
sług i świadczeń. Wzrost tych obciążeń sankcjonowanych przez duchowieństwo po wprowadzeniu
chrześcijaństwa w Polsce doprowadził do wybuchu powstania ludowego w 1037, w czasie którego
chłopi niszczyli siedziby możnych oraz kościoły, a część powstańców dążyła do przywrócenia reli-
gii sprzed chrystianizacji.

                  Powrót Kazimierza I Odnowiciela do Polski, obraz Wojciecha Gersona  
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Ziemia dla chłopów

https://www.tygodnikprzeglad.pl/zi

Ogłoszona przez PKWN reforma rolna to temat wstydliwy, nawet dla partii chłopskiej

Jedno z największych wydarzeń w naszej historii – dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego o reformie rolnej – po 65 latach stało się niemal nieznane. W Polsce znowu obowiązuje hi-
storia pańska – szlachecka, więc nie wypada przypominać historii chamskiej – powojennego awan-
su  wielkiej  części  społeczeństwa.
Bardzo łatwo podważyć dziś sens przejęcia przez państwo 6 mln ha gruntów i przekazania części
z nich  chłopom,  robotnikom  folwarcznym  i nieposiadającym  ziemi  robotnikom  rolnym.  Robili
to już ekonomiści Edwarda Gierka, narzekając na rozdrobnioną strukturę polskiego rolnictwa: małe,
zacofane gospodarstwa produkujące głównie na własne potrzeby. Pamiętano jednak, że te rozparce-
lowane pola uwolniły trudną do policzenia masę ludzi od głodu, który przez wieki rodził się z nie-
doboru ziemi na wsi i braku chleba w mieście.Po 65 latach na reformę rolną można spojrzeć jak
na symbol powojennego awansu społecznego. To był pierwszy akt tego awansu. Po nim przyszła
nacjonalizacja podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, likwidacja analfabetyzmu, elektryfika-
cja  wsi,  powszechne  i bezpłatne  szkolnictwo,  tworzenie  przez  państwo  milionów  miejsc  pracy
i mieszkań w miastach dla mieszkańców obszarów wiejskich.

„Mieliśmy małe gospodarstwo. Kto podrósł – szedł do szkół, uciekał z domu”, wspominał w auto-
biograficznej  „Drodze  nadziei”  Lech  Wałęsa.  Nauczył  się  czytać  i pisać  w szkole  podstawowej
w Chalinie, mieszczącej się, jak sam wspomina, „w dworku stanowiącym wraz z pięknym parkiem
przedwojenny majątek wydziedziczonej rodziny ziemiańskiej”. Przez stulecia chłopi i ich dzieci nie
mieli wstępu do „pańskiego” lasu, parku, nie mówiąc o przekroczeniu progu „pańskiego” dworu lub
pałacu. 

Dekret o reformie uczynił z tych terenów i obiektów przestrzeń publiczną. Korzystają z nich nadal 
miliony Polaków. Bo choć dziś wiele dawniej imponujących budowli popadło w ruinę, to w wielu 
nadal mieszczą się przychodnie, sanatoria, domy opieki, sierocińce, domy kultury i państwowe mu-
zea. Część zrujnowanych pałaców i dworów po przejęciu przez prywatnych właścicieli odzyskała 
blask, ale cieszy – jak dawniej – nielicznych. Ponownie zostały wyłączone z przestrzeni publicznej.

W likwidacji „panów” – nie w kategoriach fizycznej rozprawy, lecz demokratyzacji stosunków spo-
łecznych w Polsce – wyrażała się wielkość reformy rolnej. Zlikwidowała ona pozostałości feudalne:
czworaki, ciężką pracę nędznie wynagradzaną w naturze, czapkowanie dziedzicowi i ekonomowi.
Druga szkoła Lecha Wałęsy,  zawodówka w Lipnie,  przysposabiała – jak sam pisał – „do pracy
w Państwowym Ośrodku Maszynowym lub do pracy w przemyśle, który stale ściągał młodych lu-
dzi do miast”. Lech Wałęsa zaczynał od pracy w POM. Gdy zjawił się w Stoczni im. Lenina, miał
25 lat. Były to lata 60., które pamięta jako okres małej stabilizacji: „W końcu część załogi miała
rzeczywiście poczucie realnego awansu. Mieli tutaj szanse na mieszkanie w Trójmieście w ciągu
paru zaledwie lat”. Dzięki pracy w stoczni Lech Wałęsa otrzymał – jeszcze przed trzydziestką –
mieszkanie  na Stogach.
Dziś – nie bez przyczyny – pomstuje się na PRL-owskie blokowiska i ciasne mieszkania. Ale ich
pierwsi lokatorzy wychowywali się na ogół nie w dworach i pałacach, lecz – jak Lech Wałęsa –
w chałupach bez prądu i wody. 
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Nic dziwnego, że niektórzy próbowali chować w wannie świniaka. Z dzisiejszej perspektywy warto
też zauważyć, że mimo niskich płac mieszkania w PRL nie wiązały się z wyrzeczeniami dla rodzin-
nych budżetów. Nie były obciążone wieloletnim kredytem hipotecznym, a opłaty za czynsz i usługi
komunalne nawet wtedy wydawały się rozsądne.  Wielu robotników, a robotnikami byli  głównie
przybysze ze wsi, stać było na urlopowy wypoczynek. Pierwsze pokolenie FWP pochodziło ze wsi
– część wczasowiczów dzięki funduszowi nie tylko zobaczyła nieznane dotąd zakątki kraju, ale na-
uczyła się posługiwać nożem i widelcem.Wielki powojenny awans chłopów, któremu początek dała
reforma rolna, pozwolił im spojrzeć na otaczający świat z innej – już nie chamskiej – perspektywy.

Uwierzyli  w zapewnienia  władzy,   że są  przewodnią  siłą  w narodzie.  I przeskoczyli  przez  mur
ze śmiałością, z jaką w dzieciństwie przekraczali próg „pańskiego” dworu zamienionego na szkołę.
Ale to już zupełnie inna historia.Wróćmy do 65. rocznicy dekretu PKWN – nadal jednego z najbar-
dziej fundamentalnych aktów prawnych obowiązujących w naszym kraju – która minęła 6 wrze-
śnia. Nie została ona dostrzeżona przez parlament, prezydenta, premiera. Przemilczał ją wicepre-
mier, a zarazem prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, podobnie jak jego partyjny kolega kieru-
jący resortem rolnictwa. Internetowy adres reformarolna.pl zaprowadzi nas nie do fanów zakurzo-
nego hasła:

 „Ziemia dla chłopów!”, lecz prężnej kancelarii prawnej oferującej pomoc w odzyskaniu majątków 
utraconych przez dawnych właścicieli.

O rocznicy dekretu PKWN pamiętali za to jego przeciwnicy. „Zdumienie wywołuje fakt, że dekret 
ten jest do dziś bezkrytycznie przywoływany jako podstawa rozstrzygania o stosunkach społeczno-
własnościowych na wsi, w zupełnym oderwaniu od okoliczności i dokumentów oraz świadectw 
ukazujących jego antypolski i zbrodniczy charakter”, oburzał się w oświadczeniu wydanym z okazji
rocznicy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Jego wiceprezes Marcin Schirmer
w rocznicowym tekście w „Rzeczpospolitej” ubolewał:
 „Od 20 lat wolna Polska toleruje komunistyczne ustawodawstwo, które skrzywdziło wielu ludzi. 
Czy nie stać nas na ostateczne zerwanie z tym dziedzictwem i budowanie przyszłości na fundamen-
tach prawa i poczucia sprawiedliwości?”.

Odwoływanie się do „poczucia sprawiedliwości” potomkom ziemian nie przystoi. Bo u podstaw de-
kretu PKWN leżało głębokie, przekazywane z pokolenia na pokolenie, poczucie chłopskiej krzyw-
dy.

Choć już w XI w. wzrost danin nakładanych przez książąt oraz kościelna dziesięcina sprowokowały
wielki bunt chłopski (mordowano duchownych, burzono kościoły),  to do końca XV w. sytuacja
tej grupy społecznej  była niezła.  Rolnictwo opierało się  głównie na gospodarstwach chłopskich.
Największe – uprawiane przez tzw. kmieci – zajmowały powierzchnię jednego, a nawet kilku łanów
(jeden łan to ok. 17 ha). Majątki takich gospodarzy często były większe niż dobytek drobnej szlach-
ty (rycerstwa). Płynne granice między stanami zezwalały na uzyskanie szlachectwa, czyli awans
społeczny (np. poprzez małżeństwo szlachcica z córką chłopa). Mieszkańcy wsi mieli sporo swobo-
dy osobistej, mogli zaskarżyć decyzję miejscowego możnowładcy w sądzie państwowym. 

Na wsi powstawały szkoły, chłopskie dzieci uczyły się na krakowskim uniwersytecie. W napisanej
przez Mikołaja Reja w 1543 r. „Krótkiej rozprawie między trzema osobami…” reprezentujący stan
chłopski  Wójt  dyskutuje  swobodnie  ze szlachcicem (Panem)  i wytyka  Plebanowi:  „Co  on  nam
w kazanie powie: / Iż gdy wydam dziesięcinę, / Bych był nagorszy, nie zginę, / A dam li dobrą kolę-
dę, / Ze z nogami w niebie będę”. Historyk Konstanty Grzybowski przypominał, że w owym czasie
chłop „wobec szlacheckiego pana nie jest pokorny.
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 Gdy prałaci z kapituły warszawskiej spisują chłopskie powinności, potrafi jeden z nich, z chaty się
wychyliwszy,  wielkim głosem krzyknąć:  ťkurwa twoja mać kapituła!Ť – jak  zapisał  zgorszony
ksiądz”.

Jednak w połowie XVI w. coraz wyraźniej zaznaczała się przepaść między szlachtą a chłopami. Sta-
nisław Orzechowski – rzecznik złotej wolności szlacheckiej – przekonywał, że chłopi, podobnie jak
mieszczanie, są sługami szlachty, mają inną od niej krew. Chłopi nie zostali uznani przez szlachtę
za część narodu. Od XV w. kolejne przywileje szlacheckie pogarszały sytuację chłopów: ułatwiono
szlachcie rugowanie  chłopów z ich ziemi  i powiększanie  w ten  sposób folwarków. Ograniczono
możliwość,  a następnie wprowadzono zakaz opuszczania wsi przez jej mieszkańców, zaostrzono
kary  za ucieczkę  lub  ukrywanie  zbiegów.  Wprowadzonopowszechną  obowiązkową
pańszczyznę,czyli darmową pracę, której wymiar wzrastał, bo dano szlachcie wolną rękę w jej re-
gulowaniu.

Uzależniono możliwość posłania chłopskiego dziecka do szkoły od zgody pana. Pan też mógł za-
bronić małżeństwa kobiecie, która chciała wydać się za chłopa z innego majątku. Pozbawiono chło-
pów prawnej możliwości skarżenia się na panów do państwowego (podległego władzy królewskiej)
sądu. Sędzią chłopa stawał się jego pan. XVI-wieczny szlachcic Anzelm Gostomski w zasadach 
prowadzenia gospodarki folwarcznej pouczał: „Kmieć naprzód posłuszeństwo panu powinien”. Je-
śli np. nie stawi się do pracy na pańskim polu, należy zastosować wobec niego „chłostę 4 plagi 
przez gołe ciało i znowu odrobić kazać”. Do poskramiania krnąbrnych służyły wyrafinowane narzę-
dzia tortur: dyby, biskupy, kuny, gąsiory.

Chłopi  stawali  się  własnością  szlachcica  ziemianina,  w którego  przeobraził  się  dawny średnio-
wieczny  rycerz.  Najwięksi  ziemianie  wchodzący  w skład  głównych  rodów  magnackich  mieli
po setki tysięcy poddanych (Radziwiłłowie cały milion). Na ich straży stały prywatne armie rozpra-
wiające się z buntownikami.Przywiązując chłopów do majątku i jego właściciela, odizolowano ich
od państwa. Historyk Anna Sucheni-Grabowska pisała:  „Średniowieczny rycerz przekształcił  się
wprawdzie w nowożytnego ziemianina, lecz herb szlachecki wyposażył własność ziemi w pełnię
władzy zwierzchniej nad zamieszkałym w obrębie dziedzicznego państwa nad ludem, odcinając go
praktycznie od związków z władzą państwową”. Konstanty Grzybowski stwierdzał: „W Polsce pań-
stwem dla chłopa był tylko wyzyskujący go pan i chyba dlatego masy chłopskie – jeszcze aktywne
w okresie najazdu szwedzkiego, gdy ucisk chłopa nie przybrał jeszcze takich rozmiarów – były
bierne w czasie  rozbiorów i długo trwało,  nim się  stały aktywną siłą  w walce o niepodległość”.
O chłopskiej niedoli przypominano sobie dopiero w chwilach największych zagrożeń. Gdy Rzecz-
pospolitą zalały wojska szwedzkie i rosyjskie, król Jan Kazimierz złożył w lwowskiej katedrze ślu-
by, że poprawi los chłopów.

Nic z tego nie wyszło. Konstytucja 3 maja co prawda proklamowała wzięcie chłopów „pod opiekę 
prawa i rządu” oraz zachęcała szlachtę do zamiany pańszczyzny na czynsz, ale jednocześnie „naj-
uroczyściej” potwierdzała i uznawała „za niewzruszone” krzywdzące dla chłopów szlacheckie przy-
wileje „od Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Władysława Jagiełły i Witolda brata 
jego, wielkiego księcia litewskiego, nie mniej od Władysława i Kazimierza Jagiellończyków, 
od Jana Alberta, Aleksandra i Zygmunta Pierwszego braci, od Zygmunta Augusta, ostatniego z linii 
jagiellońskiej, sprawiedliwie i prawnie nadane”. Jest to  nieco  stronnicze,  jeszcze  wtedy nie było  
pańszczyzny  takiej  jak w wieku  XVII czy XIX. 
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W wydanej w 1800 r. w Paryżu broszurze „Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?” Józef 
Pawlikowski dowodził związku między odzyskaniem niepodległości a uwolnieniem chłopów. 

Obcy car był dla chłopa mniejszym wrogiem niż rodzimy pan. „To nie chłop, to powstaniec”, 
stwierdzał w opowiadaniu Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” rosyjski ułan, 
który odkrył w wozie Andrzeja Boryckiego broń. Po egzekucji powstańca miejscowy chłop zdarł 
z trupa ubrania i ogołocił pozostawiony na jego polu zaprzęg: „Tak bez wiedzy i woli zemściwszy 
się za tylowieczne niewolnictwo, za szerzenie ciemnoty, za wyzysk, hańbę i za cierpienie ludu, 
szedł ku domowi z odkrytą głową i z modlitwą na ustach”.

W II RP reformę rolną uchwalano dwukrotnie (w 1919 i 1925 r.). W okresie międzywojennym roz-
parcelowano jedynie ok. 20% wielkich majątków ziemskich. Wielki kryzys lat 30. uderzył najbole-
śniej w ubogie, cierpiące już wcześniej głód rodziny chłopskie. „W latach 1933-1935 spożycie 
roczne na

1 osobę w grupie obszarników wynosiło 10 204 zł, podczas gdy na 1 osobę w grupie chłopów wy-
nosiło ono zaledwie 158 zł”, wyliczali znawcy historii gospodarczej Polski Zbigniew Landau i Je-
rzy Tomaszewski.

Józef Piłsudski spotkaniem z arystokratami na zamku w Nieświeżu, głównej siedzibie Radziwiłłów,
pokazał, czyich interesów strzeże odrodzona po przeszło wiekowej niewoli Polska. Wojsko i policja
tłumiły  wielkie bunty chłopskie  w latach 30. W sierpniu 1937 r. zginęło co najmniej 44 uczestni-
ków zapomnianego dziś niemal całkowicie chłopskiego strajku, który objął m.in. Małopolskę i Pod-
karpacie. 4 tys. uczestników buntu trafiło do aresztu.

Niespełna siedem lat później pojawił się dekret o reformie rolnej PKWN. Jan Sztaudynger żegnał 
ziemian: „W narodowe głuche noce / Świeci czarna gwiazda ziemian, / Lecz już szumi i turkoce / 
Gigantyczne koło przemian! / Żal ogromny mnie przenika / I nie mogę odżałować, / Gdy ich brak-
nie spadłych z byka, / Kto drzeć będzie, kto paskować? / Kto podnosić w górę nosy / I pomiatać 
swymi braćmi, / Krwią błękitną, jak niebiosy. / Kto dorówna im, kto zaćmi?”. 

Jacek Kuroń w napisanym wspólnie z Jackiem Żakowskim przewodniku „PRL dla początkujących”
użył wyrażenia „walec awansu” – zrodził go dekret o reformie rolnej, elektryfikacja, uprzemysło-
wienie kraju, powszechna bezpłatna edukacja. „Kiedy w 1953 r. dostałem się na historię, wśród 
sześćdziesięciu paru studentów było nas pięć osób z inteligenckich rodzin. Później ci chłopscy sy-
nowie bardzo szybko zapominali, jakiego dokonali skoku. Zaraz po studiach porównywali już swo-
ją pozycję do pozycji przedwojennych inżynierów, lekarzy, sędziów, urzędników. […] Nie brali 
pod uwagę tego, że przed wojną paśliby krowy”, pisał Kuroń.

Ani razu w ciągu ostatniego 20-lecia parlament nie dostrzegł  dekretu o reformie rolnej. Także w la-
tach 1994 i 2004 – gdy przypadały okrągłe rocznice dekretu o reformie rolnej, i gdy większość 
w obu izbach parlamentów miała lewica oraz ludowcy. To łatwo wytłumaczyć. W historycznych 
uchwałach dominuje nurt narodowo-katolicki (niepodległościowy). Za nim plasuje się nurt wolno-
ściowy (liberalny). Na końcu jest nurt społeczny (socjalistyczny i ludowy nawiązujący do hasła 
sprawiedliwości społecznej). Przy tym nurt społeczny zredukowano do strajków w okresie PRL 
skierowanych przeciwko władzy komunistycznej. Co więcej – podporządkowano go nurtowi nie-
podległościowemu i liberalnemu („Polską drogę do wolności i niepodległości znaczyły kolejne zry-
wy i ofiary z Czerwca 1956, Grudnia 1970 i Grudnia 1981”, zapisano w uchwale Sejmu z 2005 r. 
w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie). 
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Nawet strajki, które wybuchły na fali robotniczego niezadowolenia w sierpniu 1980 r. (z hasłem 
„Socjalizm tak, wypaczenia nie”), zgodnie z wykładnią parlamentarną były „kulminacją protestu 
społecznego przeciwko państwu totalitarnemu”  (z uchwały Sejmu z 1995 r. z okazji 15. rocznicy 
sierpnia 1980 r., podpisania porozumień i powstania NSZZ „Solidarność”). Z polskiej historii nie-
mal doszczętnie usunięto pamięć o niesprawiedliwości, krzywdzie, ucisku i wyzysku. Sprowadzono
ją wyłącznie do heroicznej, choć w przeszłości mocno podziobanej przez kruki i wrony, walki 
o niepodległość, wolność i demokrację.
_______________________
Ziemia dla chłopów
„Aby przyspieszyć odbudowę Kraju i zaspokoić odwieczny pęd chłopstwa polskiego do ziemi, Pol-
ski Komitet Wyzwolenia Narodowego przystąpi natychmiast do urzeczywistnienia na terenach wy-
zwolonych szerokiej reformy rolnej”

Z Manifestu PKWN
„Przeprowadzenie reformy rolnej obejmuje: upełnorolnienie istniejących gospodarstw karłowatych,
małorolnych i średniorolnych; tworzenie nowych samodzielnych gospodarstw wolnych dla bezrol-
nych, robotników i pracowników rolnych, […] zarezerwowanie odpowiednich terenów dla szkół, 
[…] zarezerwowanie odpowiednich terenów pod rozbudowę miast […]. Na cele reformy rolnej 
przeznaczone będą nieruchomości ziemskie: […] stanowiące własność albo współwłasność osób fi-
zycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekracza bądź 100 ha powierzchni ogólnej, 
bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie województw poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, jeśli
ich rozmiar łączny przekracza 100 ha powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rol-
nych tej powierzchni”.
Z dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej
__________________________
PKWN mocniejszy od IV RP
9 marca 2007 r. – w okresie rządu Jarosława Kaczyńskiego – ówczesny poseł Jacek Kurski skiero-
wał do ministra rolnictwa i rozwoju wsi interpelację. Dociekał, dlaczego dekret wprowadzający ko-
munizm obowiązuje, choć „ustrój komunistyczny został uznany za zbrodniczy”. W szczególności 
interesowało go, czy dekret PKWN „nie stoi na drodze przemian dążących do zbudowania sprawie-
dliwej i solidarnej IV RP?”. Odpowiedział mu – z trybuny sejmowej – przedstawiciel resortu rolnic-
twa Henryk Kowalczyk. Stwierdził m.in.: „Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej jest aktem prawnym ustanowionym 
w warunkach przemian ustrojowych, jakie zachodziły w Polsce po zakończeniu II wojny światowej.
Sprawa legalności działania ówczesnych władz państwowych pozostaje dziś w sferze ocen histo-
rycznych i politycznych, nie może natomiast nieść konsekwencji w postaci ignorowania faktu, 
że organy takie jak PKWN efektywnie wykonywały władzę państwową, a akty normatywne przez 
nie stanowione były podstawą rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych. Dekret o reformie rolnej 
ukształtował strukturę własnościową w obszarze własności rolnej, a także stosunki prawne i fak-
tyczne w innych dziedzinach życia gospodarczego. Upływ czasu nadał tym stosunkom charakter 
trwały, w związku z czym dzisiaj stanowią one podstawę ekonomicznej egzystencji znacznej części 
gospodarstw rolnych. […] 

Pragnę poinformować Pana Posła, że pośród licznych postępowań rewindykacyjnych prowadzo-
nych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi okazuje się, że w zdecydowanej większości 
przypadków przejęcie nieruchomości nastąpiło w zgodzie z postanowieniami dekretu. Jakkolwiek 
ocena moralna tego aktu może być dzisiaj różna, w trakcie postępowania administracyjnego organy 
administracji muszą posługiwać się wyłącznie obowiązującym prawem. Strony postępowań zakoń-
czonych decyzjami negatywnymi nie tylko nie mogą się ubiegać o przywrócenie własności przeję-
tych nieruchomości, ale również nie przysługuje im roszczenie odszkodowawcze, bowiem – jak już 
to powyżej zaznaczono – na podstawie dekretu o reformie rolnej przejmowano nieruchomości bez 
żadnego odszkodowania”.                           _6.



Jak Polskę zmieniła reforma rolna PKWN?
Prof. Izabella Bukraba, socjolog wsi, UW, PAN
Reforma rolna, mająca podstawę w dekrecie PKWN z 6 września 1944 r., przeznaczała ok. 6 mln ha
(na tzw. ziemiach dawnych – 2,4 mln, a na tzw. ziemiach odzyskanych – 3,6 mln ha) dla chłopów 
małorolnych i ludności bezrolnej. Interpretowano to jako akt sprawiedliwości dziejowej i zarazem 
sposób na likwidację głodu ziemi na polskiej wsi, czy nawet na radykalną poprawę struktury agrar-
nej polskiego rolnictwa.

 W rzeczywistości reforma przyczyniła się jedynie do radykalnej zmiany w jednym aspekcie – 
oznaczała mianowicie definitywny kres warstwy ziemiańskiej. Dla chłopów i całego rolnictwa 
oznaczała niewiele: już na początku sporą część zarekwirowanej „obszarnikom” ziemi przeznaczo-
no na potrzeby gospodarki uspołecznionej (w 1950 r. było to już 2,2 mln ha), resztą obdzielono rze-
sze chętnych, ale też niechętnych (spora część chłopów nie chciała bowiem cudzej, a więc kradzio-
nej własności; z kolei sporo byłych pracowników folwarcznych nie chciało stać się indywidualnymi
rolnikami, zwłaszcza karłowatymi, no i nie miało żadnych doświadczeń, jak samodzielnie prowa-
dzić gospodarstwo). W wyniku reformy w dalszym ciągu na polskiej wsi przeważały gospodarstwa 
małe (do 5 ha), niedające szans na utrzymanie rodziny ani modernizację rolnictwa, co więcej rozpo-
częto w 1948 r. przymusową kolektywizację.

Oceniana z perspektywy dziesięcioleci reforma jawi się więc jako typowe połowiczne i skażone 
ideologią przedsięwzięcie, które nie poprowadziło polskiej wsi w żadnym konsekwentnie realizo-
wanym kierunku. Nadawanie ziemi indywidualnym rolnikom miałoby sens, gdyby za tym szła poli-
tyka intensywnego wspierania indywidualnego rolnictwa, tymczasem nic takiego nie nastąpiło. 
Chłopi musieli sami finansować funkcjonowanie swoich gospodarstw, dopłacając w dodatku do no-
torycznie deficytowych PGR-ów. A jeśli mimo to udawało się im wyjść na swoje, zaliczano ich 
do kategorii kułaków, prześladowano, tępiono i wsadzano do więzienia (skromnie licząc, jakieś 200
tys. odsiedziało za przedsiębiorczość i gospodarność).

Nie sposób jednak zaprzeczyć, że wspomniany brak konsekwencji spowodował także w Polsce „za-
mrożenie” na dobre pół wieku anachronicznej struktury agrarnej, która dziś przechowuje ok. 2-3 
mln rezerwowej siły roboczej. Okazało się to błogosławieństwem zaraz po ’89 r., kiedy można było 
względnie małym kosztem odchudzić przemysł; obecnie zaś politycy cieszą się z otwarcia unijnych 
rynków pracy, gdzie znajdują zatrudnienie przegrani transformacji, a demografowie marzą, że być 
może tym razem, dzięki „emigracji ostatniej”, na dobre pozbędziemy się wszystkich ludzi zbęd-
nych, spowalniających modernizację kraju. I to wszystko w kraju, gdzie organizuje się szumne 
Kongresy Obywatelskie .

Tak więc decyzje sprzed ponad 60 lat ciążą do dziś na naszej społecznej i ekonomicznej rzeczywi-
stości, wyznaczają dualną strukturę gospodarki i podzielonego, niestety, społeczeństwa. Tylko czy 
naprawdę nie mamy lepszego pomysłu na polską wieś i polskie rolnictwo niż odcinanie kuponów 
od reformy PKWN, piętnowanie mieszkańców wsi jako grupy „złodziejsko-żebraczej” i eksporto-
wanie rzesz pracowników, by pomnażali PKB krajów zachodnich, a nie Polski?
Anna Tatarkiewicz, publicystka

W największym skrócie – historia reformy rolnej sięga czasów międzywojennych. Wówczas cała 
lewica opowiadała się za jej przeprowadzeniem, jednak do tego nie doszło. Dopiero po wojnie ten 
postulat został spełniony. Można dyskutować, czy dokonano reformy racjonalnie, czy nie, ale nieba-
wem nastąpiła kolektywizacja, która położyła się cieniem na poprzedniej decyzji. Dopiero 
po 1956 r. na wsi zaczęło się dziać lepiej, za Gierka zaś mówiło się, że jest najlepiej. Tylko że wte-
dy żyliśmy na kredyt.
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Wojciech Olejniczak, b. minister rolnictwa, europarlamentarzysta

Skutki tamtych decyzji były wieloletnie i widoczne są do dziś. Jednak założenia tamtej reform rol-
nej nie są adekwatne do warunków dzisiejszych, choć wówczas miały bardzo pozytywne znaczenie,
zarówno bezpośrednio dla rolników, jak też dla konsumentów, dla wszystkich Polaków. W ten spo-
sób zapewniono dostawy żywności i uregulowano stosunki własnościowe. Późniejsze próby kolek-
tywizacji, jak wszystkie rozwiązania sztuczne, były w Polsce zupełnie nieakceptowane i w związku 
z tym nawet trudno mówić, że kolektywizacja została w pełni dokonana. Jednak odcisnęła na wsi 
negatywne piętno. 

Sam sposób kolektywizacji sprawił, że nawet obecnie rolnicy czują niechęć do współdziałania, 
do zakładania spółdzielni, które mogłyby połączyć siły gospodarzy na danym terenie. Po tylu la-
tach, kiedy możliwe jest dobrowolne zbiorowe działanie, wyczuwa się niechęć i opór, co w skut-
kach przynosi nieraz spore szkody. Chodzi np. o wspólne zakupy urządzeń czy podejmowanie in-
nych zbiorowych decyzji. To wciąż bardzo trudny problem, który ma korzenie w przeszłości.

Ryszard Grzesiuła, pełnomocnik prawny byłych właścicieli ziemskich, m.in. Jezierskich w Otwoc-
ku Wielkim

Dzisiejsza struktura agrarna w Polsce powróciła do struktury agrarnej sprzed 1939 r. Mamy kilkana-
ście gospodarstw rolnych po kilkadziesiąt tysięcy hektarów, jest także bardzo dużo gospodarstw rol-
nych po kilkaset hektarów i choć kilka lat temu Sejm na wiosek PSL przyjął ustawę, że gospodar-
stwo rolne w Polsce powinno mieć nie więcej niż 300 ha, nie jest to obligatoryjne. Można dokupić 
prywatnie nawet tysiąc hektarów. Znam gospodarstwo na Mazurach, które ma 21 tys. ha, bo tyle ro-
dzina skupiła. A drugie ma ponad 30 tys. Są i tacy, co przy okazji odkupują pałace od skarbu pań-
stwa i sobie remontują. Jest już prawie jak przed wojną, tyle że wtedy duże gospodarstwa były 
na terenach wschodnich, które Polska utraciła, na Wołyniu, Białorusi, Ukrainie, a teraz są w obec-
nych granicach.

 Przed wojną była przeprowadzana parcelacja i jeśli ktoś miał 1 tys. ha gruntów ornych, to jedną 
czwartą tego miał rozparcelować, ale najczęściej za zgodą starosty te 250 ha rozprzedawał różnym 
chętnym. Wtedy nie było poszanowania prawa własności, komuniści zaś rozdawali i w związku 
z tym powstała rzesza drobnych rolników, ok. 1 mln drobnych gospodarstw jednohektarowych, 
z których się nie wyżyje. To było tylko mnożenie biedy.
Prof. Henryk Słabek, historyk, UW  
Przy wszystkich swych niedostatkach powojenna reforma rolna symbolizowała kres zadawnionych,
parafeudalnych stosunków społeczno-gospodarczych.
    

WIEŚ POLSKA W LATACH 1945–1956

W wyniku działań wojennych i polityki okupacyjnej najeźdźców w latach 1939–1945 (kontyngenty,
rekwizycje, wysiedlenia, pacyfikacje) wieś polska poniosła ogromne straty społeczne i gospodar-
cze. Zginęło ok. 1,3 mln jej mieszkańców, wielu doznało cierpień moralnych i fizycznych, pozosta-
wiających trwałe ślady. Znacznie zdewastowane zostały grunty rolne oraz zabudowania gospodar-
cze, zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 467 tys. zagród (mieszkania dla ok. 3 mln osób). Straty rol-
nictwa szacowano na ok. 35% przedwojennej wartości majątku, nastąpił znaczny spadek pogłowia
zwierząt gospodarczych: koni, bydła i trzody chlewnej
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. Odłogi oraz tereny zniszczone przez działania wojenne stanowiły ok. 40% ogólnej powierzchni
gruntów, na polach pozostały setki tysięcy min i niewypałów.W wyniku umów między przywódca-
mi trzech głównych państw koalicji antyhitlerowskiej, po wyzwoleniu ziem polskich spod okupacji
niemieckiej Polska znalazła się w zasięgu wpływów polityki sowieckiej, a władzę w kraju przejęli
komuniści. Po ustaleniach zmian terytorialnych podjętych na konferencji w Poczdamie do Związku
Radzieckiego przeszło ok. 180 tys. km kw. ziem znajdujących się do 1939 r. w państwie polskim.
Straty te rekompensować miał nabytek ziem na zachodzie i północy o obszarze ok. 101 tys. kmkw.
Wraz z ubytkiem ogólnego terytorium Polski zmniejszył się także obszar użytków rolnych. W no-
wych granicach ich powierzchnia była mniejsza o 4,7 mln ha (o 18,6%), w tym powierzchnia grun-
tów ornych i sadów mniejsza o 2,3 mln ha (o 12,2%), użytków zielonych – o 2,4 mln ha (o 37,3%).

W nowych warunkach geopolitycznych Polsce narzucono i stopniowo wprowadzano system gospo-
darczy wzorowany na rozwiązaniach sowieckich. Jego główną cechą było podporządkowanie go-
spodarki celom politycznym Związku Radzieckiego. Proces ten zapoczątkowała nacjonalizacja róż-
nego  rodzaju  przedsiębiorstw  oraz  wprowadzenie  monopolu  państwa  w  handlu  zagranicznym.
Równocześnie, w celu pozyskania przychylności chłopów dla przemian ustrojowych i politycznym,
przeprowadzono reformę rolną.

Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej, ogłoszony 6 września 1944 r. jako jeden z pierwszych
aktów normatywnych Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, wydany został niezgodnie z
ówcześnie obowiązującą Konstytucją Polski, gwarantującą prawo własności. Wprowadzał przymu-
sową parcelację bez odszkodowania wszystkich majątków ponad 50 ha w środkowej Polsce i ponad
100 ha w województwach poznańskim, pomorskim i śląskim oraz nadanie gospodarstw rolnych nie
większych niż 5 ha chłopom, którzy za przydział zostali zobowiązani do zapłaty równowartości jed-
norocznego zbioru w 10-20 ratach.PKWN zarządził też konfiskatę majątków Niemców, kolaboran-
tów i osób uchylających się od służby wojskowej. Parcelację przeprowadzano siłą.30 października
kolejnym dekretem –o „ochronie państwa” – za bojkotowanie reformy wprowadzono kary do wyro-
ku śmierci włącznie.

W wyniku konfiskaty i parcelacji majątków ziemskich oraz osadnictwa na Ziemiach Zachodnich i
Północnych, ziemię o pow. 6,1 mln ha otrzymało w latach 1945–1949 na własność 1,0 mln rodzin.
Powstało 814 tys. nowych gospodarstw, a 254,4 tys. zostało powiększonych. Przeciętna powierzch-
nia  nowo utworzonych gospodarstw wynosiła  6,9 ha.  W 1949 do gospodarstw indywidualnych
i spółdzielni  produkcyjnych  należało  91,4% ogólnej  powierzchni  użytków  rolnych.  Przy  czym
zmniejszył się udział gospodarstw do 5 ha, wzrósł zaś udział gospodarstw większych, a przeciętna
powierzchnia użytków rolnych przypadających na 1 gospodarstwo zwiększyła się z 4,5 ha w 1938 r.
do 5,8 w 1950 r., tj. o ok. 29%.W wyniku reformy rolnej doszło na wsi do tzw. ześredniaczenia go-
spodarstw chłopskich, przestała istnieć klasa wielkich właścicieli ziemskich, nadziały ziemi zostały
przyznane nie tylko właścicielom gospodarstw karłowatych i małorolnych, ale i ludności bezrolnej.

Mimo że odbudowa rolnictwa uznana została za priorytetowe zadanie gospodarcze, a warunki do
rozwoju gospodarstw indywidualnych były początkowo sprzyjające (korzystny układ cen produk-
tów rolnych i przemysłowych, niskie świadczenia na rzecz państwa, tani kredyt,pomoc z UNRA),w
1946 r. wartość produkcji rolnej stanowiła zaledwie ok. 48% produkcji powojennej.
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Chcąc pozyskać dla swojej polityki chłopów, działacze komunistyczni zajęli się procesem tworze-
nia politycznego zaplecza polskiej wsi – tzw. lubelskiego Stronnictwa Ludowego i objęli w nim
kluczowe stanowiska. Zawłaszczając nazwę, próbując przejąć tradycje i bazę społeczną ludowców,
ugrupowane to stało się ważnym instrumentem dla komunistów w walce z autentycznym polskim
ruchem ludowym.Polityce komunistów przeciwstawili się ludowcy zorganizowani w kierowanym
przez Stanisława Mikołajczyka Polskim Stronnictwie Ludowym, będącym kontynuacją przedwo-
jennego Stronnictwa Ludowego i konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch”. Nie godząc się z
narzuconym systemem, podjęli walkę polityczną o wolność i demokrację, w programie politycznym
stronnictwo to opowiadało się za obroną legalnymi środkami niezawisłości państwowej Polski i su-
werenności narodu. Głosiło założenia ideologii agraryzmu, co oznaczało odrzucenie dyktatury pro-
letariatu i kierowniczej roli partii robotniczej. 

W budowie nowego ładu społecznego proponowało koncepcję „trzeciej drogi”, mającej stanowić
pośrednią formę ustrojową pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem.Postulowało ustrój  parlamen-
tarno-demokratyczny z szerokim samorządem terytorialnym i gospodarczym. Za podstawę rozwoju
gospodarczego Polski PSL uznawało rolnictwo, broniło drobnej i średniej własności prywatnej, po-
pierało wszelkie formy spółdzielczości. Głosiło też postulat powszechnej i demokratycznej oświaty.
PSL proponowało oparcie polityki zagranicznej Polski na partnerstwie i współpracy z ZSRR oraz
innymi państwami koalicji antyfaszystowskiej.

PSL było reprezentowane w Krajowej Radzie Narodowej i weszło w skład Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej, stanowiąc jednocześnie podstawę legalnej, antykomunistycznej opozycji. Wy-
stępowało przeciwko podporządkowaniu Polski ZSRR i bezskutecznie zabiegało o realne wsparcie
USA i Wielkiej Brytanii. Dążyło do szybkiego przeprowadzenia wolnych, demokratycznych wybo-
rów parlamentarnych. W maju 1946 r. PSL liczyło ponad 800 tys. członków i wielu sympatyków.
Stronnictwo stanęło w opozycji wobec linii politycznej partii komunistycznej. Licząc na zwycię-
stwo w wyborach parlamentarnych, odrzucało koncepcję Polskiej Partii Robotniczej bloku wybor-
czego sześciu partii – tzw. Bloku Demokratycznego.

Program polityczno-gospodarczy i wpływy społeczne PSL były zwalczane przez PPR i podporząd-
kowane jej organy, instytucje państwowe oraz ugrupowania polityczne. Jednocześnie od 1945 r.
PPR dążyła  do  rozbicia  wewnętrznego Stronnictwa.Pomimo szerokiego poparcia  społeczeństwa
polskiego i Kościoła, w wyniku fałszerstw w wyborach do sejmu w 1947 roku, szykan i aresztowań,
PSL poniosło klęskę. Represje wobec działaczy PSL doprowadziły do rozbicia stronnictwa. W wy-
niku terroru ze strony Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1945–1947 skrytobójczo zamordowano po-
nad 100 działaczy PSL. Jego przywódca Stanisław Mikołajczyk, zagrożony aresztowaniem, musiał
nielegalnie wyjechać z Polski. Była to klęska polskiej demokracji, początek totalitaryzmu w Polsce-
.Komuniści, nie potrafiąc zagospodarować politycznie środowiska wiejskiego, godzili się na dzia-
łalność programowo i politycznie niesamodzielnej partii chłopskiej. W wyniku ich zabiegów w li-
stopadzie 1949 r. doszło do połączenia tzw. lubelskiego SL z tzw. Odrodzonym PSL. 

Powołane wówczas Zjednoczone Stronnictwo Ludowe odrzuciło i potępiło agraryzm, przyjęło też
głoszoną przez PZPR koncepcję sojuszu robotniczo-chłopskiego oraz przodującej klasy robotniczej
w państwie. Było to równoznaczne z pozbawieniem ruchu ludowego samodzielności, a mieszkań-
ców wsi autentycznej reprezentacji politycznej.
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ZSL nie wypracowało samodzielnego programu gospodarczego, w tym także rolnego. Zostało zmu-
szone do pełnej akceptacji komunistycznej wizji przebudowy ustroju rolnego, tj. priorytetowej spra-
wy okresu stalinowskiego w Polsce – kolektywizacji. Władze Stronnictwa oficjalnie deklarowały
włączenie się do realizacji programu gospodarczego PZPR i poparcie programu kolektywizacji wsi
wzorowanego na systemie sowieckim. Jednakże w praktyce członkowie ZSL bojkotowali kolekty-
wizację.

Decyzję o rozpoczęciu kolektywizacji rolnictwa KC PPR podjął w połowie 1948 r. Mimo stosowa-
nia środków przymusu do 1951 r. powstało jedynie ok. 2,2 tys. spółdzielni, zajmujących ok. 0,8%
użytków rolnych i liczących ok. 23 tys. członków. Do spółdzielni przystępowali głównie słabsi eko-
nomicznie chłopi, którzy ziemię często otrzymali w latach 1944–1945 podczas parcelacji i osadnic-
twa na ziemiach przyłączonych do Polski.

 Od połowy 1952 r.  po wprowadzeniu przywilejów dla spółdzielni i zaostrzeniu represji  wobec
opornych liczba spółdzielni zaczęła szybciej wzrastać. W roku 1953 było ich ok. 7,8 tys., z 1207
tys. ha użytków rolnych (6,7% użytków rolnych w kraju) i z ok. 160 tys. członków, a w 1955 r. już
9,8 tys. z uprawianym obszarem 1638 tys. ha (9,2%) i liczących ok. 205 tys. członków. Przeciętna
spółdzielnia zrzeszała ok. 20 członków, dysponujących ok. 80 ha gruntów i ok. 65 sztukami bydła i
trzody chlewnej. Tworzone spółdzielnie produkcyjne, składające się z biedniaków, mimo pomocy
państwa nie były w stanie samodzielnie się utrzymać, przynosiły duże straty

Wraz z realizacją planu kolektywizacji rolnictwa nastąpiło znaczne pogorszenie warunków rozwoju
gospodarstw indywidualnych poprzez wprowadzenie w lipcu 1951 r. obowiązkowych dostaw pod-
stawowych produktów rolnych–mleka, zboża i ziemniaków, zwierząt rzeźnych, a następnie innych
produktów rolnych – po znacznie niższych cenach w porównaniu z cenami w kontraktacji, wysoką
progresję podatkową, ograniczenie kredytu, przejmowanie gospodarstw podupadłych ekonomicznie
i częste stosowanie przymusu administracyjnego przy zakładaniu spółdzielni produkcyjnych.

Kolektywizacja wsi przyniosła wiele cierpień i prześladowań. Przywiązani do tradycji, Kościoła i
ojcowizny, chłopi bronili swej niezależności. Represjonowano około 1 mln opornych, którzy nie
chcieli  wstępować do spółdzielni produkcyjnych (m.in. bezprawne domiary podatkowe, rewizje,
niszczenie dobytku, liczne aresztowania).

„Walka z kułakami” doprowadziła do upadku najbardziej towarowych gospodarstw rolnych. Nastą-
pił poważny spadek produkcji grożący ruiną rolnictwa. Za skutki swojej polityki władze obciążyły
bezpośrednich jej wykonawców (tzw. sprawa gryficka i in.). Pewna poprawa nastąpiła dopiero po
roku 1954, wskutek względnego zmniejszenia uprzywilejowania uspołecznionego sektora rolnic-
twa.W latach 1955–1956 władze PZPR stopniowo rezygnowały z forsownej kolektywizacji rolnic-
twa, ograniczono obciążenia finansowe gospodarstw indywidualnych; od końca 1956 r. nastąpiło
żywiołowe rozwiązywanie spółdzielni (po 1956 r. ich liczba wahała się w granicach 1,8 tys.).

W pierwszych latach powojennych nastąpił znaczny przepływ ludności wiejskiej do miast oraz na
Ziemie Północne i Zachodnie, zmniejszyło się też przeludnienie agrarne. Spadał udział ludności
utrzymującej się z rolnictwa. 
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Wskutek przemian cywilizacyjnych znaczna część ludności wiejskiej zatraciła cechy tradycyjnego
chłopa. Powstawała nowa kategoria społeczeństwa – chłopi-robotnicy. Następował awans cywiliza-
cyjny ludności pochodzenia chłopskiego przechodzącej do miast. 

Dzięki akcji „walki z analfabetyzmem”, upowszechnieniu oświaty i rozciągnięciu na wieś państwo-
wych instytucji 

Dzięki postawie polskich chłopów nie udało się zniszczyć prywatnej własności w rolnictwie, co da-
lece odróżniało Polskę od innych krajów komunistycznych i zyskało miano „polskiej drogi do so-
cjalizmu”. Spośród wszystkich warstw społeczeństwa polskiego chłopi ponieśli jednak największy
ciężar industrializacji w okresie planu 6-letniego. Tylko w wyniku nieprawdopodobnej eksploatacji
ekonomicznej indywidualnego rolnictwa w okresie stalinowskim możliwy był propagowany przez
komunistów proces intensywnego uprzemysłowienia kraju.  Wielkie przedsięwzięcia,  typu Nowa
Huta czy wiele innych, miały służyć przede wszystkim imperialnym interesom sowieckim.

XVI WIEK
wtedy to zostało ograniczone prawo chłopów do opuszczania wsi, a na pocz. XVI w. konstytucje 
sejmowe przywiązały ich do ziemi; rozwój folwarku wpłynął na zmniejszenie posiadłości chłopów 
i wzrost ciężarów; w 1. poł. XV w. pańszczyzna w dobrach kośc. dochodziła do 2 dni w tygodniu, 
w dobrach szlacheckich była mniejsza; 1520 uznano 1 dzień w tygodniu z 1-łanowego gospodar-
stwa za obciążenie minimalne.

 Zmniejszyła się powierzchnia gospodarstw chłopskich, w XVI w. przeciętnie 1/2 łana, w 2. poł.
XVII w. przeważały gospodarstwa jeszcze mniejsze; opór wobec pogarszającej się sytuacji ekon.
i prawnej  objawiał się zbiegostwem chłopów. W XVIII w. pańszczyzna wynosiła na ogół  6 dni
z łana; kryzys gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej spowodował wprowadzanie połowicznych
reform (czynszowanie). Konstytucja Księstwa Warsz. 1807 zniosła poddaństwo chłopów, ale nie
przyznała im ziemi; w zaborze prus. zniesiono poddaństwo również 1807, uwłaszczano 1808–50;
w zaborze austr. uwłaszczenia dokonano 1848; najdłużej ustrój folwarczno-pańszczyźniany istniał
w zaborze ros., dopiero 1864 przeprowadzono uwłaszczenie (na warunkach podanych przez władze
powstania styczniowego). Najszybsze były przemiany wsi w zaborze prus., w zaborze austr. i ros.
długo utrzymywały się przeżytki stosunków feudalnych. 

Uwłaszczenie sprzyjało przemianom społ. na wsi; wyodrębniła się warstwa zamożnych chłopów,
bezrolni  stawali  się  robotnikami  w dużych majątkach,  emigrowali  też  do  miast.  Na przeł.  XIX
i XX w. ożywiło się wychodźstwo zarobkowe, nasiliła się emigracja polit. (emigracje polskie nie-
podległościowe 1772–1918). Mimo pozostawania ziem pol. pod panowaniem 3 państw zaborczych,
XIX w. był okresem stopniowego kształtowania się świadomości nar. (udział w powstaniu stycznio-
wym, najliczniej na Lubelszczyźnie), a zwłaszcza poczucia jedności językowej i rel.; na wsi rozwi-
jała się oświata, zwalczano alkoholizm, powstawały kółka roln., spółdzielnie (gł. oszczędnościowo-
pożyczkowe); rozwijał się także ruch lud., gł.  w Galicji.  W czasie I wojny świat. wieś poniosła
ogromne straty w ludziach i majątku trwałym. W niepodległej Polsce chłopi byli zdezintegrowani
politycznie, słabo zorganizowani; niemniej oddolna działalność społ. (spółdzielczość, partie polit.,
ruch „Wici”) prowadziła do kulturowej modernizacji części warstwy chłopskiej i do włączania się
chłopów na szerszą skalę w życie kraju; 
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chłopi domagali się reformy rolnej, dostępu do władzy polit., oświaty, żądali likwidacji zadłużenia
wsi, zniesienia rekwizycji za zaległe podatki; na wsi było ogromne przeludnienie — w 1935 4,5
mln osób „zbędnych” w rolnictwie, mimo iż część chłopów przeniosła się do miast i ok. 100 tys.
rocznie (do 1929) emigrowało zarobkowo; kryzys pogarszał sytuację, radykalizował formy walki:
strajki i demonstracje (Racławice, Nowosielce). 

W czasie II wojny światowej i okupacji niem. wieś pol. była wyniszczana (kontyngenty, rekwizycje,
wysiedlenia,  pacyfikacje).  Na ziemiach II Rzeczypospolitej  włączonych jesienią 1939 do ZSRR
władze sowieckie podjęły parcelację majątków ziemskich i większych gospodarstw, 1940 rozpoczę-
ły kolektywizację i deportacje. Na terenach okupowanych przez Niemców chłopi przeciwstawiali
się ich polityce, byli gł. siłą Polski Podziemnej ???( encyklopedia  tak pisze ) wyłonili własną or-
ganizację zbrojną — Bataliony Chłopskie. Po wojnie, która spowodowała ogromne straty wsi —
ok. 1,3 mln osób, zmniejszyło się przeludnienie agrarne, nastąpił przepływ ludności wiejskiej do
miast i na Ziemie Pn. i Zachodnie. 

Na wsi, w wyniku reformy rolnej, doszło do tzw. ześredniaczenia gospodarstw chłopskich; przestała
istnieć klasa wielkich właścicieli ziemskich; ziemią zostali nadzieleni nie tylko właściciele gospo-
darstw karłowatych i małorolnych, ale i ludność bezrolna; nowym elementem ustroju rolnego stały 
się państw. gospodarstwa rolne, nową kategorią społ. — chłopo-robotnicy. 

Pańszczyzna w Polsce – forma renty feudalnej polegająca na bezpłatnej i przymusowej pracy chło-
pów na rzecz właściciela ziemskiego w zamian za uzyskany nadział gruntu. Na ziemiach polskich
pańszczyzna występowała   do 1864 r. Na terenie zaboru austriackiego dekret cesarski z 1797 r. za-
bronił dziedzicom egzekwowania zaległej pańszczyzny i podwód w niedzielę i święta. Wraz z li-
kwidacją pańszczyzny nie zniknęły bariery społeczne i materialne czyniące chłopów obywatelem
drugiej kategorii. Chłopi pozbawieni praw publicznych, z utrudnionym dostępem do oświaty, roz-
poczęli walkę o swoje prawa w tzw. ruchu ludowym.

W 1520 r. sejm postanowił, że każdy chłop musi co najmniej jeden dzień w tygodniu przepracować
bez zapłaty w folwarku swego pana. W Polsce w późniejszym okresie wprowadzono naliczanie
pańszczyzny od wielkości gruntu posiadanego przez chłopa za pomocą dni w tygodniu przypadają-
cych na łan – np. pańszczyzna 4 dni od łana tygodniowo oznaczała, że chłop mający połowę łana
miał odpracować u pana 2 dni na każdy tydzień, a posiadacz 1 łanu – 4 dni; ponadto chłop nie mu-
siał odpracowywać wyłącznie sam pańszczyzny – jeśli przez 1 dzień pracował wraz z 2 synami po-
wyżej określonego wieku i 1 parobkiem, to zaliczano mu 4 dni. W XVII w. pańszczyzna osiągała
wymiar 6 dni pracy darmowej tygodniowo.

Pańszczyzna stała się w Polsce dominującą formą płatności za użytkowanie gruntu. Wynikało to z 
gwałtownego rozwoju gospodarki folwarcznej. Jednym z większych problemów przy rozwoju owej 
gospodarki był problem z zapewnieniem siły roboczej i narzędzi. Początkowo możliwe było wyku-
pienie się spod władzy pana za pewną sumę pieniędzy (tzw. libertacja), jednak z biegiem czasu i 
tego zakazano. Już w XV wieku nierzadka była 2-, 3-dniowa pańszczyzna. Przywilej toruński upo-
wszechnił w 1520 pańszczyznę do 1 dnia w tygodniu z łanu, lecz już w II poł. XVI wieku, w wyni-
ku dania szlachcie wolnej ręki w sprawie ustalania długości pracy przy pańszczyźnie, za powszech-
ną normę w królewszczyznach uznawano 2 dni w tygodniu z łanu, a prywatni i kościelni zarządcy 
wymagali od chłopów więcej. 
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W połowie XVII wieku pańszczyzna dochodziła do 4–5 dni, zaś w XVIII w. nieraz do 6–7 czy też 
nawet 10 dni. Sporadycznie zdarzały się absurdalne przypadki że z 1/3 łana chłop musiał odpraco-
wać 12 dni w tygodniu. Warto zauważyć, że nie oznacza to, że chłop pracował codziennie – po pro-
stu zobowiązany był do pracy wraz z synami lub wynajętymi parobkami tak, aby wykonać określo-
ną ilość „osobodni roboczych” w tygodniu. 

Rodzaje pańszczyzny
• Pańszczyzna piesza – główny rodzaj pańszczyzny, obciążający przymusową i darmową pra-

cą wszystkich chłopów, czyli zagrodników, chałupników, a nawet bezrolnych komorników z
wyjątkiem kmieci wykonujących zazwyczaj pańszczyznę sprzężajną. 

• Pańszczyzna sprzężajna – rodzaj pańszczyzny obciążający chłopów głównie kmieci zobo-
wiązanych do stawienia się do prac z własnym zaprzęgiem. 

• Pańszczyzna wydziałowa, jutrzyna – wprowadzona w XVII – XVIII w., jako odpowiedź pa-
nów na obniżającą się jakość pracy chłopów pańszczyźnianych. Określano obszar, na któ-
rym miały być wykonane wszystkie prace, od orki po zwózkę zbiorów. 

• Darmocha, daremszczyzny – darmowe i przymusowe prace wykonywane przez chłopów, 
niewyszczególnione w obowiązującym prawie ani w żadnej umowie między panem a chło-
pem. 

• Powaby, tłoki lub gwałty – roboty nadzwyczajne, przymusowe i nieodpłatne wykonywane 
przez chłopów w okresie intensywnych prac rolnych (np. w czasie żniw, sianokosów lub 
orki), wynagradzane jedynie poczęstunkiem. 

Wydarzenia związane z rozwojem i likwidacją problemu pańszczyzny w Polsce

• 1105 r. –sfałszowany  pod  kątem  nadań kościelnych - przywilej tyniecki, pierwszy z 
dokumentów ustalający wymiar pańszczyzny w dobrach klasztornych i kościelnych.

•  Od XII w. do 1520 r. wymiar pańszczyzny obciążającej chłopów wynosił od 2 do 4 dni w 
roku.   Majątki utrzymywały się  głównie z  handlu.

• 1520 r. – przywilej toruński, podwyższono obowiązek odrabiania pańszczyzny do 1 dnia w 
tygodniu i objęto nim wszystkich poddanych. Ciągle podwyższana pańszczyzna osiągnęła w
XVIII w. nawet do 7 dni w tygodniu. 

• 1760 r. – w dobrach magnackich Andrzeja Zamoyskiego pańszczyznę zamieniono chłopom 
na czynsz. 

• 1776 r. – w projekcie prawa ziemskiego zwanego Kodeksem Zamoyskiego prawną poprawę 
bytu chłopów podjął Andrzej Zamoyski. Kodeks został odrzucony przez sejm w 1780 r. 

• 1790 r. – autor broszury pt. „Uwagi praktyczne o poddanych polskich”, postulował zamianę 
pańszczyzny na przymusowe oczynszowanie z urzędu. 

• 1794 r. – na mocy uniwersału połanieckiego, chłopom przyznano wolność osobistą, nieusu-
walność z użytkowanej ziemi oraz obniżenie wymiaru pańszczyzny o połowę. 

• 1811 r. – na mocy edyktów z lat 1811–1850 zniesiono pańszczyznę na terenie zaboru pru-
skiego. W Wielkim Księstwie Poznańskim w 1823 r. 

• 1830 r. – Jan Olrych Szaniecki złożył w sejmie  kolejny projekt zniesienia pańszczyzny, od-
rzucony przez posłów Królestwa Polskiego. 

• 1846 r. – na mocy ukazu cara Mikołaja I w Królestwie Polskim zniesiono pańszczyznę w 
formie darmoch, powabów i najmu przymusowego. 

• 1848 r. – na mocy patentu z 17 kwietnia 1848 r. zniesiono pańszczyznę na terenie zaboru au-
striackiego. Zniesienie pańszczyzny było pokłosiem powstania krakowskiego i rzezi galicyj-
skiej.                                                  14.



• 1861 r. – pod wpływem masowej odmowy wykonywania świadczeń na rzecz dworów na 
mocy ukazu z 4 (16) maja wydanego przez cara Aleksandra II zniesiono pańszczyznę na te-
renie Królestwa Polskiego w zamian za okup pańszczyźniany. 

• 1862 r. – ukaz z 5 czerwca wprowadzał w Królestwie zmianę okupu na oczynszowanie 

Komu te czynsze  były płacone ? 
Jako czynsz określano również stałe świadczenie w pieniądzu lub w naturze składane przez chło-
pów panu feudalnemu jako właścicielowi zwierzchniemu uprawianej ziemi. W tym czasie występu-
je powszechnie określenie "oczynszowanie", które oznaczało ścisłe określenie ciężarów chłopa na
rzecz pana, co ułatwiało chłopom swobodne dysponowanie nadwyżkami produkcji pozostałymi po
uiszczeniu czynszów oraz ciężarów na rzecz państwa i kościoła... Również i właściciele dóbr byli
najczęściej zainteresowani w oczynszowaniu, gdyż zwiększało ich dochody... dawało im do ręki tak
pożądany pieniądz.  Czynsz pieniężny bywał niższy od czynszu w naturze. 

• 1864 r. – ukaz z 3 marca o uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim wydany przez cara
Aleksandra II.

Okup pańszczyźniany – urzędowa zamiana pańszczyzny na opłaty  pieniężne,  traktowana jako
wstęp do oczynszowania chłopów. Okup wprowadzono rozporządzeniem cara Aleksandra II z dnia
16 maja 1861 w związku z buntami chłopskimi. Okup pańszczyźniany popierał Aleksander Wielo-
polski. Ukaz carski o okupie nie obejmował gospodarstw poniżej 3 morgów i nie dotyczył osad
wcześniej oczynszowanych. Ponieważ okup ustalono na bardzo wysokim poziomie, co było ko-
rzystne dla szlachty a niekorzystne dla chłopów, jesienią 1861 wybuchła nowa fala oporu chłopskie-
go. W czasie uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim w 1864 rząd carski obniżył okup i za-
mienił go na podatek gruntowy. 

Renta feudalna to świadczenie poddanych chłopów na rzecz feudała w zamian za prawo użytko-
wania ziemi. Wynikała z tytułu zwierzchniej własności ziemskiej. 
Wyróżnia się cztery typy renty feudalnej: 

• Renta naturalna – oddawanie na rzecz pana części płodów rolnych (por. połownictwo) 
• Renta pieniężna – opłata pieniężna (czynsz) 
• Renta odrobkowa (pańszczyzna) – robocizna świadczona na rzecz feudała 
• Renta okolicznościowa – raz na jakiś czas, okolicznościowe jadło lub plony na rzecz pana, 

co było odmianą renty naturalnej.
Możliwe było też współwystępowanie dwóch lub trzech typów, zwykle z przewagą jednego z nich. 

  Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich – nadanie chłopom prawa własności do posiadanej
przez nich ziemi, połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych, tj. pańszczyzny, czynszu, darmoch
itp. Na ziemiach polskich uwłaszczenie przeprowadzono: w zaborze austriackim w 1848 r., w Kró-
lestwie Kongresowym w 1864 r. i w zaborze pruskim w latach 1808–1872. W Królestwie Polskim
nadanie chłopom ziemi na własność, przeprowadzono na mocy ukazu o uwłaszczeniu włościan w
Królestwie Polskim z dnia 2 marca 1864 r. wydanego przez cara Aleksandra II Romanowa. Uwłasz-
czenie przeprowadzono za odszkodowaniem pieniężnym przyznanym byłym właścicielom, głównie
szlachcie i klerowi. Uwłaszczenie było doniosłym wydarzeniem a jakim dobrodziejstwem było ono
dla chłopów świadczył m.in. pomnik Cara-Wyzwoliciela w Częstochowie, wzniesiony z ich dobro-
wolnych składek. 
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Polskie próby uwłaszczenia chłopów

Główne miejsce na drodze do uwłaszczenia chłopów zajmowała pańszczyzna. Jednymi z pierw-
szych wspierających chłopów w walce o zniesienie pańszczyzny byli Bracia Polscy. W ich ideologii
wysokie miejsce zajmowało hasło sprawiedliwości i równości społecznej, co usiłowała realizować
w praktyce ariańska szlachta kujawska poprzez uwalnianie chłopów od pańszczyzny. Jednym ze
znanych braci polskich który uwolnił chłopów od pańszczyzny był Samuel Przypkowski. Pańszczy-
znę zniósł w swoim majątku w Przytkowicach. 

Zniesienia poddaństwa chłopów i likwidacji pańszczyzny stojących na drodze do uwłaszczenia wło-
ścian domagali się również Jakobini polscy. 

W 1792 roku Sejm uchwalił Ustawę o sprzedaży królewszczyzn, która oddawała chłopom osiadłym
w królewszczyznach użytkowany grunt na własność, nadawała im wolność osobistą (po rozwiąza-
niu kontraktu z dziedzicem), prawo wychodu i uwolnienie z poddaństwa włościan nieposiadających
gruntu – ustawa ta jednak nie weszła w życie na skutek przegranej wojny w obronie Konstytucji 3
maja z Rosją i II rozbioru Polski. 

W 1794 roku Tadeusz Kościuszko w oparciu o art. IV Konstytucji 3 Maja wydał Uniwersał poła-
niecki (właśc. Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich sku-
teczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych), w
którym zmniejszono ilość pańszczyzny, nadano chłopom wolność osobistą, zakaz rugów i nieusu-
walność z gruntu. 

Niedługo przed III rozbiorem Polski w 1794 roku Hugo Kołłątaj opracował ustawę, na podstawie
której gwarantowano chłopom biorącym udział w Powstaniu kościuszkowskim nadanie na własność
ziemi przez nich użytkowanej, a w razie ich śmierci – ich synom. 

Kolejnym zwolennikiem uwłaszczenia chłopów, przed i w czasie powstania listopadowego był Jan
Olrych Szaniecki. Głównym przedmiotem jego działania w parlamencie była kwestia włościańska.
Jan Olrych Szaniecki zdecydowanie opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów. Sam już przed 1825
r. zniósł w swych majątkach pańszczyznę, zastępując ją czynszami i jako pierwszy nadał swym
chłopom nazwiska. W okresie Powstania listopadowego Szaniecki rozwinął w Izbie Poselskiej nie-
zwykle żywą i zdecydowaną działalność. 6 stycznia 1831 r. w „Dzienniku Powszechnym Krajo-
wym” opublikował artykuł „O celach i środkach rewolucji”. Przemawiając w sejmie za ustawą o
uwłaszczeniu chłopów, mówił, cytat:

Odznaczmy sejm nasz teraźniejszy uchwałą niszczącą ostatni zabytek feudalizmu – 
pańszczyznę. Uchwała ta postawi Polskę na stopniu odpowiednim cywilizacji europej-
skiej, na stopniu szczęścia i swobód prawdziwej wolności. (...) Milion rąk podniesiemy 
ku obronie tej ziemi .

Ostatnia polska próba niezrealizowanego uwłaszczenia chłopów została podjęta w 1863 w czasie 
powstania styczniowego z inspiracji Stronnictwa czerwonych przez Tymczasowy Rząd Narodowy. 
W wydanym „Manifeście”, oprócz wezwania do walki ogłoszone zostało uwłaszczenie chłopów, 
które pozostało fikcją z powodu braku możliwości wyegzekwowania tej decyzji. 

                                                                      15.



Realizacja uwłaszczenia chłopów

Reformy uwłaszczeniowe na terenie Polski zostały dokonane przez władze zaborcze: 

• od ok. 1808 do ok. 1872 w zaborze pruskim, 
• w roku 1823 w Wielkim Księstwie Poznańskim,

• w roku 1848 w zaborze austriackim, 
• w roku 1861 w zaborze rosyjskim, 
• w roku 1864 w Królestwie Kongresowym.

Uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim

Najbardziej  rozciągnięta w czasie okazała się reforma uwłaszczeniowa w Prusach. Była to tzw.
„pruska droga do kapitalizmu”, czyli odgórne, stopniowe uwłaszczenie chłopów za odszkodowa-
niem, z zapewnieniem przewagi ekonomicznej i politycznej ziemiaństwa, tak by nie zmienić rewo-
lucyjnie podstaw gospodarki państwa. W latach 1807–1872 stopniowo uwłaszczono chłopów (nada-
no im ziemię przez nich uprawianą na własność) za odszkodowaniem w formie nadziału ziemi lub
w formie  pieniężnej.  Wraz  z  uwłaszczeniem dokonano likwidacji  serwitutów,  wspólnot  grunto-
wych, komasacji i regulacji gruntów. Dzięki temu nie dopuszczono do rozdrobnienia gospodarstw
chłopskich, co nastąpiło w Galicji. 

Proces uwłaszczenia na ziemiach pruskich przebiegał następująco  czyli  zmuszał  chłopów  do
płacenia   za  wolność :

• 1799 – zamiana pańszczyzny na czynsz w dobrach królewskich, początkowo dobrowolna od
1808 obowiązkowa, 

• 1807 – likwidacja poddaństwa, zależności osobistej, wymogu zgody pana feudalnego na 
czynności prawne chłopów, przywiązania do ziemi, sądownictwa dominialnego i pozwole-
nie na swobodny obrót ziemią, 

• 1808 – uwłaszczenie chłopów w dobrach państwowych, z wykupem świadczeń poddań-
czych, 

• 1811 – uwłaszczenie chłopów w dobrach prywatnych na podstawie dobrowolnych umów lub
z urzędu, za odszkodowaniem dla feudała w ziemi i spłatą renty feudalnej, zniesienie serwi-
tutów, 

• 1816 – ograniczenie reformy z 1811, rezygnacja z uwłaszczenia z urzędu, dozwolenie za-
wierania umów dobrowolnych tylko przez zamożniejszych chłopów 

• 1821 – tzw. reluicja, wykup powinności chłopskich dla ogółu gospodarstw, 
• 1823 i 1836 – częściowe uwłaszczenie w Wielkim Ks. Poznańskim, dla chłopów w dobrach 

prywatnych i państwowych, na podstawie dobrowolnej umowy i odszkodowaniem w ziemi, 
gotówce, naturze lub pańszczyźnie, 

• 1848-1850 – dopuszczenie do regulacji uwłaszczeniowych wszystkich gospodarstw, na pod-
stawie dobrowolnych umów, za odszkodowaniem, zniesienie powinności i uprawnień feu-
dalnych, 

• 1858 – powszechne zawieranie umów regulacyjnych, 
• 1865-1872 – spłata zobowiązań chłopskich ???  także dzięki pomocy państwa i instytucji 

bankowych.
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Uwłaszczenie chłopów w zaborze austriackim

Nadanie ziemi chłopom na własność w zaborze austriackim przeprowadzono w 1848 r. 

Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim

Nadanie ziemi chłopom na własność w Królestwie Polskim przeprowadzono w 1864 na mocy de-
kretu cara Aleksandra II Romanowa. Projekt reform uwłaszczeniowych opracował Mikołaj Milutin.

Rugi chłopskie – działania polegające na całkowitym lub częściowym usuwaniu chłopów z upra-
wianej przez nich ziemi, w celu powiększenia obszaru folwarku pańszczyźnianego. 

 W Polsce przeciw rugom występował Stanisław Staszic, a zakazywał rugów uniwersał połaniecki
wydany w 1794 przez Tadeusza Kościuszkę.  Proces rugów chłopskich w Prusach w niewielkim
stopniu ograniczył edykt wydany w 1749 r. przez Fryderyka II, a w Galicji rugów zakazano w 1786
r. patentem wydanym przez cesarza Józefa II, który obowiązywał aż do uwłaszczenia chłopów w
1848 r. W Księstwie Warszawskim dekret grudniowy z 1807 r. umożliwiał usuwanie chłopów z
gruntów rustykalnych nawet bez odszkodowania, co stało się powodem masowego powiększania
folwarków. W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1807–1863 chłopi utracili
około 16% swoich gruntów. Proces samowolnych rugów chłopskich przerwało ostatecznie uwłasz-
czenie chłopów. 

Skutki i następstwa pańszczyzny w Polsce
• Zdecydowane obniżenie efektywności pracy chłopów (nie zależało im bowiem na odpraco-

wywaniu ziemi, której zbiory i tak nie były dla nich. Stąd gospodarstwa krajowe były o wie-
le mniej dochodowe w stosunku do zachodnich). 

• Uzależnienie chłopa od dworu. 
• Migracja chłopów na tereny słabo zaludnione w ucieczce przed wyzyskiem (powstawanie 

skupisk ludności wolnej szczególnie na Ukrainie – patrz: Kozacy). 

Żelarka
Mimo formalnego zniesienia pańszczyzny w XIX wieku, na Orawie i Spiszu (w dobrach Salamo-
nów i Jugenfeldów oraz w niektórych dobrach kościelnych) aż do lat 30. XX wieku istniała tzw. że-
larka, którą można uznać za pewną formę pańszczyzny. Chłopi, którzy po uwłaszczeniu mieli zbyt
mało ziemi, aby się z niej utrzymać, zmuszeni byli ponownie oddać się w zależność feudalną od
możnowładcy. W zamian za grunt, mieszkanie i prawo użytkowania dworskich pastwisk, chłop (że-
lorz) zobowiązany był do świadczenia nieodpłatnej pracy rolnej na rzecz dworu. Formalnie żelorz,
w przeciwieństwie do chłopa pańszczyźnianego, posiadał wolność osobistą, mógł np. opuścić swoje
miejsce zamieszkania (po wcześniejszym uregulowaniu swoich powinności wobec dworu). Mimo
to, właściciele ziemscy głęboko ingerowali w życie prywatne żelorzy, m.in. określając minimalny
wiek zawarcia przez nich małżeństwa czy też sprzeciwiając się pracy podejmowanej przez rodzinę
żelorza poza dobrami dworskimi.
Wniosek w sprawie zniesienia pańszczyzny na Spiszu i Orawie w 1920 złożył w sejmie poseł Woj-
ciech Roj. Żelarka została ostatecznie zniesiona ustawą sejmową z dn. 20.03.1931 r.Założenia  nie-
mieckiej Komisji Kolonizacyjnej, stworzonej przez Bismarcka, który postanowił dać odpór „pol-
skiemu szturmowi na niemieckie bastiony" — „Tysiące Niemców i całe miejscowości w poprzed-
nim pokoleniu jeszcze niemieckie, zostały spolonizowane!" Postanowiono więc uruchomić inter-
wencję państwa pruskiego dla przejmowania polskiej ziemi. 
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Komisja Kolonizacyjna została utworzona w 1886 i uposażono ją w fundusz 100 mln marek, „aby
przez osiedlanie niemieckich chłopów i robotników wzmocnić w prowincji poznańskiej i w Prusach
Zachodnich żywioł niemiecki przeciwko dążnościom polonizacyjnym". W okresie 1886-1918 Ko-
misja wykupiła 438 tys. ha ziemi, z czego jedynie 125 tys. ha należało wcześniej do Polaków, resztę
kupiono od Niemców. W tym samym czasie Polacy kupili od Niemców ok. 200 tys. ha. W efekcie
Polacy nie tylko nie stracili ziemi, ale i zyskali! (Romuald Szeremietiew, Czy mogliśmy przetrwać. 

Polska a Niemcy w latach 1918-1939, Bellona

 Ton gospodarczemu życiu Wielkopolski nadawał wówczas Hipolit Cegielski, który głosił: „Podsta-
wą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce 
cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród." 

Tymczasem w tzw. wolnej Polsce, Polacy stracili na rzecz cudzoziemców więcej ziemi aniżeli pod
pruskim zaborem! Według raportu Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego,  Henri  Malosse,  z 21  stycznia  2015,  przedsiębiorstwa  zagraniczne,  przede  wszystkim
z państw UE, wykupiły już 200 tys. ha ziemi polskiej (Masowy wykup gruntów rolnych — dzwo-
nek alarmowy dla Europy i zagrożenie dla rolnictwa rodzinnego) W zaborze austriackim po uwłasz-
czeniu chłopów rozpoczęły się masowe głody, pochłaniające rocznie do 50 tys. ofiar. Stąd sławetna
bieda galicyjska, której nazwę użyczyła „wyzwolona wieś". Stanisław Szczepanowski taki rysował
obraz Galicji: „Nie byłem w stanie wyszukać czy to w Europie, czy w Azyi kraju, w którymby na
głowę mniej produkowano, w którymby się gorzej i nędzniej żywiono jak w Galicyi (...) Każdy Ga-
licyanin pracuje za pół człowieka, a je za ćwierć. (...) Cały lud nasz o wiele gorzej jest żywionym
od nędzarzy angielskich, [utrzymywanych] z funduszy publicznych". Wniosek z tego wynika jasny,
że są takie oblicza „wolności" i pseudowyzwolenia, które wiążą się z gorszym położeniem niż nie-
jedna „niewola". 

                                

Chłopi wielkopolscy
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Jan Matejko, Włościanie 1674-1696

Jan Matejko, Chłopi 1697-1795
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NIEWOLNIK i  MURZYN o chłopach tak się jednak nie mówiło ! 

Kupionych za granicą Murzynów sprowadzano do Polski w charakterze służby już w drugiej poło-
wie XVI wieku. Zwyczaj taki praktykowany był na dworze królewskim i w majątkach magnatów.
Przywożono wyłącznie mężczyzn.Murzyńskiego służącego miał  Stefan Batory,  zaś  na początku
wieku XVII Andrzej Fredro. Ten drugi zasłynął z „wybitnego i czynnego udziału”, jaki brał w bur-
dach swego pana. 

W pierwszej połowie XVII wieku inny Murzyn – Aleksander Dynis – znalazł się w służbie bisku-
pa krakowskiego. Został ożeniony z chłopką, zaś jego syn, po przybraniu nazwiska Rodacki, trafił
nawet do „Liber Chamorum” Waleriana Nekandy-Trepki.Zygmunt Radziwiłł w 1641 roku kupił na-
tomiast Murzynkę na Malcie, ale ta prawdopodobnie nie trafiła do Polski. W roku 1752 Hieronim
Florian Radziwiłł z Białej zakupił w Londynie 12 niewolników. Murzyńskiego służącego miał także
książę spiski Teodor Lubomirski oraz Maryna Mniszchówna.

„Handel chłopami w dawnej Rzeczpospolitej” Janusz Deresiewicz  
http://www.stankiewicze.com

Ci, co stali na szczycie drabiny zamożności i stanowili warstwę magnaterii, jak np. Zamoyscy,
Potoccy, Lubomirscy, Radziwiłłowie oraz niektórzy wyżsi duchowni katoliccy, skupiali w 
swych rękach majątki liczące setki kilometrów kwadratowych ziemi. Inni natomiast posiadali 
zaledwie tyle ziemi, że sami ją musieli uprawiać, a poziomem życia nie różnili się wcale od 
chłopów. Między pierwszymi a drugimi było wiele szczebli pośrednich.
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Wielkie dobra znaleźć można było w całym kraju, jednak zupełnie wyraźnie widać skupienie
ich na wschodzie, na terenach kolonizacyjnych i etnicznie niepolskich, tak sama jak dobra
średniej wielkości raczej spotyka się na terenach zachodnich, etnicznie polskich.

O tzw. w pewnym okresie historii królewiętach, posiadających olbrzymie obszary ziemi, sły-
szał każdy czytelnik. Może najbardziej interesujący jest przykład kanclerza Jana Zamoyskie-
go: otrzymawszy od ojca w 1571 roku rodowe dobra złożone tylko z 4 wsi, kanclerz zebrał w
ciągu 30 przeszło lat dwa latyfundia, z których jedno obejmowało 3800 km2 z 6 miastami i
149 wsiami, a drugie 2 600 km2 z 5 miastami i 50 wsiami. Obok tego posiadane dożywotnio
tzw. królewszczyzny obejmowały 11 000 m2 z 12 miastami i 612 wsiami. Gdy to wszystka
zliczymy, to się okaże, że w jednym ręku skupione zostało na przestrzeni kilkudziesięciu lat
dominium o wymiarach niemal udzielnego księstwa - 17400 km2, złażone z 23 miast i 811
wsi.Mniej więcej półtora wieku później żyjący książę Karol Radziwiłł, zwany Panie Kochan-
ku, posiadał dobra dziedziczne, z których dochód roczny sam obliczał na 20 milionów złp.,
sumę na owe czasy olbrzymią, przewyższającą parokrotnie roczny budżet państwa. Tenże ma-
gnat w samych królewszczyznach posiadał 16 miast, 583 wsie i 25 wójtostwo Nic dziwnego,
że utrzymywał olbrzymi dwór oraz 6 000 nadwornego żołnierza.
Dwór innego magnata,  Szczęsnego Potockiego, późniejszego przywódcy Targowicy, liczył
400 osób. Ziemi dziedzicznej i starostw miał Potocki 3 miliony morgów, zamieszkałych przez
130 tysięcy osadników pańszczyźnianych, a dochód roczny obliczał sam na 3 miliony złp.

 Do większego dochodu, bo do 3 milionów 600 tysięcy złp. przyznawał się książę Adam 
Czartoryski, generał ziem podolskich, który utrzymywał w Puławach dwór konkurujący z 
dworem królewskim. Da tej kategorii należały majątki Ogińskich, Lubomirskich, Sapiehów, 
Małachawskich, Mniszchów, Sułkowskich, nie licząc pomniejszych.

Wojciech Lipski w roku 1786 dał następujące zobowiązanie:  "...daję ten na siebie osobny
skrypt rescysyjny (odstąpienie), a pod moc kontraktu sprzedaży dóbr Lewkowa (pow. ostrow-
ski) z przyległościami podpadający wnemu jmp. Józefowi Krzyżanowskiemu, skarbnikowi po-
znańskiemu, iż do niżej wypisanych z tychże dóbr Lewkowa poddanych z żonami, dziećmi i
ich majątkiem, tak dziś w Radlinie (pow. jarociński) przy boku jegoż, jako i na folwarkach
zostających, tudzież i we wsiach Słupiach w woj. kaliskim a pow. pyzdrskim zostających osa-
dzonych i w służbie na gruncie tamże znajdujących się, żadnego prawa i moi sukcesorowie
rościć, formować, pretekstować nigdy nie będą, ale ich podług umowy punktów wyłączonymi
spod mojej i moich sukcesorów władzy, mocy i posłuszeństwa perpetuis temporibus (wiecz-
nymi czasami) mieć chcę i tychże samych za właściwie poddanych tylko tegoż wnego jmp.
Józefa Krzyżanowskiego, skarbnika poznańskiego, i sukcesorów jego, gdzie się z nimi obra-
cać będzie, uznawać będę, a tych to ekscypowanych tym porządkiem podpisać obliguję się,
jako to Bartłomieja Barteckiego lokaja, Mikołaja Lewkowskiego lokaja, Józefa z Sosnówki
forszpana (stangret) i Rocha forysia (pomocnik furmana), Jędrzeja Marczaka włodarza grę-
blewskiego, Antoniego, Pawła i Jakuba chłopców, Wiktoryi i Katarzyny dziewczyn, Agniesz-
ki  i  Franciszki  dziewek,  Wawrzyńca i  SebastyjanaOhudzików, Chryzostoma chałupnika w
Słupi, Marcina komornika tamże, Jana Cichorskiego komornika tamże, Daniela komornika
tamże, Józefa, Grzegorza,                           21.



 Mateusza parobków tamże,  Józefa Bieńezaka średniaka tamże,  tych wszystkich specifice
(szczegółowo) wyrażonych z żonami, dziećmi i ich majątkiem, pod jak najsolenniejszym wa-
runkiem do  ważności  sprzedaży  dóbr  Lewkowa zawisłym i  regulującym się,  w księgach
grodzkich poznańskich roborując (zatwierdzać) ten skrypt, jako z tych dóbr ekscypowanych i.
do mnie już żadnym prawem nie należących, uznaję być i podpisuję. Działo się w Poznaniu
26 VI 1786. 
Pracowity zaś Urban, poddany ze Słupi, na zawsze z żoną i dziećmi dziś zostający w Lewko-
wie, Lewkowanowemu dziedzicowi w poddaństwo ustępuje się".I tu doszliśmy do jeszcze
jednego, bardzo ważnego rysu poddaństwa. Poddany mógł być za pomocą osobnej transakcji
przekazany innemu dziedzicowi. A więc poddaństwo, które nie pozwalało panu feudalnemu
bezkarnie zabić poddanego, dawało mu prawo sprzedania go, zamiany, darowania, pożycze-
nia lub zastawu.

 

    
                      Wieśniak                        Dziewczyna wiejska

KTO PODLEGAŁ SPRZEDAŻY?
 
,Pracowici" i "uczciwi"

Przedmiotem transakcji z reguły byli chłopi poddani. Jeżeli ktoś był poddanym, to obojętne 
było: bogaty czy ubogi, rolnik czy rzemieślnik. Spotykamy zarówno kmieci, których gospo-
darstwa obejmowały spory obszar ziemi (łan i więcej), jak. i młynarzy, karczmarzy, owczarzy,
kowali, jak i zwykłych chłopów, nie rzemieślników i nie posiadających ziemi.
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Spójrzmy znowu na przykłady. Andrzej Młotkowski dał w roku 1619 Marcinowi Małoklę-
skiemu kmiecia posesjonata zwanego Polakiem i łan pusty za 300 złp z prawem pierwokupu.
Innego kmiecia, Bartłomieja Półdupka, poddanego z Pełczyna w pow. śremskim, sprzedado w
roku 1685 Jakubowi Cieleckiemu za uiszczoną już poprzednio sumę 300 zł. Kmieć i karcz-
marz w jednej osobie, Mateusz Gołotka, poddany ze Spławia, pow. kościański, był przedmio-
tem donacji w roku 1715 między dwoma domami magnackimi, Sapiehami i kasztelanem ro-
gozińskim Adamem Koźmińskim.  Sapiehowie dali  go z  żoną Marianną,  bydłem,  trzodą i
urządzeniem domowym, wyłączyli jednak sprzęt gospodarski oraz - zasiewy ozime i jare, któ-
re powinny zostać na gruncie kmiecym.
Najbardziej cenionymi przez szlachtę fachowcami byli chłopi wyrabiający wszelkie trunki,
których dwór dostarczał do wiejskiej karczmy. Mimo to zawód piwowara nie uchronił "uczci-
wego" Adama, syna włodarza Jana ze wsi Gaj w pow. śremskim, od zwykłego poddanym
losu. Piwowar ten był już od pewnego czasu w służbie Stefana Korzeniewskiego. Jemu też
został przekazany na stałe w roku 1640.Przedmiotem transakcji w roku 1751 był owczarz
Wawrzyniec z żoną, dziećmi i urządzeniem domowym, zbiegły z Bucza w pow.  kościańskim
i przebywający nie wiadomo gdzie. 

 Na nieco innych prawach
Już z poprzednio cytowanych przykładów wynikało, że istniała pewna grupa chłopów
nie podlegających dziedzicom. Inne też nieco przepisy obowiązywały we wsiach kró-
lewskich. Jaka zupełnie wyjątkową należy uznać danację chłopów śmiłowskich przez
Augusta II, który, jak to już wyżej przedstawiliśmy, dał braci Wojciecha i Stanisława
Śmiłowskich, zbiegłych ze wsi królewskiej Śmiłów, Michałowi Raczyńskiemu.
Jak te przywileje chłopów królewskich rozumiała szlachta, mamy następujący wymow-
ny przykład. Miasto królewskie Śrem jako właściciel wsi Brudzewo dało poddanego z
tegoż Brudzewa, Szymona, Maciejowi Ponińskiemu. Przeciwko temu wystąpił kanonik
gnieźnieński Jan Mlicki. Dowodził on, że Szymon od wielu lat zamieszkiwał we wsi ka-
pitulnej Śnieciszki, o czym wiedzieli burmistrz, rajcowie i obywatele śremscy i nigdy
nie żądali jego wydania. Dopiero gdy Szymon "jako człowiek cieszący się wolnością"
poddał się kanonikowi, wówczas bezpodstawnie zaczęli sobie uzurpować prawo do nie-
go i mimo braku tytułu prawnego dali tegoż Szymona Maciejowi Ponińskiemu. 
Mlicki powziąwszy wiadomość o tej transakcji wytoczył proces o jej unieważnienie. Po
dwuletnim procesie w grodzie poznańskim, trybunale piotrkowskim i asesorii Maciej
Poniński odstąpił od donacji.

Argumenty prawne Mlickiego zasługują na jak największą uwagę. Dowodził on, że Szymon,
pochodząc z Brudzewa należącego do dóbr królewskich, jak i królewskie miasta Śrem, jest
całkowicie wolny. Zgłaszanie przez Śrem pretensji do niego z tytułu poddaństwa jest przeciw-
ne prawu ustanowionemu przez królów, bowiem mocą tych praw nie ma w dobrach królew-
skich poddaństwa ani nie daje to prawo władzy darowania czy sprzedawania ludzi tam za-
mieszkujących. Co więcej, ludzie z dóbr królewskich cieszyć się powinni wolnością. To jed-
nak wcale nie przeszkodziło kanonikowi gnieźnieńskiemu uznać siebie samego za właściciela
królewskiego chłopa. Takiego prawa odmawiał tylko miastu Śremowi.
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Tym charakterystyczniejsze są takie wypadki w czasach późniejszych. W roku 1757
Ignacy Jaraczewski, nowy dziedzic Ruchocina w pow. gnieźnieńskim, dał mieszczanina
powidzkiego, "sławetnego" Stanisława Kobusa, staroście powidzkiemu Michałowi Ra-
dońskiemu. Kobus zgłosił w księgach manifestację i wywodził w niej, że ojciec jego, z
dziada, pradziada mieszczanin powidzki, ożeniony był ze "sławetną" Łucją z Ruchoci-
na, "jak się wydaje", nie poddaną, ale ponieważ były tam jakieś pretensje do tej Łucji,
Franciszek Kobus zapłacił dziedzicom Ruchocina 100 tynfów. Jako "obywatel królew-
ski" na pierwszą wiadomość o tej donacji Kobus zaprotestował przeciw bezprawiu. 

Inaczej miała się rzecz z mieszczanami z miast prywatnych, zwłaszcza małych, niewiele róż-
niących się od wsi. Mieszczanin ze Lwówka w pow. nowotomyskim, należącego do kasztela-
na biechowskiego Adama Pawłowskiego, szewc, "sławetny" Grzegorz opuścił
swoje miasto rodzinne, co mu poczytane zostało za przestępstwo.. Dlatego pan kasztelan. na-
zwał go wiarołomcą (homo fidefragus) i niemal buntownikiem, który nie dotrzymuje przysię-
gi złożonej na posłuszeństwo należne dziedzicowi i miastu. Podstawą żądania posłuszeństwa.
było to, że przodkowie Grzegorza byli poddanymi i on sam urodził się w poddaństwie. 
Ze Lwówka Grzegorz uszedł do Chraplewa w tymże powiecie, a stamtąd w nocy zbiegł do
wsi Brody i tam mieszkał przez 9 lat z żoną i dziećmi, uchodząc za człowieka wolnego. Kasz-
telan ustalił miejsce jego zamieszkania i przeniósł wszystkie swoje prawa na dziedzica Bro-
dów Konstantego Marszewskiego. Podobny los spotkał złotnika Marcina z miasta Kwiatko-
wa, Jana z miasta Kwieciszewa - człowieka luźnego (persona vagabunda), Franciszka z mia-
sta Iwanowie oraz wielu innych.
Wojciech Wąsik, mieszkaniec miasta Orchowa należącego do Stanisława Czarlińskiego, usi-
łował się ratować ucieczką do majątków opactwa trzemeszeńskiego. Ale i tam dosięgła go
ręka dziedzica. Wąsik zyskał tylko tyle, że został z kolei poddanym opactwa i klasztoru w
Trzemesznie.Tymczasem u schyłku XVIII wieku sytuacja się znowu radykalnie zmienia dla
miast.Grupa  najbogatszych  mieszczan  -  właścicieli  manufaktur,  bankierów,  dochodzi  do
znacznych fortun. Tendencje wśród reformatorów szlacheckich do rozładowania nastrojów re-
wolucyjnych w miastach podsuwają na to sposób: uszlachcić co znaczniejszych.

Zbiegostwo.
Skąd czerpiemy tę pewność, że zbiegostwo było aż tak rozpowszechnione, że zagrażało inte-
resom szlachty? Dowodów jest dużo i różnych. Obok częstych wiadomości z ksiąg sądowych
przy każdej niemal sprzedaży dóbr jest mowa o przechodzeniu na nabywcę wszystkich pod-
danych znajdujących się na miejscu oraz wszystkich zbiegłych. Także i w aktach transakcji
znaleźć można podobne klauzule, również poświadczające powszechność zbiegostwa. Fran-
ciszka Krassowska, dając w roku 1782 Rochowi Rożnowskiemu poddaną Mariannę z Bielaw
pow. wągrowiecki, zobowiązuje się: "A że taż Maryjanna w służbie zostaje, więc ją, da Bóg,
w roku teraźniejszym 1782 w dzień św. Szczepana oddać przyrzekam. Gdy ta Maryjanna z
dóbr by ubiegła, inną dziewkę dać przyrzekam".
Zwróćmy uwagę na datę dokumentu, wszak to już ma się ku końcowi wiek XVIII, na parę lat
przed Sejmem Wielkim.
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Ale najbardziej chyba oryginalne i najlepiej świadczące o poziomie umysłowym i moralnym
szlachty były wypadki transakcji z pobudek religijnych. "Aby w kościele myśliborskim (pow.
koniński) maior gloria Dei crescat (aby rosła większa chwała boża) i organista conservetur
(zachował się) przy nim", Wojciech Trzebicki, dziedzic Myśliborza, dał kolejno kościołowi
myśliborskiemu i jego proboszczom dwie staje roli i ogród nad jeziorem. Nadto, zapewne na
jeszcze większą chwałę bożą dał proboszczowi myśliborskiemu skrypt "na odebranie Toma-
sza Czołgajczyka, poddanego mojego myśliborskiego, organisty, gdzieśkolwiek będącego, któ-
rego aby tenże jegomość wzwyż pomieniony jako swego własnego i kościoła myśliborskiego
sługę, którego teraźniejszą kartą na usługę kościołowi myśliborskiemu dożywotnią daję, daru-
ję".
Działo się to za panowania Augusta II, w okresie nasilenia dewocji katolickiej i najgłęb-
szego upadku oświaty w Polsce. Jeszcze bardziej niezwykła, a równie w duchu czasów sa-
skich "pobożna" była decyzja pani kasztelanowej lądzkiej Anny Rydzyńskiej. Dała ona Woj-
ciecha i Zofię Rożników proboszczowi w Grylewie za 300 złp. i 300 mszy za duszę zmarłego
kasztelana.Transakcje chłopami były więc instytucją prawną, legalną, o ile zachowano w nich
pewne wymogi formalne. Występowały na  przestrzeni od XV do końca XVIII wieku, a
więc przez cały okres istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej. Były owocem panujących sto-
sunków społecznych, zwłaszcza poddaństwa, i to zaostrzonego, w okresie gdy powstał i na-
stępnie rozwinął się folwark pańszczyźniany. Przywiązanie chłopów do ziemi i pozbawienie
ich wszystkich praw znalazło swoje ukoronowanie w traktowaniu ich jak każdą rzecz przed-
stawiającą wartość majątkową, a więc i w kupowaniu ich, sprzedawaniu i przeprowadzaniu
innych czynności natury gospodarczej.  Nie bezprawie więc, tylko prawo, haniebne prawo..

Jan Słomka - Pamiętniki włościanina. Rozdział V

Handel na wsi. Jarmarczenie. Handel miastowy. Początki handlu chłopskiego. Obrót pieniężny. Li-
chwa. Upadek gospodarstw chłopskich. Upadek mieszczan. Upadek dworów. Żydzi. 

Handel tak na wsi, jak w mieście był prawic wyłącznie w rękach żydów. Po karczmach wsiowych 
siedzieli tylko żydzi i prócz wódki mieli na przekąskę obwarzanki i bułki, które sami piekli, nadto 
gomółki z sera i śledzie. Przytem sprzedawali ubocznie sól, tytoń do fajek, zapałki, igły, tasiemki, 
krajki do opasywania się, — ale towaru tego mieli zawsze bardzo niewiele, zazwyczaj mieścił się 
wszystek w małej paczce, schowanej za szynkwasem. 

Wsiowi ludzie jednak kupowali towar taki najczęściej od żydów i żydówek, domokrążców, obno-
szących w opałce igły, tasiemki, krajki, zapałki, trochę pieczywa, przyczem też nigdy nie brakło 
wódki. Każdą wieś obchodziło stale kilku takich handlarzy czy handlarek ,dochodzących z miasta, 
więc prawie codzień do każdego domu które z nich zaszło. Znali bardzo dobrze swoje wsie i ludzi, 
byli też w każdym domu witani zawsze, jak dobrzy znajomi. 

                                                                     25.



Za towar tak w karczmie jak domokrążcom rzadko kiedy płacili pieniędzmi, najczęściej dawały go-
spodynie jajka, kasze, kości i szczecinę ze świń, trochę jakiegoś zboża lub coś z drobiu, był to więc 
handel wymienny bardzo dla żydów popłatny. Toteż domokrążcy, choć byli nędznie odziani, obdar-
ci i narzekali na biedę, mieli, jak się nieraz pokazywało, ładną gotówkę. Najwięcej zarabiali zawsze
od tych, co wódkę lubili. Jeżeli gospodarz i gospodyni nie pili oboje, tylko jedno z nich, n. p. go-
spodyni, to dostawała wódkę skrycie przed gospodarzem i w skrytości też płaciła różnemi produkta-
mi domowemi. 

*** Gdy trza było kupić jakiś sprzęt do domu, np. opałkę, cebrzyczek, konewkę albo garnki, miski, 
buty, to już po te sprawunki jechali z przyzwyczajenia na jarmark. Mówili, że tam można to o parę 
grajcarów taniej kupić niż na miejscu. 

Jadąc na jarmark, brali z sobą parę ćwierci zboża: żyta, jęczmienia, pszenicy, owsa, kaszy, bo znów 
był rachunek, że tam można to lepiej spieniężyć. Ale były wypadki, że tam sprzedało się taniej albo 
zboże do domu nazad przywiozło, bo zależało od tego, jak dużo takiego produktu na targ dostawio-
no. 

Od nas jeździli najczęściej do Majdanu, o trzy mile stąd, gdzie co poniedziałek odbywały się wiel-
kie targi, zwane jarmarkami. 

Był tam także wielki targ na konie, bydło, karmiki, sprzedawali też gotowe połcie słoniny, sadło,
słoninę chudą przywędzoną, kiełbasą, a to wszystko na oko, bez wagi, — sprzedażą zaś tą trudnili
się mieszczanie i okoliczni chłopi. Słowem, wszystko, co teraz jest w sklepach, wtedy kupowało się
na jarmarku w Majdanie. Kto z Dzikowa wybierał się na Majdan, musiał już w niedzielę wieczór ła-
dować wóz, ażeby zaraz po północy wyjechać i przed południem na miejsce przybyć. Droga do
Majdanu była w tych czasach bardzo zła, były piachy i błota, doły i kałuże, musiało się jechać noga
za nogą, nie tak jak obecnie, co jest bity gościniec. Dzisiaj żaden gospodarz takiej złej drogi nie
chciałby odbywać, chyba za dużem wynagrodzeniem. 

Na  każdy  taki  jarmark  musiała  jechać  z gospodarzem  gospodyni,  bo  chociażby  on  sam  mógł
wszystko sprawić i załatwić,  to jednak był już taki obyczaj i gospodyni bardzo by się gniewała
i mężowi wymawiała, że ją ma za dziewkę, że jej nie szanuje, z sobą nie bierze i nawet sąsiedzi
mieliby mu to za złe. Jarmark, czyli załatwienie sprawunków, przedłużało się do późnego wieczora,
toteż do domu wracali najczęściej już po drugim północku. 

Był przytem zwyczaj, iż po drodze z jarmarku wstępował każdy do karczmy, przynajmniej do jed-
nej, ażeby popaść konie i na tak zwaną »rozgrzewkę« czyli napitek i przekąskę, którą już gospodyni
najczęściej z domu brała. Na tym spoczynku w karczmie zeszło niejednemu parę godzin, zależnie
od tego jak dużo zjechało się naraz znajomych, sąsiadów, kumów. Więc nieraz przepijali tu więcej,
niż zyskali przez lepsze kupno czy sprzedaż w Majdanie, a czasem nawet więcej, niż wszystkie
sprawunki były warte. Ale tego wszystkiego nie liczyli, ani tego, co się sami naponiewierali i koni
namęczyli. 

A trzeba dodać, że takich dalszych jarmarków każdy gospodarz musiał odbyć przynajmniej dwa do
roku, a to najwięcej na wiosnę i w jesieni, — oprócz pobliskich. 
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Był też zwyczaj, że dzieciom z jarmarku przywozili obwarzanki i bułki, ażeby miały z jarmarku pa-
miątkę. Toteż dzieci późno w noc nie szły wtedy spać i wyglądały, aż ojcowie z jarmarku powrócą. 

*** 

W mieście trudnili się handlem prawie wyłącznie żydzi. Był on zresztą bardzo nędzny, skoro koło
r. 1860 nie było w Tarnobrzegu nawet dziesięciu lichutkich sklepików, mieszczących się w domach
drewnianych. W paru sklepikach — prócz tego, co można było kupić u domokrążców wsiowych, —
były płótna kolorowe, chusteczki, wstążki, płótna domowe, czapki, fajki, w których się wtedy chło-
pi bardzo kochali, grzebienie, cyganki, świeczki łojowe. Wszystko to prócz płótna białego, nabywa-
nego od chłopów, sprowadzane było wozami z Tarnowa, dokąd pewnie przychodziło z przemysło-
wych krajów austrjackich. U paru innych żydów było zboże, które sprzedawali najwięcej w dni tar-
gowe, wystawiając w workach na rynek. 

Wreszcie na parę lat przed r. 1860 nastał pierwszy sklep z żelazem, gdzie było żelazo w kawałkach
dla kowali, nadto rynki, żeleźniaki, kociołki, wewnątrz niewybielane. Zapasy towarowe we wszyst-
kich tych sklepach były bardzo skromne, wartość ich nie dochodziła pewnie do 100 złr. 

Najwięcej było karczem, czyli »szynków« z wódką, z których główny mieścił się u Joska w ratu-
szu1, prócz tego był drugi na przeciwnym końcu ratusza i kilka innych, rozrzuconych po mieście,
a więcej znacznie było nadto pokątnych, w których chłopi upijali się również dobrze, jak w pierw-
szych. 

Pieczywo sprzedawali żydzi na podcieniach, które były naokoło rynku, a stanowił je wypust mniej 
więcej 2 metry przed każdym domem. Na rynku sprzedawali garnki, miski, łyżki drewniane, jak 
również cebrzyki, konewki, niecki, sita, przetaki, rzeszota, czyli »rajtaki«, sprowadzane z pod Maj-
danu kolbuszowskiego. 

Sklep chrześcijański był tylko jeden, mianowicie Narcyza Giżyńskiego, zastępujący też dzisiejsze
Kasyno urzędnicze. Prócz trunków i przekąsek był tam towar korzenny, kupowany przez nielicz-
nych wówczas urzędników; dla chłopów nic w tym sklepie nie było, więc też nigdy do niego nie za-
chodzili.  Mieszczanie-katolicy  żyli  głównie  z rolnictwa i rzemiosła.  Kilku  trudniło  się  handlem
świń, które bili sami i sprzedawali w rynku na stolikach, zwłaszcza w dni targowe i święta: słoninę,
sadło i kiełbasę. Wywozu świń z okolicy, tak dziś rozwiniętego, nie było jeszcze ani śladu i zaczął
się dopiero około r. 1870, a nim powstała kolej do Tarnobrzega, gnali kupcy świnie stadami aż do
Dębicy. 

Mieszczanie baranowscy, mieleccy, kolbuszowscy trudnili się też kramarstwem. Jeździli po odpu-
stach z jednego miejsca na drugie. Do Tarnobrzega zjeżdżało na odpusty 20–30 kramarzy, do Leżaj-
ska znacznie więcej. Który wcześniej przybył i w zarządzie miasta więcej zapłacił, mógł w lepszym
miejscu swój kram rozłożyć. Sprzedawali: medaliki, szkaplerze, różańce, koronki, pasyjki, obrazki,
książeczki do nabożeństwa, kalendarze, nadto pierścionki, różne piszczałki, organki, zabawki dla
dzieci i t. p. Na to wszystko był wtedy odbyt i kramarze mieli dobre zarobki. 
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*** Chłopi handlem zupełnie się nie zajmowali, uważali go za zajęcie żydowskie, na którem — jak
mówili — tylko żyd wyjść może. Handlu się wstydzili i wyśmialiby chłopa, który by chciał handlo-
wać. Przywozili tylko i przynosili na targ do miasta: zboże, ziemniaki, kaszę, jarzyny, drób, jaja, na-
biał,  wyroby przemysłu domowego i wszystko sprzedawali  przeważnie żydom, którzy tem dalej
handlowali i zyski z tego ciągnęli. Często chłopi kupowali drogo od żydów na wiosnę zboże, które
w jesieni za psie pieniądze żydom sprzedali. Zresztą nie było dawniej szkół i chłop do handlu nie
był zdatny, po prostu nie umiał liczyć. 

Jak trudno było wtedy odważyć się na handel, mogę powiedzieć z własnej praktyki. 

Nie było wówczas w zwyczaju, żeby przed jesienią kopać motyką nowe ziemniaki, bo uważali za
grzech niszczyć to, co jeszcze rośnie i przyrasta; można było tylko ziemniaki podbierać ręką na
własną potrzebę. Nikt też nowemi ziemniakami nie handlował. Tylko koloniści niemieccy z Padwi
przywozili  do  Tarnobrzega  t. zw. wczesne  murzyny  i sprzedawali  je  na  garnce, —  garniec  po
10 centów, co wtedy uchodziło za cenę wygórowaną. 

Widząc jak Niemcy dobrze na tem zarabiają, zasadziłem pół morgi wczesnych ziemniaków i mia-
łem je wywozić na miasto, jak to oni robili. Ale gdy ziemniaki urosły, sprzedałem je żydowi w polu
za 30 złr., z czego otrzymałem 10 złr. jako zadatek. A kupno to prawie w żyda wmówiłem, bo żydzi
wtedy nie zakupywali jeszcze ziemniaków w polu i nie znali się na tym handlu, — (jak dziś n. p.
nie kupują ogórków w ogrodzie, tylko zerwane na kopy), — kupowali tylko ziemniaki, na swoją
potrzebę, na garnce i ćwierci. 

Tego samego dnia jednak przyszedł żyd do mnie prawić z płaczem. że się oszukał, że w mieście
śmieją się i naigrawają z niego,że kupił kota w worku (niewykopane ziemniaki), — i molestował
o zwrot zadatku. Z tem mnie kilkakrotnie nachodził tak, że mi cierpliwości brakło i zadatek mu
wróciłem. Przyjrzałem się lepiej, jak Niemcy sprzedają, nająłem dwie kobiety do podbierania ziem-
niaków i zrana, zanim fury z Padwi przyjechały, wywiozłem na miasto parę ćwierci. Ledwie staną-
łem, zwarły się do mnie żydówki, właziły na koła, na wóz, jedna przez drugą dawały pieniądze,
żeby im sprzedać ziemniaków. Daremnie wołałem, żeby się nie cisnęły, że każda kupi, bo mam wię-
cej w domu. W mig wszystko sprzedałem, a gdy wróciłem do domu, miałem znowu na podwórku
sporo żydówek, chcących kupić ziemniaków. Gdy powiedziałem, że ziemniaki jeszcze w polu, że
po nie pojadę, wszystkie chciały iść za mną, — alem je nawrócił zapowiadając, że nie ruszę z po-
dwórza, jeżeli nie pozostaną na miejscu, — bo nie chciałem, żeby taka rzesza odprowadzała mię
w pole. Co było ukopane, przywiozłem i sprzedałem na oborze. 

Potem sprzedawałem już tylko w domu zrana i w kilku dniach zebrałem całą  miseczkę samemi
szóstkami, razem 80 złr., a ziemniaki nie były jeszcze wykopane, tylko podebrane. Następnie corok
sadziłem coraz więcej wczesnych ziemniaków i targowałem za nie parę stówek. Nowych nie pod-
bierałem już rękami, ale kopałem od razu motyką, a na ziemniaczysku siałem zaraz mieszankę dla
krów. W ten sposób za ziemniaki miałem zawsze na opędzenie wydatków na żniwa, a z mieszanki
dobra paszę na jesień. Po te ziemniaki przychodziły do mnie nie tylko żydówki, ale sługi od urzęd-
ników tarnobrzeskich, między innemi służąca komisarza starostwa. 
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Zauważyłem, że jednego dnia służącej tej nie było, dopiero na drugi dzień przyszła i opowiedziała,
że pani widziały się ziemniaki za drogie i nie kazała kupować, 

— ale pan gniewał się, że ziemniaków na obiad nie było, mówiąc: »Ja wtenczas nie chcę ziemnia-
ków, kiedy sobie i dziad podje«, i potem służąca stale już u mnie ziemniaki kupowała. 

Zrazu naturalnie z tego handlu ludzie się śmiali, wnet jednak i inni zaczęli sadzić wczesne ziemnia-
ki na sprzedaż, ale sprzedawali je w polu żydom. Bo żydzi zaraz i w tym handlu zasmakowali i dziś
żyje z niego kilka rodzin żydowskich w Tarnobrzegu. Obecnie jednak wielu chłopów z różnych wsi
sprzedaje na mieście warzywa i owoce. Śmiechy i drwiny z tego ustały. 

Dopiero po powstaniu Towarzystwa Kółek Rolniczych w r. 1882 zaczęły się mnożyć po wsiach
sklepiki Kółek Rolniczych i prywatne sklepiki chrześcijańskie. Obecnie w każdej wsi jest już taki
sklepik, a w większych wsiach bywa ich nawet parę, wobec których żydowskie nie mogą się często
utrzymać i znikają ze wsi. Również po miasteczkach powstały porządne sklepy chrześcijańskie. 

*** 

Obrót pieniężny na wsi był długo jeszcze za mojej pamięci bardzo mały, — srebro i złoto trafiało
się rzadko, a o ile kto dostał do rąk srebrnego cwancygiera, a zwłaszcza złotego dukata, to chował
go w domu i na największą potrzebę nie wydawał. Pieniądze takie chowali w skrzyniach, pod becz-
kami, za krokwią, albo poza domem, zakopane w garnkach lub w innych tajemnych schowkach,
gdzie się nieraz spaliły, gdy pożar wybuchł nagle. 

Najwięcej było pieniędzy papierowych, a około roku 1860 były jeszcze w obiegu kwity dworskie,
opiewające na różne kwoty, od kilku do kilkudziesięciu grajcarów, podobne do dzisiejszych biletów
kolejowych, różnego koloru, stosownie do wartości, jaka była na nich wyszczególniona. Znaczyły
one tyle, co państwowe pieniądze, każdy je brał chętnie w takiej wartości, na jaką były wystawione
i to nie tylko w obrębie obszaru dworskiego, który je wydał, ale w całej okolicy, gdzie dwór był
znany. W Dzikowie było najwięcej kwitów miejscowego dworu, były jednak i z sąsiednich: z Mo-
krzyszowa, Machowa, Chmielowa i innych. Podniszczone kwitki, których drudzy obawiali się już
przyjmować, niesiono najczęściej do propinacji i płacono nimi za wódkę, propinator bowiem, mając
z kancelarją dworską częstszą styczność, mógł je tam najłatwiej wymienić na nowe. 

*** 

Co do kredytu za pańszczyzny — jak słyszałem od dziadków i innych, bardzo mało kto u kogo po-
życzał, a jeżeli już kogoś przycisnęła potrzeba, że musiał pożyczyć na podatek lub jaki inwentarz,
to mógł najczęściej coś wskórać kum u kuma albo sąsiad u sąsiada i to bez żadnego procentu, do
żydów nie zwracali się jeszcze chłopi o pożyczki, bo nawet żaden żyd nie pożyczyłby wówczas
chłopu. Ale jak ja zapamiętałem, to pożyczkami trudnili się jedynie żydzi na podpisy u rejenta, czyli
skrypta rejentalne i na weksle. Nie było jeszcze kas żydowskich opartych na statutach, zatwierdzo-
nych przez władzę, tylko każdy pożyczał prywatnie. Brali wielkie procenta, bo 50 procent i więcej,
jak się kto zgodził płacić jakiś procent, wolno było brać. Więc procent płaciło się według umowy,
a jeżeli w terminie dług nie był spłacony, to osobno za grzeczność, za poczekanie wybierali żydzi
od dłużników jajka, kury, cielęta, ziarno itp.                                                                              29.



Jeżeli zaś kto na takiej grzeczności nie chciał się znać lub nie miał na to i upadał majątkowo, to
przystępowali do egzekucji, za mniejsze długi zajmując ruchomości, za większe zaś opisując całą
realność, po czym następowała licytacja. Do licytacji stawali tylko żydzi, chłopi się na tym począt-
kowo nie rozumieli i licytacji unikali. 

Żydzi zaś gdy zmiarkowali, że na tym bardzo dobry interes, badali naprzód w sądzie, gdzie będzie
licytacja, jechali na miejsce i licytowali w porozumieniu z sobą. Brali też od dłużników za bezcen
grunta, domy i co się dało wyciągnąć, strasząc, że jak dobrowolnie nie pogodzą, to wszystko na li-
cytacji będą mieli sprzedane. W Tarnobrzegu zasłynęli z takiej lichwy żydzi: Szpirn, Szajnok, Tafel,
Dawid i inni mniejsi spólnicy i naganiacze tych wielkich lichwiarzy. Ostatni z nich, Dawid, odzna-
czający się silną budową ciała, chełpił się przytem zawsze, że się nikogo nie boi, bo ma szerokie
plecy. 

*** Przez taką lichwę zrujnowali żydzi prawie połowę gospodarzy, bo w każdej gminie znalazło się
dużo lekkomyślnych, którzy brali pożyczki i nic za to nie nabywali, ale po większej części na pija-
tykę obracali. I tacy nawet prędzej mogli dostać pożyczkę niż porządniejsi, bo godzili się łatwo pła-
cić taki procent, jaki żydzi chcieli. Oni zaś wiedzieli między sobą, ile kto był gdzie winien, jaką
wartość przedstawia jego majątek i pożyczali dotąd, dopóki majątek wystarczał na pokrycie kapita-
łu, procentu i kosztów egzekucji. 

W samym Dzikowie wydziedziczyli  prawie ze wszystkim trzech gospodarzy osiemnastomorgo-
wych,  a mianowicie:  Józefa  Słomkę,  Wojciecha  Łuczaka  i Michała  Sadrakułę,  zamieszkałych
w przysiółku Podłęże; czterech gospodarzy sześciomorgowych, a to: Józefa Gronka, Pawła Krzyż-
ka, Józefa Wójcikowskiego i Michała Grycha; z większej zaś lub mniejszej części majątku wydzie-
dziczyli: Michała Ozycha, Jana Wiącka, Józefa Zmarzłego, Stanisława Antończyka, Michała Grę-
bowca i wielu innych. 

Jakim sposobem podówczas żydzi brali chłopów do łapki, nawet za drobne długi, niech posłuży za
przykład to, jak robili z Michałem Grębowcem, moim sąsiadem. Miał on sześć morgów dobrego
gruntu i porządne zabudowania gospodarskie. Był chłop robotny, nie pijak, bo jeżeli wypił czasem
kieliszek wódki, to przy robocie lub jakiejś okazji; długu zaciągać nie miał potrzeby, bo zadowalał
się najzupełniej tym, co z gruntu zebrał, więc nikomu nie był winien ani grosza. 

Jedną miał tylko wadę, że z żoną był czasem w niezgodzie i nieraz się dobrze pobił, ale to przecho-
dziło jak burza i znowu sobie sprzyjali. W kłótni żona zawsze mu wypominała, chcąc mu dokuczyć,
że cały majątek jej, bo ona wprowadziła na gospodarstwo inwentarz jako wiano. 

Z tej niezgody małżeńskiej skorzystali żydzi. Ściągali Grębowca do siebie, częstowali wódką, mó-
wiąc przytem: »Ny, Michale, co wam żona mówi, że majątek nie wasz, my się was nie boimy, choć 
tak żona gada, jak wam pieniędzy trzeba, to wam pożyczymy, niech się żona przekona, że wasz jest 
majątek, a lepiej was będzie szanować«. Tak wmówili w chłopa, że pożyczał po 5 do 10 złr., a za 
każdym razem prowadzili go do notariusza, czyli rejenta, zawierali tam akt dłużny, biorąc zawsze 
za świadków policjantów z Tarnobrzega, znanych wówczas pijaków. W ciągu paru miesięcy zmie-
niali ciągle u rejenta skrypta dłużne, dopisywali nowe pożyczki i wysokie procenta, w końcu zrobili
z Grębowcem akt na pożyczkę wynoszącą 600 złr. I miał płacić na rok 60 złr. od sta. 
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Wtenczas dopiero wyprowadzili sądową komisję na opisanie realności Grębowca i zabezpieczenie
na niej wspomnianej kwoty. Żona narobiła gwałtu, gdzie, kiedy i na co tyle pożyczał, on też zmiar-
kowawszy, że mu grozi ruina majątkowa, zaczął płakać, za włosy się targać, krzycząc:« Olaboga, co
ony ze mną zrobiły!« 

Po odejściu komisji zacząłem go wypytywać, jak tyle długu narobił, pokazało się, że na te 600 złr.
wybrał gotówką około 50 złr. I to u tych samych żydów przepił, do tego nie umiał zupełnie racho-
wać, nie wiedział, co znaczy 600 złr. 

Poszedłem z nim i z żoną do rejenta, rozpowiedziałem tam, ile Grębowiec wybrał tytułem pożyczki,
że za grosz z tych pieniędzy nic nie kupił, na to rejent powiada, że swego czasu zwracał mu uwagę
i kazał żonę zawołać, ale Grębowiec wtedy odrzekł: »Diabli żonie do tego, to jest mój grunt po
moim ojcu«; bo tak go żydzi nauczyli gadać. Mówił dalej rejent, że teraz wszystko przepadło, bo
aktu notarialnego nikt nie może obalić, doradził tylko, żeby Grębowiec sprzedał zaraz część gruntu
i zaraz dług zaspokoił, bo inaczej narosną koszta i procenta i nie zostanie ani przy zagonie: żydzi
wszystko sprzedadzą i z domu go wygonią. 

Grębowiec usłuchał i to była najlepsza rada, sprzedał zaraz dwie morgi najlepszego gruntu, nadają-
cego się pod ogrody, i zapłacił cały dług, bo żydzi nie chcieli nic opuścić, i w ten sposób uratował
resztę gospodarstwa. 

To wywłaszczenie chłopów z majątków trwało tak długo, aż wyszła ustawa przeciw lichwie, zabra-
niająca brania wielkich procentów. Wtedy sąd zaczął prześladować i karać lichwiarzy i nastała jak-
by pomsta Boża nad nimi, bo zaczęli upadać, a niektórzy nawet w biedzie wymarli, inni też nieko-
niecznie w dostatku dożyli, a pozostałe po nich rodziny są dzisiaj zupełnie biedne. Przyszła też kre-
ska na wspomnianego Dawida, który się chełpił szerokimi plecami. Przyłapany został na oszustwie,
mianowicie, że dopisał na wekslu jakiejś kobiecie z Żupawy dużo większą sumę, niż należało. Sąd
w Tarnobrzegu wytoczył mu śledztwo i przymknął w areszcie razem ze wspólnikami, co w mieście
wywołało wielki harmider, bo prawie oni pierwsi dostali się do aresztu. Dopiero od tego czasu ży-
dzi-lichwiarze zmiękli i bali się, a sąd coraz lepiej brał się do nich i poskramiał ich. 

*** 

Jednakże w owym czasie nie tylko chłopi tracili majątki, i wiele rodzin włościańskich poszło w ru-
inę i ślad po nich zaginął, ale tak samo, a nawet gorzej działo się z mieszczaństwem i szlachtą. 

Jak zapamiętałem, to jeszcze koło roku 1870 w Tarnobrzegu wielka część miasta zasiedlona była
przez mieszczan-katolików, którzy siedzieli tu widocznie z dziada pradziada i byli dość zamożni.
Trudnili  się  różnymi  rzemiosłami,  a najwięcej  szewstwem,  stolarstwem,  krawiectwem  i masar-
stwem, prócz tego zaś i gospodarstwem rolnym, bo mało było takich, żeby nie mieli gruntu własne-
go od 1 do 3 mórg. Chowali wieprze, krowy, a niektórzy mieli i woły, których używali do roboty.
Mieli też swoje własne domy i to przy głównym rynku, a żydowskie były na tyłach miasta. 

A obecnie zabrali, obsiedli to wszystko żydzi i miasto zżydziało zupełnie, tak że zaledwie cząstka
dawnych mieszczan się zachowała i to na krańcach miasta, a w rynku żaden z tych dawniejszych
mieszczan nie ma realności. 
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Dziś śladu nie ma po dawnych najpierwszych obywatelach tarnobrzeskich, po Zderskim, Jajkiewi-
czu, Rutynie, po Łubowiczu, Pomykalskim, Dutkiewiczu, po Gwizdalskim, Lachiewiczu, mających
dawniej domy przeważnie w rynku, i innych pomniejszych, których nie wyliczam. Wprawdzie nie-
które z wymienionych nazwisk jeszcze się w Tarnobrzegu znajdują, ale nie wywodzą się w prostej
linii od wyliczonych wyżej obywateli. 

Dopiero w ostatnich czasach mieszczaństwo tarnobrzeskie zaczyna się na nowo dźwigać, a to głów-
nie dzięki napływowi do miasta ludzi nowych i rzutkich, a widać także, że i potomkowie dawniej-
szych mieszczan w młodszym pokoleniu zaczynają lepiej garnąć się do życia, podnoszą się, pozby-
wają dawnych wad, szczególnie pijaństwa, i nabywają realności, i w ten sposób znaczenie miesz-
czaństwa  znowu się  powoli  podnosi.  W ostatnich  dwudziestu  latach  przeszło  nawet  na  powrót
w ręce chrześcijańskie kilka domów w rynku. 

***  Również długa jest litania obszarów dworskich, które potracili dawni panowie; za mojej bo-
wiem pamięci przeszły w żydowskie ręce następujące dwory w powiecie tarnobrzeskim: Chwałowi-
ce, Orzechów, Witkowice, Skowierzyn, Wrzawy z przyległościami, Żabno, Pniów, Dąbrówka, An-
toniów, Motycze poduchowne, Gorzyce, Zalesie gorzyckie, Zarzekowice, Koćmierzów, Kajmów,
Machów, Nagnajów.

 I nawet słuch wśród ludu zaginął zupełnie po możnych niegdyś panach, właścicielach tych dwo-
rów: po baronach Horochach, po Trojackim, Bilskim, Wiktorze, Cetnarskim, Zaklice i innych. 
Dwory od nich wykupili żydzi i albo dotąd na tych majątkach siedzą, albo rozparcelowali je z wiel-
kim zyskiem między chłopów. 

Nic to nie pomogło, że właściciele dworów posiadali rozległe obszary ziemi najlepszej gleby i ład-
ne lasy, że mieli spłatę za pańszczyznę; a później za propinację, że płacili względniejszy podatek 
gruntowy, że byli wolni od podatków gminnych, że posiadali znaczne przywileje polityczne 
i pierwszeństwo wszędzie! 

Szczególniej głośnym było zmarnotrawienie rozległych dóbr baranowskich przez hr. Krasicką, któ-
ra tak nie umiała godzić dochodów z rozchodami, że wkrótce długi przeniosły wartość jej ogromne-
go majątku  i wierzyciele,  którzy  już  nie  mogli  odebrać  swych należności,  spowodowali — jak
wieść niosła — jej przyaresztowanie. Kręcili się koło niej ustawicznie żydzi i wyjeżdżali za nią na-
wet za granicę, narzucając się z gotowymi pieniędzmi na różne wybryki, które następnie z dużym
procentem ściągali i dobrze się stąd bogacili. 

Wybrali od niej za bezcen lasy na morgi do wycięcia drzewa; jeździłem do tych lasów, to widzia-
łem, jak co kilkadziesiąt morgów stał kupiec żyd z młotem do odbijania drzewa i wołał : »Hop, hop,
jedźcie do mojej morgi« ! Co mogła, wyprzedawała, tak że z pałacu baranowskiego nawet posadzki
marmurowe żydzi zabrali. Szczęściem, że dobra po niej wraz z starożytnym zamkiem baranowskim
kupił na licytacji Polak Dolański. Niemniej głośną była później sprzedaż dóbr wrzawskich, a kra-
kowska  gazeta  »Diabeł«,  wyśmiewająca  i karcąca  błędy  ludzkie,  zwracając  się  wtedy  przeciw
sprzedawczykowi hr. Horochowi pisała między innymi: »Narobiłeś dużo wrzawy, zaprzedając ży-
dom Wrzawy«.
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 Były to bowiem dobra mające najlepszą glebę, wyborne łąki i sporo bogatego sosnowego lasu,
a nadto w skład dóbr tych wchodziły bujne kępy, tj. wikliny nadrzeczne po prawym brzegu Wisły
i obu brzegach Sanu; więc gdy się wieść rozeszła, że Wrzawy żydom sprzedane, niejeden nie mógł
sobie tego w głowie wytłumaczyć, jak można było takie dobra utracić. 

Bliżej znany mi jest przebieg sprzedaży Kotowej Woli przez Franciszka Popiela. 

Był on rządcą u starego Dolańskiego w Sokolnikach, następnie kupił na własność Kotową Wolę.
Znany był w powiecie jako wzorowy gospodarz. 

Poznałem go w czasie klasowania gruntów w Kotowej Woli i sąsiednich wsiach, gdy komisja klasy-
fikacyjna przez kilka dni korzystała z gościny w jego dworze. Był bardzo gościnny, prowadził naj-
chętniej rozmowę o gospodarstwie. Rozwijał u siebie wszystkie gałęzie gospodarstwa: uprawę roli,
hodowlę bydła, ogrodnictwo, pszczelnictwo. 

Ale gospodarowanie już mu ciążyło, chciał więc sprzedać majątek i przenieść się do Krakowa na
spoczynek. Ogłosił więc sprzedaż, ale zaznaczał, że sprzeda tylko katolikowi, nie żydowi. Do kup-
na zgłaszali się chłopi, ale nie byli w stanie przystąpić do kupna całego majątku, na który składały
się pola orne, łąki. las, budynki, inwentarz, wszystko razem wartości 230 000 złr. 

Chciał to jednak nabyć Lejzor Wahl, najbogatszy wówczas kupiec w Tarnobrzegu, a ponieważ Po-
piel z żydami traktować nie chciał, Lejzor zwrócił się do mnie i prosił, żebym zgodził i zadatkował
te dobra i jemu je następnie odstąpił. Na zadatek wręczył mi 15 000 złr. I obiecywał dobre wyna-
grodzenie, a robił to wszystko w cztery oczy ze mną, tak żeby nawet żona moja o tym nic nie wie-
działa, ażeby sekret nie wydał się. Ale gdy zastanowiłem się nad tym, widziałem, że byłoby to kup-
no podstępne, którym splamiłbym swój honor. Oświadczyłem więc Lejzorowi, że się tej sprawy nie
podejmuję i oddałem owe 15 000 złr. Później zawsze mi to wymawiał, że przeze mnie nie doszedł
do kupna Kotowej Woli. W jakiś czas potem rozeszła się wiadomość, że Popiel Kotową Wolę sprze-
dał, więc gdy wracałem razem z komisarzem Swobodą z komisji reklamacyjnej gruntów z Rozwa-
dowa, wstąpiliśmy do niego na pożegnanie. 

Popiel opowiadał wtedy, że dobra swoje sprzedał i uwolnił się od ciężaru gospodarowania, tylko
jedno — jak mówił — gryzie go i gryźć będzie jak mól do grobowej deski: że dobra sprzedał żydo-
wi. Starał się usprawiedliwić, co go skłoniło do tego kroku. Mówił, że jacyś złodzieje wdarli mu się
w nocy do ogrodu i zniszczyli pasiekę, którą bardzo lubił, wyłupali plastry, a pszczoły rozłaziły się
po całym ogrodzie. Wpadł wtedy w złość, a że z natury był prędki, jedną bryczkę posłał po rejenta
do Rozwadowa, a drugą po Rachmiela Kanarka, który także chciał kupić Kotową Wolę. 

Gdy to opowiadał, wyjawiłem mu, jak mnie Lejzor namawiał na to kupno i już miałem w rękach 
15 000 złr. na zadatek, na to on zerwał się od stołu, chwycił mnie za ramiona i zawołał: »Przyjacie-
lu, czemuś tego nie zrobił, byłbyś mnie wybawił od tego, co mnie gryzie i gryźć będzie, byłbym 
przynajmniej uczynił zadość postanowieniu, że dobra sprzedam katolikowi«. Rozpłakał się przytem
jak dziecko. Gdyśmy po przenocowaniu u niego mieli odjeżdżać, poczęstował nas jeszcze starym 
winem, jakiego nigdy przedtem ani potem nie piłem. Było gęste jak patoka miodowa i ledwie wypi-
łem kieliszek, uczułem jakby elektrykę w całym ciele, a Swoboda spojrzawszy na mnie zawołał: 
»Jasiu, jak Boga kocham, palisz się«. Było to — jak Popiel mówił — wino z roku 1813, a chował je
dla chorych i na największe okazje. Popiel przeniósł się następnie do Krakowa, gdzie umarł i mają-
tek swój w znacznej części zapisał na cele narodowe i dobroczynne.                                      33.



Z czasem dwory w powiecie tak poznikały, że większa własność nie mogła nawet wybrać dwunastu
członków ze swojej kurii do Rady Powiatowej w Tarnobrzegu i wybierała ich spoza swego grona.
Z żydów zaś, będących właścicielami obszarów dworskich, jedynie Rachmiel Kanarek brał udział
w działalności i ofiarności obywatelskiej polskiej, za co miał uznanie w powiecie; inni zaś, jak cały
ogół żydowski, trzymali się wobec spraw polskich oddzielnie, jako osobne społeczeństwo. 

Naturalnie tak chłopi i mieszczanie, jak i szlachta sami przede wszystkim ściągali na siebie los, ja-
kiemu ulegli. Chłopów i mieszczan — obok lichwy — gubiło i rujnowało straszne pijaństwo, gnu-
śność i ciemnota; a panowie, choć mieli naukę, to rachować nie umieli czy nie chcieli i rozchody na
zbytki były u nich większe niż dochody. 

Nie smakował im żaden wytwór domowy, krajowy, choćby nawet był lepszy od zagranicznego,
sami też wojażowali po zagraniczu, trzymali różnych oficjalistów na wysokich pensjach. Uważali to
za ujmę dla szlachcica, gdyby był inaczej żył, tj. rozumnie, według dochodów. Była w tym pycha,
za którą przyszła kara Boża. 

Za wszystkich: za chłopów, mieszczan i szlachtę myśleli żydzi — jak się to i teraz często trafia —
oni wszystkim stanom faktorowali i za to majątki garnęli dla siebie. 

*** 

Zbliżenie między żydami i katolikami było dawniej większe niż obecnie, ale dlatego, że katolicy 
więcej u żydów przesiadywali, gościli się i popijali, a żydzi mogli więcej z katolików żyć i wyzy-
skiwać ich. 

Szczególnie wielkie zbliżenie było między żydami wsiowymi a chłopami i często dzieci takich ży-
dów, wychowując się wśród dzieci chłopskich, chrzciły się w końcu. Najczęściej młode żydówki 
przyjmowały w ten sposób chrzest i wychodziły za parobków i synów gospodarskich. I to trafiało 
się prawie w każdej wsi. Ale ogół żydów występował przeciw temu zawsze bardzo wrogo i chrzest 
musiał się odbywać potajemnie, a »przechrzta« musiał się przed nimi z początku ukrywać. 

Wnosząc z tego, co starsi opowiadali, to już za pańszczyzny głównie w karczmach żydowskich sku-
piało się życie chłopskie. Jak swego już nie było, to kradli, co się dało, na pańskim, i skradzione
nieśli nocą do żyda, którego pan we wsi osadził i trzymał, i za to pili. Za mojej pamięci był zwy-
czaj, że jak kto dał na mszę świętą za zmarłych, na dobry urodzaj albo na inną intencję, to na tę
mszę zapraszał dziś na jutro sąsiadów, kumów, przyjaciół, wysyłając w tym celu po wsi swoje dzie-
ci, a po mszy św. zapraszał wszystkich na podziękowanie za to, że się zeszli i  modlili na jego inten-
cję, do domu albo do karczmy i częstował, wódką i przekąską. Niektórzy na taką ucztę, jeżeli miała
się odbyć w domu, zapraszali także księdza. 

Każdy gospodarz zamawiał dwie lub trzy msze święte do roku i po każdym nabożeństwie było po-
częsne, które niejeden przedłużył sobie do wieczora i dobrze sobie podpił. A byłem już kilkanaście
lat gospodarzem, gdy w Dzikowie i innych wsiach był jeszcze zwyczaj, że karczmarze jeździli po
kolędzie, każdy wstępował do »swoich gospodarzy«, którzy u niego byli stałymi gośćmi, to jest pili.
Po Dzikowie jeździł najwięcej Salomon Szrajber z Tarnobrzega. 
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Wszedłszy do izby zaczynał od życzenia: »Daj Boże szczęście, żeby się tu powodziło, iżby wszyscy
byli zdrowi, pieniądze mieli i żeby tu niczego nie brakowało — przychodzę tu z kolędą«. I od razu
nalewał do kieliszka wódkę, którą miał z sobą, a więcej było na wozie, i częstował po kolei wszyst-
kich obecnych, poczynając od gospodarza i gospodyni, dawał po kieliszku dzieciom pomijając tyl-
ko najmniejsze, sługom, a nieobecnych kazał przywoływać, dogadując przytem: »Jak szanuję stół,
to i stołowe nogi, ja tu wszystkich chcę potraktować, bo ten dom szanuję, niech go pamiętają wszy-
scy, żem tu był po kolędzie«. 

Gospodarzowi i gospodyni nalewał jeszcze po drugim i trzecim kieliszku i zachęcał: »Pijcie, pijcie,
niech wam będzie na zdrowie, ja wam nie żałuję«, a gdzie spodziewał się lepszej kolędy, zostawiał
jeszcze mniejszą lub większą flaszkę wódki. 

Za to gospodarz dawał mu znowu od siebie kolędę, zazwyczaj ćwierć lub pół korca jakiegoś ziarna:
żyta, jęczmienia, pszenicy, owsa, czego miał więcej, a znowu gospodyni dawała od siebie jaja, ka-
szę jaglaną, kurę, słowem, coś ze swego kobiecego gospodarstwa. Wsypywali to zaraz do worka,
który żyd trzymał gotowy pod pachą, i ładowali na wóz, czekający przed domem. 

Gdy tak całą wieś objechał, to wszyscy mniej lub więcej byli wódką zamroczeni, tylko on był trzeź-
wy i wywoził ze wsi dobry wóz ziarna. 

Dawanie tej kolędy było uważane jakby za powinność i kto by dał mało ziarna, to mu Szrajber 
przed drugimi wypominał; a to był szczodry, takiego chwalił, żeby i drugich do hojności zachęcić. 
Taka objażdżka odbywała się dwa razy do roku: raz po Godnich świętach, »po kolędzie«, drugi raz 
po świętach Wielkanocnych, »po święconym«. 

Wesela odbywały się także głównie w karczmach. Wprost od ślubu zajeżdżali wszyscy z całą para-
dą weselną do karczmy żydowskiej, bo w całej okolicy nie było nigdzie wtedy innego domu do za-
baw. Na innych wsiach zajeżdżali do swoich karczem wsiowych, dzikowskie zaś wesela, ponieważ
we wsi karczmy nie było,  jak i dotąd nie ma, zajeżdżały do karczem w Tarnobrzegu, będących
zresztą w bliskości, bo miasto ze wsią domami się styka. Z Dzikowa zajeżdżali najwięcej do Salo-
mona Szrajbra, którego dom do dziś dnia jeszcze stoi, ale tak się już obniżył, że wnet okna dostaną
do ziemi. Kto miał sprawić wesele, to już zawczasu, na tydzień mniej więcej, zamawiał miejsce
w karczmie. Zresztą karczmarze, mając z tego ładny zysk, sami przychodzili do gospodarza i ofia-
rowywali miejsce u siebie, wypytując się przytem, kto jest zaproszony i doradzając, żeby jeszcze
tego lub owego zaprosić, o kim wiedzieli, że lubi się zabawić i można od niego dobrze utargować:
»Przecie go nie można pominąć, to porządny gospodarz: on ma syna, córkę, on was znowu zaprosi,
to trza z ludźmi żyć«. 

Był też zwyczaj, że gdy wesele zajechało przed karczmę, starosta zarządzał, żeby nikt z wozów nie
schodził, aż żyd wyszedł z flaszką i pobłogosławił najprzód państwo młodych, życząc im szczęścia,
a potem dał wszystkim na dworze po kieliszku, wtedy dopiero weselnicy z wozów złazili, a grajko-
wie grali na dworze, aż wszyscy goście weszli do karczmy. 
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*** 

Wódką raczyli żydzi tylko chrześcijan, sami jej nie pili i jest to wielką rzadkością widzieć żyda pi-
janego. Jeżeli jakiś wyszynk lub sklepik żydowski miał odbiorców tylko z kilku domów, to już się
potrafił utrzymać, już mu to wystarczało,  żeby mógł istnieć. Jeden szynkarz tarnobrzeski,  który
miał dziesięciu gospodarzy pijących u niego, mówił, że woli, żeby jemu wszystko się spaliło i prze-
padło niż tym gospodarzom, bo oni są jego żywicielami i trzymają go na nogach. 

Żyli przytem bardzo oszczędnie i gdyby katolicy chcieli ich naśladować, to wszystkie majątki były-
by w ich rękach. Mówią, że biedniejsi żydzi nie jedzą z rana, aż coś zarobią, tj. coś sprzedadzą z za-
robkiem. Ci żydzi, którzy majątki od szlachty wykupywali,  początkowo przeważnie biedni, żyli
skromnie nawet i wtedy, gdy stali się już dziedzicami, i na przykład nigdy nie widziałem ani słysza-
łem, by który z nich wyprawiał bale, które we dworach szlacheckich były częste, nie trzymali też
takiej drogiej administracji, która cały dochód zabiera, ale gospodarowali czasem może aż z prze-
sadną oszczędnością. Na przykład o Hauserze, który tak się dorobił, że kupił Kajmów i Machów,
opowiadali, że trzymał jednego żydka, któremu w pieniądzach dawał podobno tylko 3 złr. na ty-
dzień, a ten w jednej osobie był rządcą, ekonomem, karbownikiem, a nawet polowym, i każdy, kto
miał jakiś interes do dworu, musiał do tego żydka się udawać, bo sam Hauser dojeżdżał tam tylko
na kontrolę z Tarnobrzega. 

Opowiadali dalej, że żona tego ekonoma chcąc się swemu dziedzicowi przypochlebić, zładowała
mu przez parę razy barszcz, który mu tak posmakował, że po powrocie do Tarnobrzega nie czuł się
głodnym i nie jadł tego, co mu własna żona podała. Ta dopytywała się męża, dlaczego nie chce jeść,
a gdy się dowiedziała, że w Machowie jada barszczyk z »jajkiem i ze śmietankiem«, oburzyła się
strasznie, że żona ekonoma lepszy barszcz sobie gotuje i lepiej żyje niż ona dziedziczka i ekonoma
tego, wraz z żoną i dziećmi, ze dworu wygnała. Jest w tym nauka, jak się żydzi oszczędnością rzą-
dzą, że tylko tu wydają grosz, gdzie tego niezbędna potrzeba wymaga. 

*** Jak tylko zapamiętałem, katolicy zawsze na żydów narzekali i narzekają, a przytem nieraz wy-
śmiewali się i wyśmiewają z ich różnych wad, żartując i robiąc im nawet różne figle, ale cóż z tego
wszystkiego: żyd był i jest na wszystko cierpliwy, a katolicy szli i idą zawsze do żydów i dają się
im wyzyskiwać na różne sposoby, i ci się bogacą, choć ciężko nie pracują. Żyd dotąd ulega katoli-
kowi i pozwala naśmiewać się z siebie i płatać sobie najnieprzyjemniejsze figle, dopóki widzi u ka-
tolika pieniądze w kieszeni i majątek, ale jak już wszystko wyssie i wyzyska, to się lepiej z katolika
wyśmieje i za drzwi go wyrzuci. 

Na to można by przytoczyć niejeden przykład. Był w Dzikowie gospodarz jeden dosyć zamożny,
który lubiał drwić z żydów, ale zachodził zawsze do żydowskich szynków i żydzi korzystali z niego
przy każdej sposobności. Raz uderzył szynkarza w twarz za to, że nie chciał dać mu piwa, żądając
naprzód zapłaty. Żyd się z tego rozchorował, wniósł skargę do sądu, ale potem skargę cofnął, gdy
chłop obiecał przepić za to w szynku 5 złr.  I  przepił tyle zaraz w towarzystwie z drugimi, a gdy
chciał dalej pić i szynkarz żądał znowu zapłaty z góry, palnął go znowu w twarz i powiada: »Przed-
tem zwaliłem cię w jedną stronę, a dziś w drugą, bobyś głowę krzywo nosił, a tak to ci się naprostu-
je«. Zrobił się straszny gwałt i krzyk, ale na tym się skończyło, bo żyd znowu się przeprosił, gdy
chłop dalej do niego na pijatykę zachodził. 
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I dopóki się chłop lepiej miał, żyd przyjmował go w szynku, usługiwał mu i znosił wszelkie prze-
zwiska, jakie chłopu ślina do gęby przyniosła i dopiero jak majątek od niego wyzyskał, wyrzucał go
za drzwi. Skończyło się na tym, że ten zamożny gospodarz umarł w wielkiej biedzie i poniewierce,
a żyd ma obecnie jedną z największych kamienic w Tarnobrzegu i dobrze mu się powodzi. 

*** Handel prowadzili żydzi najczęściej w sposób oszukańczy, nierzetelnie. Kupujący zawsze mu-
siał się obawiać, że żyd mu nie doważy, nie domierzy, że da gorszy towar, za drogo policzy, oszuka
przy wydawaniu reszty itp. Z łatwością dawali towar na kredyt i przyuczali niejednego do borgów.
Żyd zachęcając do kupna, z góry zaznaczał, że da towar bez pieniędzy, że się o pieniądze nie pyta,
skoro jednak należności na czas nie otrzymał, wnosił bezwzględnie skargę do sądu i ściągał sobie
dług z kosztami, a jeżeli liczył na krótką pamięć odbiorcy, to mu do długu coś przypisał i większej
kwoty domagał się. W handlu zawsze też prawie chodziło żydom głównie o to, ażeby wziąć pienią-
dze bez względu na to, czy towar dobry, nie zepsuty, czy wyjdzie kupującemu na pożytek. Za mojej
pamięci zaszło w Tarnobrzegu parę głośniejszych wypadków, które świadczyły, jaka to bywała ob-
sługa żydowska w handlu. Jeden szczególnie narobił dużo wrzawy. 

Raz stróż miejski, pełniący wartę nocną w zimie, zajrzał do piekarni żydowskiej przez okno niedo-
statecznie zasłonięte. Widział wtedy, jak żyd, piekarz, rozebrał się i mył się szczotką w ciepłej wo-
dzie, a następnie czeladnik wodę tę wlał do dzieży do ciasta. I z takiego to ciasta jedli potem chleb
kupujący. Stróż doniósł o tym do sądu, sprawa toczyła się w Rzeszowie. Pokazało się, że żyd, który
się mył w tej ciepłej wodzie, miał parchy. Został on wtedy zasądzony, a piekarnia jego zamknięta. 

*** Oświata u żydów była początkowo bardzo niska, byli na ogół głupsi od katolików. 

W mieście wielu było takich, co polskiego języka nie znali i nie można się było z nimi zmówić,
albo inni byli tacy, co język polski łamali i kaleczyli gorzej, niż to jest obecnie, i narażali się z tego
powodu na śmiechy i drwiny. Dzieci żydowskie uczyły się tylko na Talmudzie, a nauka ta odbywała
się po domach grupami i była prowadzona przez żydków, którzy już sami coś umieli. Starali się
o to, ażeby każde dziecko przykazania Mojżeszowe znało. 

Do oświaty polskiej byli bardzo niechętni i gdy nastawały szkoły i przymus szkolny, zachowywali
się względem szkoły z większym oporem niż najciemniejsi chłopi i woleli płacić kary, niż posyłać
dzieci swoje do szkoły. Bo mówili, że dzieci ich muszą się uczyć przykazań Mojżeszowych, a jak
się będą uczyć po polsku, to tamtego się nie nauczą. Mówili też, że co im potrzebne, to umią, bo jak
potrafią porachować, to wystarczy. 

W tarnobrzeskiej szkole były ciągle nakładane kary na zaniedbujących posyłanie dzieci na naukę
i z kar tych pokrywały się wydatki na urządzenia szkolne. Kary te żydzi płacili, a dzieci do szkoły
nie posyłali. Dopiero potem zrozumieli korzyści z oświaty i dzisiaj już zapełniają szkoły powszech-
ne w Tarnobrzegu i cisną się do szkół średnich i wyższych, a następnie zajmują zyskowne stanowi-
ska. W pierwszych latach po ustaniu pańszczyzny, gdy lud był ciemny, bez oświaty, żyd tak niejed-
nego potrafił przyciągnąć do siebie i ugłaskać swoim sprytem, pożyczką, borgiem, wódką, że na ra-
zie zdawało się chłopu, że to jest jego najlepszy przyjaciel, ale nim się mógł przerachować, to już
jego gospodarstwo za rok, dwa poszło na licytację i stało się własnością żyda. 
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Jednak to dla żydów było za mało, bo jak mówi przysłowie: »Dziad dziada panem nie zrobi«. Do-
piero panowie, dziedzice wielkich obszarów dworskich, dali żydom szerokie pole do zdobycia pie-
niędzy i wielkich majątków. 

Panowie wprowadzali żydów do każdej wioski, obsadzali po karczmach, dali im do rąk propinację,
a ci mając sposobność zalewać ciemnemu ludowi mózgi, rozpoczęli gospodarkę rabunkową i stop-
niowo wciskali się do dworów na faktorów, dostawców, kupców lasów, bydła, łąk, gruntów itd.,
a w niedługim czasie cały dwór dostawał się żydom. 

Toteż gdyby żydzi chcieli na gruncie siedzieć i pracować, to dziś wszystka ziemia w Galicji do nich
należałaby, byliby zupełnymi panami kraju, a chłopi, jak szlachta, byliby u nich w służbie i praco-
waliby za parobków. Zaraz po pańszczyźnie byłaby nastała gorsza jeszcze dla całej ludności chrze-
ścijańskiej żydowszczyzna. W Dzikowie na przykład nie ma tego kawałka chłopskiego gruntu, żeby
nie był w rękach żydowskich, żeby nie był drogo wykupiony, a w innych wsiach było zupełnie to
samo. Ale żydzi nie chcieli trudnić się gospodarstwem i ciężko pracować i woleli wielkie zyski, ja-
kie im dawał handel gruntami przepłacanymi przez chłopów. Osiadali na stałe tylko w miastach
i miasteczkach, wykupując realności od mieszczan polskich, więc w paru dziesiątkach lat ludność
miastowa zupełnie się zmieniła — jak po wielkiej wojnie. 

*** 

Za mojej pamięci przyszli da największych majątków w Tarnobrzegu: Lejzor Wahl, Dawid Engel-
berg  i Mosiek  Hauser.  Lejzor  Wahl,  jak  zapamiętałem,  był  z początku  biednym,  miał  skromny
szynk z wódką w tym miejscu, gdzie obecnie dom Chruściela. Chodził wtedy po Dzikowie i wybie-
rał za wódkę jaja, drób, zboże itp., a z Podłęża ćwierciami nieraz dźwigał zboże na plecach. Tym,
co chcieli pić, a nie mieli pieniędzy, odpowiadał, że on się o pieniądze nie pyta i daje na kredyt. Od-
dacie mi — mówił — jak będziecie mieli, albo oddacie zbożem z nowego«. I zapijało się u niego
wielu takich, co nie byli nałogowymi pijakami; ale mieli głównie tę wadę, że lubili towarzystwo,
zabawę, a przytem nie cenili czasu i zaniedbywali gospodarkę. Wahl miał znajomości po wszyst-
kich wsiach okolicznych, o każdym gospodarzu wiedział na co go stać, jaki będzie miał zbiór i na
konto tego dawał mu pić. Brał za to z nowego zboża ćwierciami i korcami; z dalszych wsi przywo-
zili mu je na furach. 

Nosili mu też zboże ukradkiem, w nocy, a on zawsze szynkował, jeżeli tylko był interes. Opowiadał
mi jeden gospodarz z Dzikowa, który lubiał sobie głowę wódką zaprószyć, że jeżeli chciał Lejzora
w nocy wyciągnąć z łóżka, to pukał do drzwi i mówił z przyciskiem, jakby coś dźwigał: »Otwórz;
bo mi ciężko!« Lejzor wtedy uchylił drzwi, a on się wsuwał do szynku i pił, choć czasem nic nie
przynosił. I tym się chwalił, że żyda oszukał, ale sam na tym tak wyszedł, że stracił cały majątek,
złożony z sześciu morgów dobrego gruntu, i był w końcu tylko wyrobnikiem, nędzne życie prowa-
dził. 

Ze zboża w ten sposób zebranego miał Lejzor cały magazyn. Mieściło się ono w stancjach przy 
szynku i na strychu, bo pijak nie tylko zboże przyniósł, ale i na strych wydźwigał, gdy mu szynkarz 
kazał. Na wiosnę zaś, na przednówku, który u pijaków był corocznie, kupowali je u niego ci sami, 
którzy mu je znosili, a że pieniędzy nie mieli, więc najczęściej oddawali dopiero z nowego, za ko-
rzec, dwa itp. 
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A ponieważ Lejzor dawał też chętnie pożyczki pieniężne i wódkę na kredyt, więc mówili o nim, że
to żyd wygodny i dobry«. Z chłopów przyszedł w ten sposób do znacznego majątku, a gdy następ-
nie wziął się do dzierżawienia propinacji u hrabiego i do handlu drzewem, kupując lasy dworskie na
morgi i wyprawiając budulec Wisłą do Gdańska, 

dorobił się takiego majątku, że liczną swoją rodzinę, synów i córki, wyposażył grubymi wianami,
po kilkadziesiąt tysięcy reńskich, i potem jeszcze wspierał w interesach, gdy które stało licho, a gdy
umarł, zostało po nim jeszcze 300000złr. po większej części na długach u chłopów i panów, które
potem wdowa po nim ściągała, nie przepuszczając nikomu, i rozdzielała dalej między dzieci i wnu-
ki. 

Dawid Engelberg miał sklep korzenny i lepsze trunki, a przytem także zwyczajny szynk dla chło-
pów. Trzymał też pocztę prywatną, jeszcze wtedy, gdy posłaniec chodził z Tarnobrzega do Rzeszo-
wa, a potem do Majdanu. Mosiek Hauser zaś miał pierwszy handel żelazny w Tarnobrzegu i han-
dlował głównie z dworami. Następnie do spółki z Wahlem i Engelbergiem dzierżawił propinację
i prowadził handel drzewem. 

Tak Engelberg, jak Hauser zgromadzili nie mniejsze majątki niż Wahl. Hauser kupił dwie wsie nad-
wiślańskie: Kajmów i Machów. Dzieci i wnuki swoje hojnie wywianowali. 

Ci bogacze stanowili też za życia kasę dla żydów uboższych, bo innych kas podówczas nie było.
Pożyczali biedniejszym żydkom na różne interesa i handle, ale na tym nie wychodzili już tak do-
brze, bo ci ich najczęściej zarywali. 

Wszyscy trzej a szczególnie Engelberg mieli opinię żydów porządnych; dbali o powagę, w intere-
sach nie zarywali i dłużników nie wodzili po sądach. Zbogacili się — można powiedzieć — dlate-
go, że byli zapobiegliwi, a ludzie byli głupi, kwitło pijaństwo i nie było handlów chrześcijańskich. 

O ile mi wiadomo, to te wielkie majątki po nich rozpłynęły się. Dzieci i wnuki prowadziły dalej in-
teresa i handle, jak oni. ale kiepsko, i traciły na tym. O ile są w Tarnobrzegu i znam ich, to są nie
bogaci, ale owszem niezamożni, zrównali się z chudobniejszymi i w znacznej części wymarli. Jeden
tylko Lam, zięć Hausera, posiadał gruby majątek, a to dzięki temu, że dzierżawił propinację i rafi-
nerię u hrabiego. 

W ogóle  teraz  trudniej  żydom tak  się  bogacić.  Mogą się  w handlu  mieć  lepiej  i żyć  lepiej  niż
np. chłop na roli lub niższy urzędnik, ale w tak krótkim czasie tak ogromnych majątków nie zbiera-
ją, a zaczęło się to od tego czasu, gdy szkoły nastały i ludzie zmądrzeli, gdy zaczęło upadać pijań-
stwo i ludzie mniej się bawili i gdy zaczęły powstawać kółka rolnicze i sklepy chrześcijańskie. 

Obecnie do najbogatszych, prócz Lama, należą jeszcze Salomon Korn, który początkowo miał tylko
sklepik i był niebogatym, dopiero, gdy się wziął do handlu ziemią, do kupna gruntów chłopskich
i parcelacji folwarków i dworów, doszedł do wielkiego majątku. Mniej bogatym od niego jest Be-
niamin Federbusch, którego ojciec robił  sukmany chłopom i który początkowo był zwyczajnym
żydkiem,  z którym nikt się nie liczył, ale gdy zaczął handlować gruntami, kupować, sprzedawać,
wymieniać, przyczem bywał na śledztwie sądowym, doszedł do takiego majątku, że go stać było na
dziesiątki tysięcy koron i ma kamienicę w rynku. 
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W dawnym ratuszu prócz dwóch szynkowni znajdowały się w środku stajnie zajezdne. Po pożarze 
w r. 1862 został odbudowany w dawnych rozmiarach tak, jak się przedstawiał do r. 1914: w miejsce
stajen zajezdnych zostały urządzone sklepy, a na miejscu drugiej szynkowni umieszczono urząd po-
datkowy.  (…..)   

Ruch ludowy (także ruch chłopski, rzadziej ruch agrarny) – ruch społeczny związany ze
sprawami chłopskimi i rolniczymi. Dziś często związany z polityką rolną. Ruchy ludowe występo-
wały w krajach na całym świecie, m.in. Stanach Zjednoczonych, Indiach czy Korei. 
W Polsce ruch ludowy mający swoje początki na przełomie XIX i XX wieku dążył do społecznego
wyzwolenia chłopów oraz zapewnienia im współuczestnictwa w sprawowaniu władzy. Historyczne
hasła to m.in. walka chłopów o społeczne, polityczne i narodowe wyzwolenie.

W okresie zaborów

Tomasz Nocznicki, jeden z redaktorów pisma ludowców Zaranie

Tomasz Nocznicki, ps. Paweł spod Grójca i Tomasz Wiejski (ur. 20 lub 28 grudnia 1862 w Warsza-
wie, zm. 3 listopada 1944 w Słomnikach) – chłop, polski działacz ruchu ludowego i niepodległo-
ściowego, publicysta, współzałożyciel „Zarania”, poseł na Sejm i senator. 
Minister bez teki w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. 

Nie znał swoich rodziców. Wychowywali go przybrani rodzice Magdalena i Karol Jóźwikowie z
Czesinowa. W latach 1870–1872 uczęszczał do szkółki wiejskiej w Lipiu. Na ukształtowanie jego
osobowości wpłynęli nauczyciel Kazimierz Dzierzbicki i ksiądz Roch Wójcicki. Po śmierci przy-
branych rodziców pracował jako pomocnik fornala w podgrójeckim folwarku, następnie u inżyniera
drogowego w Grójcu i na poczcie. W latach 1883–1886 odbył służbę wojskową w 35 brygadzie ar-
tylerii pieszej w Rostowie w gub. jarosławskiej – awansowany na podoficera, a następnie starszego
podoficera. Następnie służył do 1891 w garnizonie w Grójcu. Po wystąpieniu z wojska był kierow-
nikiem miejscowego klubu urzędniczego. W latach 1894–1895 prowadził sklep; najpierw w Koro-
lewie (pow. grójecki), potem w Belsku. 
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Działalność

W 1895 nawiązał kontakt z redaktorem „Zorzy”, Maksymilianem Malinowskim, pod którego wpły-
wem przystąpił do Ligi Narodowej, będąc w latach 1904–1906 jej członkiem i angażując się w pra-
ce oświatowe wśród ludności wiejskiej. Podczas rewolucji 1905 zaangażowany był w akcję poloni-
zacji gmin w powiecie grójeckim, przez co został aresztowany i był więziony w Grójcu. Po wyjściu
z więzienia współdziałał z siewbiarzami. Jego poglądy w tym czasie mocno się zradykalizowały. W
1907 r.  był  współzałożycielem czasopisma „Zaranie”.  Jako przedstawiciel  ruchu zaraniarskiego
uważał, że cały ruch ludowy powinien przede wszystkim walczyć o oświatę dla ludu oraz o pełny
dostęp do nauki dla wszystkich dzieci wiejskich. Jego słowa z 1908 r.: 

Ucz się chłopie, bo jeśli nie będziesz się uczył, to będziesz głupi, to cię po wiek wieków
będą wyzyskiwali, a ty się będziesz upadlał, i różnych niewiele wartych, a nieraz – z
przeproszeniem – błaznów całował po rękach i tytułował ich aż wielmożnymi. 

W latach 1909–1914 był  prezesem Towarzystwa Kółek Rolniczych im.  Stanisława Staszica.  W
1915 współzakładał Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” w Królestwie Polskim, którego
był pierwszym prezesem do 1916 r. Członek Centralnego Komitetu Narodowego w Warszawie (XII
1915 – V 1917). Następnie był członkiem Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady
Stanu. Był ministrem bez teki w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. W 1922–1927 był posłem na
Sejm I kadencji, a w latach 1928–1930 senatorem II kadencji, wybranym z listy PSL „Wyzwolenie”
w województwie warszawskim. Od 1931 należał do Stronnictwa Ludowego. Zmarł w szpitalu w
Słomnikach, do których został wysiedlony przez Niemców z Warszawy po upadku powstania. Po-
chowany na miejscowym cmentarzu, w październiku 1947 został ekshumowany na cmentarz w Li-
piu. Ordery i odznaczenia:

• Krzyż Niepodległości (1938)
• Złoty Krzyż Zasługi (1938) 
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1938) 
• Wielka Wstęga Orderu Odrodzenia Polski – pośmiertnie.

• W 1960 imieniem Tomasza Nocznickiego nazwano ulicę w Warszawie. 
• W 1962 na ścianie budynku przy ul. Krasińskiego 10 w Warszawie odsłonięto tablicę upa-

miętniającą Tomasza Nocznickiego. 
• Poczta Polska wyemitowała 26 lipca 1985 r. znaczek pocztowy z podobizną Tomasza  Nocz-

nickiego 

Historia ruchu ludowego w Polsce rozpoczyna się pod koniec XIX wieku. 

Wspomnieć należy jednak o księdzu Piotrze Ściegiennym jako jednym z pierwszych działaczy lu-
dowych, walczącym o sprawy chłopów już w połowie XIX wieku; twórcy chłopskiej organizacji 
konspiracyjnej Związek Chłopski.Celem ruchu ludowego była walka: o prawa chłopów, o likwida-
cję pozostałości epoki feudalnej, o reformę rolną i o demokratyzacje życia społecznego i politycz-
nego. Ruch ludowy wysuwał też postulaty narodowe.
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W 1889 powstały pierwsze chłopskie komitety wyborcze, dzięki czemu po raz pierwszy wybrano
czterech posłów chłopskich. Dotychczas chłopi zmuszeni byli głosować na kandydatów reprezentu-
jących inne grupy społeczne i dbających o interesy tych grup, np. szlachty czy kleru. W 1891 Jan
Potoczek jako pierwszy polski chłop został posłem austriackiej Rady Państwa.W Galicji działalność
ruchu zapoczątkował ksiądz Stanisław Stojałowski. Tu w 1893 powstała też pierwsza w Europie po-
lityczna organizacja chłopska, o nazwie Związek Stronnictwa Chłopskiego.

 28 lipca 1895 powstała bardziej znacząca organizacja, partia chłopska Stronnictwo Ludowe, w któ-
rej działalność prowadzili m.in.: Bolesław Wysłouch, Karol Lewakowski, Jakub Bojko, Henryk Re-
wakowicz i Jan Stapiński to Stronnictwo Ludowe, które w 1903 zmieniło nazwę na Polskie Stron-
nictwo Ludowe. Różnice powstałe między działaczami w 1907, przyczyniły się do powstania partii:
PSL „Piast” i PSL Lewica.W Królestwie Polskim rozwój ruchu ludowego rozpoczął w 1904, Polski
Związek Ludowy i kolejne partie ludowe.

 Oprócz nich działał legalnie ruch chłopski o charakterze oświatowym i gospodarczym skupiający
się wokół wydawanego przez Maksymiliana Malinowskiego w latach 1907–1915 pisma „Zaranie”.
Zaraniarze (wśród których byli: Tomasz Nocznicki, Irena Kosmowska i Stanisław Osiecki) prowa-
dzili działalność w Kółkach Rolniczych. 

W 1915 działacze „Zarania”, Związku Chłopskiego oraz Związku Ludu Polskiego utworzyli partię
PSL w Królestwie Polskim, która w 1918 przyjęła nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwole-
nie”.W zaborze pruskim ruch ludowy skupiał się głównie na przeciwdziałaniu germanizacji. W la-
tach 1896–1904 na terenie zaboru działała Mazurska Partia Ludowa.

W okresie I wojny światowej działacze ruchu ludowego w Galicji i Królestwie Polskim opowie-
dzieli się za polityką prowadzoną przez Józefa Piłsudskiego, reprezentując stanowisko rozwiązania 
sprawy polskiej w oparciu o Austrię.

W okresie II Rzeczypospolitej

 

Wincenty Witos, działacz ruchu ludowego, jako premier rządu polskiego

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dla chłopów i ruchu chłopskiego głównym zagadnie-
niem stały się sprawy agrarne. W niektórych rejonach kraju doszło nawet do rozruchów chłopskich,
między innymi w okolicy Tarnobrzega.                                                                                    42.
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Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 działacze ruchu ludowego budowali świa-
domość narodową chłopów oraz inspirowali ich do walki o niepodległość. Po uzyskaniu niepodle-
głości zachęcali chłopów do angażowania się w życie państwowe i korzystania w pełni z praw oby-
watelskich. Zasięg ich oddziaływania był jednak znacznie szerszy i nie obejmował jedynie chłopów.

W sprawie reformy rolnej stanowiska partii ludowych nie były jednolite. Część partii chłopskich
była za przeprowadzeniem reformy rolnej bez odszkodowania, pozostałe za odszkodowaniem. PSL
Lewica i Chłopskie Stronnictwo Radykalne opowiadały się za wywłaszczeniem bez odszkodowań
natomiast PSL „Piast” i PSL „Wyzwolenie” za wywłaszczeniem za odszkodowaniem. W 1919 Sejm
Ustawodawczy pod presją wystąpień chłopskich podjął uchwałę o przymusowej parcelacji części
wielkiej własności ziemskiej za odszkodowaniem, a w 1920 obliczu ofensywy bolszewickiej ustawę
o wykonaniu reformy rolnej.Do 1926, a więc do czasu zamachu majowego, partie chłopskie odgry-
wały w Sejmie znaczną rolę, a ludowiec Wincenty Witos był nawet trzykrotnie premierem rządu. Po
tym okresie radykalne partie chłopskie były delegalizowane, a działacze ruchu ludowego prześlado-
wani. 

Zdelegalizowane zostały m.in.: Niezależna Partia Chłopska i Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej Sa-
mopomoc. Aresztowani, a następnie oskarżeni w procesie brzeskim zostali czołowi działacze ludo-
wi, m.in.: Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Kazimierz Bagiński, Józef Putek i Adolf Sawicki.

W okresie II wojny światowej

Po wybuchu wojny ruch ludowy przeszedł do konspiracji i działał już od początku okupacji nie-
mieckiej pod kryptonimem „Roch”, a kierowany był przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludo-
wego. W 1940 kierownictwo podjęło decyzję o organizacji oddziałów bojowych. Oddziały bojowe 
ruchu ludowego początkowo zwane Chłopską Strażą ostatecznie przyjęły nazwę Bataliony Chłop-
skie. 

W szczytowym okresie rozwoju Bataliony Chłopskie liczyły około 160 tys. ludzi, stając się po Ar-
mii Krajowej drugą co do liczebności formacją zbrojną ruchu oporu w Polsce.

Głównym celem działania żołnierzy BCh była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem okupa-
cyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. Przeciwdziałając rabunkowej gospodarce wroga, organizo-
wano akcje dywersyjne polegające na: paleniu tartaków i składów drewna, unieruchamianiu gorzel-
ni i mleczarń, niszczeniu magazynów, niszczeniu akt kontyngentowych i kartotek w arbeitsamtach i
gminach, rozpraszaniu spędów bydła, odbijaniu więźniów politycznych i chłopów wziętych na ro-
boty do Niemiec, dokonywaniu wypadów na majątki pod zarządem niemieckim, karaniu urzędni-
ków zbyt gorliwie wypełniających obowiązki, likwidowaniu band rabunkowych i konfidentów.W
czasie II wojny światowej żołnierze Batalionów Chłopskich dokonali ponad 3 tys. różnego rodzaju
akcji bojowych. W tym stoczyli około 900 bitew i potyczek, przeprowadzili ponad 200 akcji, ataku-
jąc transport wroga oraz około 800 akcji przeciw aparatowi administracyjno–politycznemu.

Do najważniejszych akcji przeprowadzonych przez żołnierzy Batalionów Chłopskich należą walki
w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942–1943, zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zabo-
recznem, walki w obronie tzw. Republiki Pińczowskiej, Zatopienie statku Tannenberg, Wysadzenie
pociągu amunicyjnego pod Gołębiem, rozbicie więzień w Pińczowie, Krasnymstawie, Radomsku i
Siedlcach oraz walki na przyczółku baranowsko-sandomierskim.                                            43.



W okresie Polski Ludowej

Po zakończeniu wojny wśród ludowców istniały rozbieżności. Do tradycji radykalnych reprezento-
wanych przez Niezależną Partię Chłopską, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” i Stron-
nictwo Ludowe „Wola Ludu”  nawiązywało prokomunistyczne Stronnictwo Ludowe powstałe 18
września 1944 w Lublinie, natomiast SL „Roch” było związane z rządem emigracyjnym.W 1945
struktury SL „Roch” zostały ujawnione i powstało Polskie Stronnictwo Ludowe, które za prezesury
Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka miało charakter antykomunistyczny. Jednocześnie
działało wspomniane prokomunistyczne Stronnictwo Ludowe, tzw. „lubelskie”. Po ucieczce Stani-
sława Mikołajczyka w 1947 i objęciu kierownictwa partii przez Józefa Niećkę, PSL odchodziło od
charakteru antykomunistycznego i w 1949 połączyło się z SL, tworząc Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe (było ono przez cały okres istnienia koalicjantem PZPR). 

Czołowymi działaczami tej partii, oprócz Józefa Niećki, byli Władysław Kowalski, Stefan Ignar,
Czesław Wycech, Stanisław Gucwa i Roman Malinowski. Działaczom ZSL przypadał zwyczajowo
urząd marszałka Sejmu.Przeprowadzona reforma rolna, określanie powojennej Polski, mianem Pol-
ski Ludowej a władzy władzą ludową nie zasłoniło ludowcom zachodzących w kraju zmian, czemu
dał wyraz 2 marca 1988 w Kielcach, gen. Franciszek Kamiński. 

Były komendant Główny Batalionów Chłopskich, mówił o prześladowaniach ludowców, kolekty-
wizacji i niszczeniu polskiego rolnictwa. Krytyka nie ominęła też kierownictwa PZPR za łamanie 
praworządności i ograniczanie swobód obywatelskich.W 1989 ZSL przekształcono w Polskie 
Stronnictwo Ludowe „Odrodzenie”. Wcześniej (w 1988) działacze antykomunistyczni powołali wi-
lanowskie PSL.

Tablica upamiętniająca Tomasza Nocznickiego przy ul. Krasińskiego 10 w Warszawie 
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Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się nie tylko wycinaniem i zohydzaniem bohaterów walk 
o sprawiedliwość społeczną. Ma nowych „bohaterów” na ich miejsce, a najnowszymi będą po-
siadacze ziemscy, obszarnicy-dobrodzieje.

Przodkowie większości Polaków nie żyli w takich pała-
cach, tylko ciężko harowali na ich mieszkańców / fot. Wikimedia Commons

Na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę IPN przygotował ogólnopolski projekt
pod hasłem „»O Naszą Niepodległą!« – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i te-
rytorium  II  Rzeczypospolitej  1914–1922”.  Partnerem  instytutu  w  jego  organizacji  jest  Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz Polskie  Towarzystwo Ziemiańskie Oddział
Kraków. Seria konferencji i warsztatów dla nauczycieli, a wreszcie trzyetapowy konkurs dla mło-
dzieży ma przekonywać Polaków, w przytłaczającej większości potomków pańszczyźnianych chło-
pów pracujących na jaśnie panów, o tym, że właśnie ziemianom mają być wdzięczni za samo istnie-
nie Polski. Czyli w narodowo-konserwatywnej optyce PiS – za dobro najwyższe.

IPN uzasadnia potrzebę organizacji wydarzenia… walką z komuną, a konkretnie z komunistyczną
propagandą. – Pomijano nie tylko ogromną i pozytywną rolę społeczną, polityczną i kulturalną, ale
ignorowano też ich wkład w odzyskanie niepodległości. Ofiara, jaką złożyli jego przedstawiciele w
walkach narodowowyzwoleńczych w XIX, została niemalże całkowicie zapomniana – czytamy w
anonsie projektu na oficjalnej stronie Instytutu. Jak widać, autorzy na pomijaniu znają się znakomi-
cie, bo utyskując na niewłaściwe rozstawienie akcentów w historiografii PRL pomijają ten drobny
fakt, że od prawie trzech dekad w polskiej szkole uczniowie jak najbardziej uczą się głównie o wal -
kach narodowowyzwoleńczych i mają aż nadto okazji, by poznawać postacie wywodzące się z war-
stwy szlacheckiej. Niestety, na gruntowny kurs historii społecznej, w tym zrozumienie, jak „pozy-
tywna rola społeczna” ziemiaństwa była budowana na wyzysku chłopów, nie ma czasu ani miejsca.
Teraz też nie będzie, skoro IPN zamierza serwować młodzieży bajeczki o „wychowywaniu kolej-
nych pokoleń do wolności” (chłopów też?) przez dobrych ziemian z prawdziwych polskich dwor-
ków. A Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło całej sprawie patronatu.

– Dziś mamy możliwość i obowiązek przywrócenia prawdy o wielkim wkładzie polskiego ziemiań-
stwa w dzieło odrodzenia Rzeczypospolitej w latach 1914–1922 – piszą dalej w IPN. Refleksja o 
tym, jak niesprawiedliwym państwem była rzeczona II Rzeczpospolita i o tym, że ziemianie byli 
jedną z nielicznych grup, której interesy były w tym kraju zabezpieczone, oczywiście jest „rzetel-
nym historykom” obca.
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Najpierw pańszczyzna, potem ojczyzna

Nadal dominującą rolę odgrywały potężne dwory, na których pracowali, a w zasadzie niewolniczo 
służyli, chłopi. „Kilkudziesięciu zaledwie książąt, hrabiów, baronów, z grupą potężnych magnatów  
skupia w swych rękach większość ziemi – zauważał Żychowski. – Feudałowie obok znacznej części
ziemi ornej (ponad jedna czwarta całej powierzchni) mieli w swych rękach ogromne pastwiska 
i prawie wszystkie lasy”. Do roku 1848, a więc do chwili zniesienia pańszczyzny, liczbę dominiów 
w Galicji szacowano na niemal 3,3 tys., podległych im wsi było zaś ok. 546 tys. Do tego trzeba do-
dać jakieś tysiąc probostw, które również miały prawo do pobierania od chłopów opłat.

 Jak notował w 1842 r. jeden z podróżujących po regionie, „tu wszystko idzie jeszcze po staremu,
a jeśli gdzie, to w Galicji wstręt do wszelkiej nowości i zmiany, tudzież upór tak zwanych sławnych
gospodarzy, krnąbrnie wytyka swe drogi”.

Chłopi, chociaż stanowili najliczniejszą grupę społeczną, byli pozbawieni większości praw. Wydłu-
żała się za to lista ich obowiązków, z których za najważniejszy uznawano pracę na rzecz szlachty.
Według obliczeń historyków, na jednego chłopa przypadało przeciętnie 31 dni robocizny ciągłej.
Do tego od 24 do 49 dni pańszczyzny pieszej oraz czynsze,  które podnoszono co roku. „W całej
Galicji – pisał Żychowski – chłop oddawał dziedzicowi przeciętnie 50% swego dochodu z gruntu
i robocizny, a oprócz tego płacił podatki na rzecz rządu w wysokości 14%. W rezultacie więc nie-
wiele mu pozostawało”.

Trudno się dziwić, że wieś z rezerwą odnosiła się do jaśniepanów, którzy o wspólnocie narodowej
przypominali sobie jedynie w okresie powstańczego uniesienia. Dokumenty z epoki dobitnie poka-
zują, jak bez najmniejszych skrupułów szlachta zwiększała swoje zyski kosztem najuboższej części
społeczeństwa. Jeden z właścicieli „zamknął na 20 lat las”, co zupełnie pozbawiło chłopów drewna.
Drugi zakazał swoim poddanym korzystać z łąk, stawów i części pola ornego, mimo że ci nadal od-
prowadzali za nie podatki. Przykłady można by mnożyć.

Chłopi  wykorzystali  chaos  spowodowany wybuchem insurekcji  krakowskiej,  aby w końcu upo-
mnieć się o swoje prawa. Zachęceni przez Austriaków zorganizowali własne oddziały, wszczynając
antyfeudalne powstanie przeciwko polskiej szlachcie. Narastająca przez dziesięciolecia nienawiść
wybuchła z olbrzymią siłą. Szacuje się, że rabacja galicyjska pochłonęła co najmniej 1,2 tys. ofiar,
głównie pośród ziemian, urzędników i księży.

Jednocześnie wokół powstania chłopskiego z 1846 r.  narosło wiele niejasności. Niestrudzeni bu-
downiczowie mitu Polski szlacheckiej z lubością opowiadają o rżnięciu piłą czy wieszaniu szlachci-
ców. Tak brutalne akty rzeczywiście się zdarzały, choć sprowadzenie całego buntu do bezmyślnego
mordowania ziemian wypacza jego sens. Nie chodziło w nim bowiem o zwykły odwet za lata upo-
korzenia. Co prawda, chęć zemsty odegrała istotną rolę, jednak powstanie było przede wszystkim
aktem desperacji ze strony chłopów, którzy mieli już dość upodlających warunków życia. Podczas
gdy szlachta  walczyła  o niepodległość  Polski,  chłopi  musieli  najpierw  wywalczyć  wolność
od pańszczyzny.
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Szlachta z Austriakami

Wydarzenia z 1846 r. wymykają się tradycyjnej, uproszczonej wizji naszych dziejów z klarownym
podziałem na bohaterów i złoczyńców. Trudno bowiem widzieć w szlachcie samych patriotów wal-
czących o niepodległość  Polski,  a w chłopach jedynie  żądnych krwi  zdrajców.  Jednym i drugim
zdarzało się mordować z zimną krwią. Jedni i drudzy kolaborowali z Austriakami.

Żychowski przywołuje taką, wcale nie wyjątkową, historię: „W Zohatyniu (Sanockie) Józef Jaku-
bowicz  21 lutego  organizował  obronę  przed chłopami,  objeżdżając  pobliskie  dwory,  zbierając
szlachtę  do swego murowanego dworu,  a równocześnie  wysłał  do cyrkułu  po pomoc wojskową.
W tym samym dniu przyjechał do Jakubowicza sąsiad, drobny szlachcic z Janowska, i namawiał
go, by ogłosił zniesienie pańszczyzny, czego jednak Jakubowicz nie uczynił”.

Inny opis jest równie wymowny: „Właściciel Birczy Kowalski uzbroił służbę dworską oraz oficjali-
stów w broń palną. Zbrojnie uderzył na zgromadzonych we wsi chłopów i kilkunastu z tych, któ-
rzy najbardziej buntowali wieś, zamknął w lochach dworu. Równocześnie wysłał gońca do starosty
Ostermana o pomoc wojskową”. Następnie przyszykował szubienice, aby dla przykładu powiesić
kilku chłopów, w czym jednak przeszkodził mu przyjazd cesarskich żołnierzy.

Jeszcze długo po wydarzeniach z lutego i marca 1846 r. utrzymywały się animozje między chłopa-
mi a szlachtą. Mimo że nie było już powrotu do sytuacji sprzed powstania, ziemianie wciąż żyli
przeszłością. Historyk Włodzimierz Borys przywoływał relację polskiego szlachcica z 1848 r., któ-
ry „charakteryzował chłopa galicyjskiego jako stojącego na bardzo niskim poziomie rozwoju, na-
śmiewał się z jego prawa suwerennego i przyznawał, że chłopi podejrzewają w wyborach zdradę
i nie ufają władzom”.

Chłopów wybranych do Konstytuanty wiedeńskiej  polska szlachta określała mianem „łapichłop-
stwa”, całkowicie wykluczając współpracę z nimi, nawet w imię interesu narodowego. Było zna-
miennym paradoksem, że o reformę rolną w Galicji najgłośniej upominali się posłowie austriaccy
i śląscy.

Zniesienie pańszczyzny

Zniesienie pańszczyzny – nakazem cesarskim w 1848 r. – niewiele zmieniło. Galicja pozostawała
zacofanym, peryferyjnym regionem imperium habsburskiego. Stanisław Szczepanowski w wydanej
w 1888 r.  książce  „Nędza  Galicji  w cyfrach”  pisał  m.in.:  „Ogromna  większość  ludności  u nas
nie otrzymuje  minimalnej  ilości  pokarmu,  fizjologicznie  potrzebnej  do utrzymania  sił  i zdrowia.
(…) To wszystko odbija się na cyfrach śmiertelności, że skutkiem epidemii i chorób przeciętna dłu-
gość życia w Galicji wynosi tylko 27 lat,  podczas gdy w Anglii 41 lat”.  Statystyki te oczywiście
nie dotyczyły najbogatszej szlachty.

Przepaść między chłopami a szlachtą powstała na długo przed 1846 r. Brak wsparcia wsi dla nie-
podległościowych zrywów wynikał nie tyle z nieświadomości narodowej chłopów, ile z ich wielo-
wiekowego upodlenia, trwającego niezmiennie mimo wzlotów i upadków Rzeczypospolitej. Ciężko
było podnieść sztandar z Bogiem i Ojczyzną po całym dniu niewolniczej harówki na pańskim polu.
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Relacja Jana Słomki
Pamiętam jak przez sen, jak ojciec mój wpadł do izby – a właśnie był u nas zabity wieprzek – i wo-
łał do matki i babki: Gotujta tę wieprzowinę, niech dzieci jedzą i wszyscy, a resztę trza zakopać, bo 
rabacja idzie, to wszystko zabierą, a i nas zabić mogą!
Z późniejszych lat pamiętam dobrze, jak starci opowiadali u nas w domu i na różnych zabawach, 
że w owych dniach rabacji hrabia zwoływał gospodarzy ze wsi, należących do niego, i prosił, 
żeby byli razem z nim do obrony, jakby co wypadło. Gospodarze wszyscy przyrzekli, że pójdą 
w obronie i w zamkowej kuźni ładowali kosy i inną broń dla niego.
Jan Słomka, Pamiętnik włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Kraków 1912

Zeznanie Jakuba Szeli
Nie robię to na własną rękę; gdzie panowie zostali zabici, tam uprawiamy pola, gdyż zbiory należą 
do nas; gdzie jednak panowie żyją, tam nic nie robimy, niech sami sobie radzą, gdyż my chcemy 
uiszczać się w pieniądzach zamiast odrabiać pańszczyznę.
M. Janik, Zesłanie Jakuba Szeli na Bukowinę, „Przegląd Współczesny” 1934, t. XLIX

Relacja Józefa Nocka
Gdy wnet miała nastąpić rabacja, szły wieści po wsi, że „panowie będą chłopów rżnąć, aby każdy 
przygotował widły, cepy i kosy i nie dał się panom zarżnąć”. Strach padł na ludzi i kopali jamy 
z dala od domów i tam miano się chować, gdy ten dzień nadejdzie. Kto to mówił pierwszy, nikt 
nie wiedział – ogólnie mówili wszyscy.
Józef Nocek, Co opowiadali ojcowie o rabacji w roku 1846, [w:] J. Sieradzki, Cz. Wycech, Rok 
1846 w Galicji. Materiały źródłowe, Warszawa 1958

Relacja Andrzeja Szydłowskiego, szwagra Jakuba Szeli
Bartusiaka Michała zamknęli w areszcie na Fenerówce (blisko plebanii) i zakuli mu nogi w dwie 
ociosane belki i w piwnicy było do pół wody, a on w tych belkach zakuty stał dzień i noc po kolana,
aż mu nogi gniły, a on cały zapuchł i Ksiądz Jurczak zaopatrzył go na śmierć i tam umarł za to, 
że nie przyszedł na czas z mąką z Pilzna.
Panowie wtedy byli źli aż strach, męczyli ludzi niewinnych. Za to, jak kto przy żniwie ustawał 
na pańskim, bili po 10-20 kijów. Za zamordowanie chłopa przy żniwach rządca odsiedział jedynie 
48 godzin.
Władysław Piątek, Dzieje parafii Siedliska Bogusz od XIV do XXI wieku, Tuchów 2010

Relacja starosty sanockiego
Niektóre gminy są tak zuchwałe, iż wyraźnie oświadczają, że nie stawią się do roboty pańszczyź-
nianej bez względu na to, co nastąpi. Prosi tedy o posiłki wojskowe, zwłaszcza że rozeszła się wieść
o mających nastąpić w Wielki Piątek rozruchach chłopskich, a odległa tylko o pół mili od Sanoka 
gmina Trepcza zaczęła już dzielić między chłopów grunty pańskie i dla siebie uprawiać, ponieważ 
burzyciele i to także gminom przyrzekli.
M. Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956
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Relacja starosty jasielskiego
Chłopi donosili do urzędu o ruchu powstańczym szlachty. Nie doprowadziło ich do tego przywiąza-
nie do rządu, ale obawa, że dostaną się pod samowolę i panowanie starych rządów polskich. 
Od tej reguły są nieliczne wyjątki.
M. Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956

Jan Wasiewicz
Poddaństwo i pańszczyzna – „ciemna” karta polskiej historii
(rys historyczny, świadectwa literackie)

Słowo wstępne
Jeszcze na początku obecnej dekady można było, jak sądzę, śmiało postawić tezę-skargę, że
wywodzące się w dużej mierze z chłopstwa społeczeństwo polskie niewiele, jeśli cokolwiek,
pamięta o „kamiennym losie” (Józef Niećko) jego pańszczyźnianych przodków. Dziś  postawienie
takiej diagnozy byłoby tylko połowicznie prawdziwe. O ile bowiem, jeśli chodzi o przeważającą
część  polskich elit symbolicznych, ale także ogół społeczeństwa,  świadomość  poddańczo-pańsz-
czyźnianej przeszłości nadal pozostawia wiele do życzenia, o tyle w dyskursie publicznym pojawiło
się w ciągu ostatnich lat wiele głosów, próbujących „odpomnieć” zmarginalizowane dzieje naszego
chłopstwa, by wspomnieć tylko toczącą się mniej więcej od ośmiu lat z mniejszą lub większą inte-
sywnością medialną debatę nad chłopskimi korzeniami Polaków, na której pojawienie się w dużej
mierze miały wpływ zaistniałe w 2011 roku wydarzenia, jak głośne przedstawienie W imię Jakuba
S. Duetu  Strzępka-Demirski, płyta Gore.

 Pieśni buntu i niedoli XVI-XX wieku kolektywu muzycznego R.U.T.A. pod przewodnictwem Ma-
cieja Szajkowskiego, budząca szeroki rezonans w humanistyce obszerna monografia Jana Sowy 
Fantomowe ciało króla czy nagrodzona Nike powieść Pióropusz nestora nurtu chłopskiego w pol-
skiej literaturze, Mariana Pilota.

Kolejnymi ważnymi punktami przywracania pamięci o naszej wypartej chłopskości były
m.in.: książka Prześniona rewolucja (2014) Andrzeja Ledera oraz powstały w środowisku
skupionym wokół Stowarzyszenia Folkowisko pierwszy polski film dokumentalny o pańszczyźnie,
zatytułowany znacząco Niepamięć (premiera grudzień 2014) oraz towarzyszące mu, niekiedy bar-
dzo gorące, dyskusje, odbywające się wraz z pokazami filmu w głównych miastach Polski. Należy
także wskazać na szereg wystaw artystycznych, poczynając od zorganizowanej z okazji 150. roczni-
cy zniesienia pańszczyzny w Królestwie Polskim Into the Country w galerii SALT Ulus w Ankarze
(11.09 – 1.11.2014), przez m.in. pany chłopy chłopy pany, (BWA Sokół i Muzeum Okręgowe w No-
wym Sączu, 24.06 – 11.09.2016), Polska – kraj folkloru? ( „Zachęta”, 15.10.2016 – 15.01.2017), po
Późną  polskość.  Formy narodowej   tożsamości  po 1989 roku  (CSW Zamek Ujazdowski,  31.03-
06.08.2017). 

Warto też  wspomnieć  o ogólnopolskiej konferencji naukowej  Chłopskość  i jej dziedzictwo w pol-
skiej historii i kulturze zorganizowanej w kwietniu 2017 roku przez tak szacowną instytucję jaką
jest Instytut Badań Literackich PAN. A to tylko część zjawisk, świadczących o tym, że praca
pamięci w zakresie upominania się o wyparte chłopskie dziedzictwo została podjęta i choć jest to na
razie jeszcze orka na ugorze, by przywołać tytuł ważnej w dyskusji nad chłopskością w dwudziesto-
leciu międzywojennym książki Jana Wiktora, to trzeba mieć  nadzieję,  że powoli bo powoli, ale
spulchnij ona twardą skorupę naszej narodowej amnezji tak, że w końcu zaczniemy sobie uprzytam-
niać „skąd nasz ród” rzeczywiście jest: nie z królewskich pałaców i szlacheckich dworków, tych –
jak to pisał Bruno Jasieński w Słowie o Jakubie Szeli – „szklanookich pająków”, zawisłych w „paję-
czynie […] pól i parcel”, lecz z zamotanych „w nitkach drożyn/ wątłych much wieśniaczych za-
gród”1. „Plwajmy [więc] na tę  skorupę i zstąpmy do głębi”…
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W tym to Mickiewiczowskim duchu (czyż my, mimo wszystko, nie „z niego wszyscy”?) w dalszej 
części niniejszego eseju chciałbym odłożyć jedną skibę w tej orce, a mianowicie chciałbym naj-
pierw w sposób syntetyczny przedstawić kluczowe „momenty” wykształcania się systemu poddań-
czo-pańszczyźnianego (część I), a następnie ukazać – oczywiście w mocno ograniczonym i wybiór-
czym zakresie – jak ta „ciemna” karta naszej historii, jaką była pańszczyzna i poddaństwo chłopek i
chłopów, została utrwalona w szeroko pojętych tekstach literackich (poezja, proza, publicystyka, 
pamiętnikarstwo itd.) (część II).

Część I. Kształtowanie się systemu poddańczo-pańszczyźnianego – krótki rys
historyczny

Poniższe syntetyczne ujęcie opiera się na bogatej polskiej literaturze historiograficznej dotyczącej
poddaństwa i systemu folwarczno-pańszczyźnianego. Ze względu na popularny charakter niniejsze-
go eseju nie będę wymieniał tu wszystkich ważnych autorów i ich prac, poprzestanę tylko na poda-
niu nazwisk historyków najbardziej zasłużonych na tym polu: Jan Rutkowski, Kazimierz Tymie-
niecki, nestor polskiej szkoły historii gospodarczej Franciszek Bujak, jego uczeń Stefan Inglot i 
skupiona wokół niego wrocławska szkoła historii gospodarczej, czy wreszcie polemizujący ze sobą,
ale działający we wspólnym paradygmacie historii socjologizującej tacy luminarze jak, Witold 
Kula, Marian Małowist, Jerzy Topolski, Andrzej Wyczański czy Antoni Mączak. Godne polecenia 
w aspekcie historii kultury i obyczajów ludu w rzeczonym okresie są m.in. prace Jana Stanisława 
Bystronia, Bohdana Baranowskiego oraz Józefa Burszty.

1 1 B. Jasieński, Słowo o Jakubie Szeli, [w:] tenże, Poezje zebrane, wstęp, oprac. i komentarze B. 
Lentas, współpraca M. Ogonowska, Gdańsk 2008, s. 158.

Choć w nie tak eksploatującej i poniżającej formie, jak to miało miejsce w wieku XVII i
XVIII, poddaństwo i pańszczyzna były już znane we wczesnej fazie istnienia państwa
polskiego. Na jego obszarze po przyjęciu zachodniego chrześcijaństwa zaczęło się  formowanie i
umacnianie systemu feudalnego, którego podstawą było istnienie feudalnej własności ziemi i stanu
poddanych chłopów obowiązanych do różnych  świadczeń  na rzecz właścicieli gruntów: płacenia
czynszów, składania określonych danin, a także nieodpłatnej pracy na pańskim polu czyli właśnie
pańszczyzny.

Ta przymusowa robocizna była świadczona przez kmieci generalnie w dwóch formach:
sprzężajnej, w której chłop musiał się wstawić do pracy wraz z tzw. sprzężajem tj. końmi lub
wołami zaprzęgniętymi do wozu, pługa itd. oraz pieszej, kiedy to chłop był obowiązany wstawić się
do pracy bez sprzężaju. W średniowieczu popularny był też rodzaj pańszczyzny zwany jutrzyną, po-
legającej na tym, że kmieć musiał w całości uprawić określony kawałek gruntu – poczynając orki,
bronowania, przez zasiew po koszenie i zwożenie, a czasem, choć rzadko, także omłoty (wtedy no-
siła ona nazwę posiewu). Choć zbiegiem czasu ta forma zanikła na rzecz bardziej efektywnej dla
pana pańszczyzny tygodniowej, to jednak były rejony (Mazowsze i Pomorze), w których ją stoso-
wano aż  do poł. XVIII w. Występowała także dość  często pańszczyzna nieokreślona („ile każą”,
„kiedy każą”) przeważnie  przybierająca formę prac rolnych, ale także innych czynności.

W pierwszych wiekach istnienia państwa pańszczyzna nie była bynajmniej wysoka.
Historycy twierdzą, że mniej więcej do XIV w. jej wysokość gwałtownie nie wzrastała i
ograniczała się do paru, najwyżej kilkunastu dni w roku. Następowało jednakże pogarszanie
się prawnej sytuacji ludności wiejskiej. 
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Znaczącym osłabieniem pozycji wsi w stosunku do feudała było uchwalenie w 1423 statutu warec-
kiego, który zezwalał na usuwanie „krnąbrnego a nieużytecznego” sołtysa, mimo prawa dziedzicz-
ności, jakie mu dokument lokacyjny wsi gwarantował. W tym  Sołtysi byli najzamożniejszą a prze-
to najbardziej wpływową  warstwą  ówczesnego chłopstwa, gospodarującą  z  reguły na 2 łanach,
choć zdarzały się sołectwa znacznie większe, dochodzące nawet do 10 łanów. 

Grunty  też wieku zaczyna gwałtownie wzrastać pańszczyzna, osiągając wymiar od 1 do 2 dni w
tygodniu. Nie dziwi przeto, że już w 1447 r. Jan z Ludziska, profesor medycyny i rektor
Akademii Krakowskiej, w swojej słynnej mowie skierowanej do Kazimierza Jagiellończyka
ubolewał ,że w Polsce „lud wiejski najgorszą niewolą jest przycieniony, gorszą niż ta, której
synowie Izraela kiedyś od faraona doświadczali w Egipcie, gorszą niż spotyka niewolników
zakupionych za pieniądze lub schwytanych w bitwie”3. Oczywiście można by zbyć jeremiadę
mistrza Jana, wskazaniem na – jakoby tu niewątpliwe – użycie hiperboli, charakterystyczny
chwyt stylistyczny dla tego typu oracji. Tym łatwiej nam to przyjdzie, jeśli dopowiemy
jeszcze, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mistrz z Ludziska był pochodzenia
plebejskiego, ergo jego opinia nie mogła być bezstronna. 

Można by wręcz powiedzieć, parafrazując słowa słynnej, powstałej w tym samym mniej więcej 
czasie w środowisku szlacheckim, Satyry na leniwych chłopów, że chytrze bydli z pany ów kmieć.

Wszelako to właśnie szlachta okazała o wiele więcej sprytu i sukcesywnie wmanewrowywała chło-
pów w coraz bardziej dla nich niekorzystne położenie. Umożliwiły to jej również pewne wydarze-
nia na arenie międzynarodowej. Otóż w niespełna 20 lat po mowie Jana z Ludziska, w roku 1466 w
wyniku postanowień pokoju toruńskiego Rzeczypospolita odzyskując m.in. Pomorze Gdańskie oraz
zachodni pas Prus wraz z Warmią  i ziemią  chełmińską, uzyskała tym samym dostęp do portu w
Gdańsku, co m.in. Dawało  nieskrępowaną możliwość spławu zboża rzekami do tego portu. 

Na Zachodzie właśnie nastąpił wzrost zapotrzebowania na zboże i rycerstwo polskie, starając się
wykorzystać  tę  dobrą  koniunkturę, jak to obrazowo powiedziano, „przekuło miecze na pługi”, za
którymi oczywiście bynajmniej nie zamierzało samo dreptać, lecz wykoncypowało jeszcze bardziej
przymusić do tego „pracowitych” (laboriosi), jak najczęściej określano chłopów w dokumentach
prawnych okresu folwarczno-pańszczyźnianego. Robiąc z chłopów darmową siłę roboczą,
rycerstwo, które właśnie przemieniało się w ziemian, mogło sprzedawać zboże po bardzo
konkurencyjnych cenach ponieważ jego koszty produkcji były niskie.

 Jak to stwierdzał niespełna dwa wieki później Anzelm Gostomski w swoim słynnym poradniku go-
spodarki ziemiańskiej „Robota kmiotków, to dochód albo intrata nawiętsza w Polszcze”. Płonną
okazała się więc nadzieja mistrza Jana, że król „zburzy chłopską niewolę, jaka ze wszystkich
nieszczęść jest najgorszym złem dla wolnych”: położenie prawne, ekonomiczne i kulturowe
sołeckie były wolne od ciężarów dworskich. Szczególnie dominującą pozycję posiadali we wsiach
lokowanych na prawie niemieckim ze względu na pełnione funkcje administracyjne i sądowe.

3 Cyt. za: Historia chłopów polskich. Tom I. Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. S. In-
glot, Warszawa 1970, s. 201.
4 A. Gostomski, Gospodarstwo, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył S. Inglot, Wrocław 1951, s. 19.

Życie chłopów powoli, acz nieprzerwanie pogarszało się. Za panowania Jana Olbrachta w 1496 r.
ogłoszono statuty piotrkowskie, które nie tylko utrudniały przenoszenie się chłopów ale ograniczały
także  swobodę osobistą dzieci chłopskich, ustanawiając, „że tylko jeden syn we wsi od ojca swego
odejść może na służbę, a zwłaszcza na studia czy to nauk, czy rzemiosł, reszta niech
pozostanie na dziedzicznej ziemi wraz z ojcami”. 
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( Nie  chodziło w  tym  o  represje  ale  o utrzymanie    stanu rolniczego,  a  nie o pańszczyznę. )

O jakiejkolwiek elementarnej edukacji tej  reszty nie mogłoby być mowy. Dopiero niespełna o trzy 
wieki późniejsze reformy Komisji  Edukacji Narodowej chciały coś w tej materii zmienić. Jaki był 
stosunek szlachty do oświaty  ludu niech świadczy fakt, że jeszcze pod koniec XIX w. poseł galicyj-
ski hr. Stadnicki w  imieniu swej warstwy mówił: „Wolimy zakładać skromne ochronki pod kierow-
nictwem sióstr służebniczek, niż mieć u siebie szkoły ludowe pospolite, obawiając się trucizny, 
którą one w  dzieciach wiejskich zaszczepiają… Chcemy żeby lud był wychowany, jak my to rozu-
miemy”

Jak wszelko przytomnie zauważała XX-wieczna przedstawicielka  tejże szlachty, Maria Dąbrowska,
nie był to wyraz jakiegoś wielkodusznego humanizmu:

Jeśli jednak zauważymy, że zarówno życie chłopa, jak jego stan majątkowy były warunkiem wycią-
gania pracy i niezliczonych danin, nie możemy za specjalną zasługę poczytywać, że pan dbał o nie-
go tyle, ile się dba o każdy inwentarz dochodowy. Żaden jako tako przytomny gospodarz nie zabija
nagminnie swoich koni czy krów, ani nie morzy ich głodem7.

Mówiąc dzisiejszym językiem, szlachta polska prowadziła raczej dość bezwzględną biopolitykę, tj.,
jak wyłuszcza Bartłomiej Sienkiewicz, takie panowanie „nad innymi ludźmi za pomocą  narzędzi
politycznych, aby można było eksploatować ich biologiczne zasoby poprzez pełną kontrolę ich ży-
cia”. Wymownym tego  świadectwem są  regulacje prawne dotyczące pańszczyzny. W 1520 roku
Zygmunt Stary zaaprobował żądanie szlachty, aby chłopi pracowali na pańskim jeden dzień tygo-
dniowo, co też  w tymże roku potwierdził specjalnymi uchwałami sejm toruński i bydgoski, usta-
lając minimalny wymiar pańszczyzny na jeden dzień w tygodniu. Ponieważ nie ustalono górnej gra-
nicy tego wymiaru, szlachta mogła żądać od chłopów tyle dni w tygodniu, ile chciała, z czego oczy-
wiście nie omieszkała od tego czasu skwapliwie korzystać. I tak w połowie XVI w. wymagano już
od kmiecia średnio trzy dni tygodniowo pańszczyzny, w końcu XVII i w XVIII w. pięć do sześciu
dni, a czasem nawet, dwukrotnie więcej, co, jak wyjaśnia Wacław Korta, „oznaczało, że obowiązek
pracy na pańskim folwarku obejmował co najmniej dwie osoby z każdej rodziny kmieciej”.

Część II. 

Poddańczo-pańszczyźniana rzeczywistość – świadectwa literackie
Już w XV w. pojawiają się świadectwa ciężkiego położenia stanu chłopskiego, jak choćby wspo-
mniany głos Jana z Ludziska. Wiek XVI przynosi ich o wiele więcej. Jednym z pierwszych, a zara-
zem najznamienitszych, jest Pieśń świętojańska o Sobótce (1575) Jana Kochanowskiego. Poeta z 
Czarnolasu, skądinąd twórca, głęboko zakorzenionej w naszej mentalności i kulturze, polskiej wer-
sji mitu arkadyjskiego, w przypływach szczerości zdawał sobie sprawę, że opiewana przez niego 
„wsi spokojna, wsi wesoła”, to wieś widziana z jego pańskiej perspektywy. Gdy Pannie I każe spoj-
rzeć z perspektywy chłopskiej, wtedy  obraz pochmurnieje:

Dziś bez przestanku pracujem
I dniom świętym nie nie folgujem:
Więc też tylko zarabiamy,
Ale przedsię nic nie mamy.
[…]
Pracuj we dnie, pracuj w nocy,
Próżno bez Pańskiej pomocy;
Boga, dzieci, Boga trzeba,
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 B. Sienkiewicz, Pańszczyzna, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Z. Najder i in., Kraków-
Warszawa  2014, s. 538.
 Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, Wrocław 1992, s. 64.

O polskim micie arkadyjskim sielankowej wsi zamieszkałej przez szczęśliwych i pogodnych wie-
śniaków piszą m.in. Franciszek Ziejka w pracy W kręgu mitów polskich, Kraków 1977. Zob. 
zwłaszcza rozdziały „Pawie  pióra” i „Piastowski pług” oraz Alina Witkowska w Sławianie, my lu-
bimy sielanki…, Warszawa 1972.

Kto chce syt być swego chleba.

Stwierdziwszy ciężkie położenie chłopów, poeta przez odwołanie się do opatrzności
bożej, próbuje „rozwiązać” problem, nałożyć kwiaty na kajdany, jakby powiedział Marks –
strategia bynajmniej nierzadka, zwłaszcza dla myśli sarmackiej, która nierówności stanowe i
ciężkie położenie chłopów usprawiedliwiała odwiecznym boskim porządkiem. Jako ilustrację  po-
wyższych słów Panny I możemy przywołać odbitkę jednego z klocków drzeworytniczych należą-
cych swego czasu do inwentarza oficyn krakowskich z XVI i XVII wieku zatytułowaną  „Chłopi
pracujący na swoim polu w nocy”. Tytuł staje się dla nas zrozumiały, jeśli sobie przypomnimy, jak
drastycznie wzrastała pańszczyzna począwszy od XVI wieku: chłopi po prostu musieli całe dnie
pracować na pańskim, zwłaszcza w okresie natłoku prac polowych, czyli przede wszystkim we żni-
wa, kiedy to oprócz normalnej  pańszczyzny musieli odrabiać tzw. tłoki i daremszczyzny.

 O ciężkiej doli chłopskiej, zwłaszcza podczas  żniw zaświadcza fragment krótkiego utworu wier-
szopisa Jana Smolika (ok. 1555-ok. 1613), szlachcica z pochodzenia i dworzanina króla Zygmunta
Batorego, który opisuje jak to kobieta wiejska idąc do żniwa na pańskim rodzi w polu, dziecko owi-
ja snopkiem, wiąże powrósłem, po czym wraca odrabiać pańszczyznę:

Sama idąc na żniwo
Porodzi dziecko żywo,
Porodziwszy, pańskiego
Dorabia, a swojego
Synka snopkiem okryje
I w powrosło powije13.

Pojawia się tu także, mało zresztą przebadane, zagadnienie losu dzieci chłopów
pańszczyźnianych, zagadnienie, które, jak słusznie zauważa Jacek Podsiadło, wymagałby
osobnej książki. Podsiadło przywołuje jedną z białoruskich pieśni żniwnych, w której J. Kochanow-
ski,  Pieśń świętojańska o Sobótce, [w:] tenże,  Poezje, wybrał i oprac. J. Pelc, Warszawa 1979, s.
230.

Tłoki, jak sama nazwa wskazuje, oznaczały obowiązek wychodzenia na pańskie w czasie nawału
prac polowych wszystkich zdolnych do pracy. Zwano je też powabami. Daremszczyzny czy też dar-
mochy oznaczały mniej więcej to samo: darmową robociznę w okresie żniw, sianokosów i innych
pilnych robót. 13 J. Smolik, Chłop na wsi grochem żyje, [w:] Wzięli diabli pana. Antologia poezji
walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne 1543-1953,  oprac. S. Czernik i J. Przyboś, Warszawa
1955, s. 50.Odmalowana jest niemalże identyczna sytuacja jak u Smolika: pracująca na pańskim ko-
bieta  skarży się, że żnąc żyto musi jednocześnie kołysać dziecko.

( ale kto ją słyszał, może  zapytajmy ?  Bo są  to opracowania z  okresu PRL-u ?) 
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Z tego też czasu,   RZEKOMO   z XVI w., pochodzi taka oto zagadka ludowa: „O co chłopi naj-
więcej Boga proszą?”, na którą odpowiedź brzmi: „O konie do jeżdżenia, bo gdyby ich nie było,
jeździliby ziemianie na chłopach”.

 Ten niby żart uświadamia nam, że odrabianie pańszczyzny nie było jedyną formą powinności chło-
pów wobec dworu. Należy także wspomnieć o takich dodatkowych zajęciach i pracach, jak m.in.
podwody czyli posługa dostarczenia środka transportu do dyspozycji pana; stróże czyli pilnowanie
dworu, wsi, plonów, szczególnie w nocy; szarawarki, czyli przymusowe prace przy naprawie i bu-
dowie dróg, mostów, grobel itp.; wreszcie wspominane już  darmochy, tłoki czy powaby. Oprócz
tego chłopi byli niejednokrotnie zmuszani do opłacania czynszu i różnorakich opłat w formie  pie-
niężnej oraz składania tradycyjnych danin w postaci jaj, kur, mięsa itd. itp.. 

O tym z kolei  zaświadcza drugi wielki poeta doby renesansu, Mikołaj Rej. W roku 1543, tj. roku, w
którym  ostatecznie przypisano chłopa do ziemi, opublikował on pod pseudonimem Ambroży
Korczbok Rożek swoją sławetną Krótką rozprawę między trzema osobami: Panem, Wójtem a
Plebanem. W usta Wójta, przedstawiciela wsi, ale zarazem miasta, Rej wkłada powszechnie
znane słowa:

Ksiądz pana wini, pan księdza,
A nam prostym zewsząd nędza.
Dalej wójt, zaliczając samego siebie do grona ciemiężycieli chłopa, powiada,
Urzędnik, wójt, szołtys, pleban,
Z tych każdy chce być nad nim pan.
Temu daj geś, temu kokosz,
Zać więc z nimi mała rozkosz?”
A przedsię na tłokę robić?!
Czasem proszą, czasem chcą bić.
Sprawnie ją nazwali tłoką,

 J. Podsiadło, Gitarą i cepem, esej dołączony do płyty zespołu R.U.T.A. Na Uschod. Wolność albo 
śmierć wydanej przez Karrot Kommando w 2012, s. 30.

Polskie zagadki ludowe, wybrał i oprac. S. Folfasiński, Warszawa 1975, s. 99.
 Należy pamiętać, że w owym czasie wójt był przede wszystkim przedstawicielem pana gruntowego
wobec gminy miejskiej, posiadającym także władzę sądową. 
 Urzędnikiem w dawnej Polsce zwano ekonoma czyli głównego nadzorcę na folwarku.

Bo tam czasem i grzbiet stłuką
Wszelako poeta z Nagłowic nie wytrwał długo na pozycji krytyka ówczesnych
stosunków społecznych. Do szaleństwa zakochany w szlachcie polskiej, jak pisze StanisławCzer-
nik:   Wycofał się […] rychło z pierwszego i ostatniego „błędu” (…), feudalizm uznał za przezna-
czenie boskie, „iż pospolicie pan na górze, a podlejszy stan na dole pozostawać musi, a przedsięo-
nej góry zwierzchnością rządzony sprawowan być musi” i że to wszystko Bóg „raz postanowił i 
mocnym swym dekretem utwierdził i zapieczętował, tak że się to już tak aż do skończenia świata 
zawżdy toczyć i sprawować musi”.
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Casus Reja, podobnie jak Kochanowskiego, jest symptomatyczny dla postawy co
wrażliwszych przedstawicieli szlachty i duchowieństwa. Z jednej strony dostrzegają krzywdę
dziejącą się chłopom, z drugiej zdają się ją usprawiedliwiać odwiecznym, boskim porządkiem
rzeczy. Dodatkowo tworzą sobie też wspomniany już fantazmat czy też mit „wsi spokojnej,
wsi wesołej”, którego swoją wersję Rej zawarł w Żywocie człowieka poczciwego. Przytoczmy
choćby taki fragment:

Pojedziesz zasię sobie z krogulaszkiem do żniwa, ano nadobnie żną, dzieweczki sobie śpiewają, 
drudzy pokrzykawają, snopki w kopy znowu układają; ano im i milej, sporzej robić, kiedy pana wi-
dzą, a wszakoż nie owego, co się z nimi po polu z maczugą goni albo biczem po grzbiecie kołach.

 Maria Konopnicka, szlachcianka niezwykle wrażliwa na dolę ludu, pisała w swoim bodajże czy nie
najbardziej znanym wierszu o tej tematyce,  Wolnym najmicie, o jego tytułowym bohaterze, a do-
kładnej o jego słownym znaku , że „nigdy wyraz nie był dalszym treści,/ Jak w zestawieniu takim
urągliwym!”. To samo możemy powiedzieć o określeniu Żenców sielanką, jeśli sobie uprzytomni-
my jakiego sensu nabrało to słowo w polszczyźnie23, stając się  synonimem utworu opisującego
szczęśliwe życie wieśniaków w jakiejś mitycznej, idyllicznej Arkadii, którzy jeśli mają jakieś zmar-
twienia to wynikające z rozterek miłosnych, a nie warunków ich egzystencji. 

W tym sensie fragment  życia wsi uchwycony przez Szymonowica w Żeńcach bynajmniej nie jest
sielankowy. Można u niego wyłuskać wiele aspektów znojnej pracy na folwarku, ja tu chciałbym
odnieść się  tylko do wspomnianej kwestii przemocy fizycznej. Oto żniwiarki Oluchna i Pietrucha
skarżąc się na Starostę, tj. ekonoma, że przynagla je do znojnej pracy i przedłuża jej czas, ostrzegają
się nawzajem by przypadkiem ich skargi nie doleciały do jego uszu, bo może je spotkać los pobitej
do krwi Maruchny:

Patrz, jako ją katuje: za głowę się jęła
Nieboga, przez łeb ją ciął, krwią się oblinęła.

Takich głosów w omawianym tu okresie (XVI i XVII wiek) wskazujących na chłopską
krzywdę jak powyżej wzmiankowany Kochanowski, Rej, Smolik czy Szymonowic można by
tu oczywiście przytoczyć o wiele więcej. Były to jednak wszystko głosy wołających na
puszczy i niewątpliwie nie jest daleka od prawdy przywoływana już Maria Dąbrowska, gdy
odnośnie literatury XVI i XVII w. rozpaczającej nad uciskiem chłopów i zarazem będącej
wymownym świadectwem istnienia i rozmiarów tego ucisku, konstatowała, że „to są rzeczy,
nad którymi my dziś roztkliwiamy się, którymi dziś chlubimy się, jako dowodem
humanitaryzmu polskiej myśli szlacheckiej. Szlachta tym utworom współczesna albo ich nie
czytała, albo jeśli czytała – to potępiała je”.

 M. Konopnicka, Poezje, oprac. A. Brodzka, Warszawa 1969, s. 95.
 Warto podkreślić, że to właśnie Szymonowic wprowadził do języka polskiego sam termin „sielan-
ka”. Słowo to pochodzi od białoruskiego „sieło” lub ukraińskiego „seło”, czyli wieś.
 W okresie staropolskim mianem starosty określano nie tylko przedstawiciela władzy królewskiej, 
ale także urzędnika zarządzającego dobrami. Tutaj jest on przedstawiony na polu w roli nadzorują-
cego ekonoma.
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 S. Szymonowic, Sielanki, oprac. J. Sokolski, Wrocław 1985, s. 89.
 Szymonowic, będąc synem lwowskiego rajcy miejskiego, krawca i kupca, ale jednocześnie mistrza
nauk wyzwolonych i filozofii, dzięki protekcji Jana Zamojskiego został nobilitowany i obdarzony 
nazwiskiem „Bedoński” (którym zresztą raczej się nie posługiwał – tylko raz pojawiło się w druku) 
oraz dożywotnią dzierżawą leżącej nieopodal Zamościa wsi Czarnęcin.

 M. Dąbrowska, Rozdroże, s. 22.

Za to panowie bracia rozczytywali się i starali się wprowadzać w życie rady udzielane w
słynnych poradnikach gospodarki ziemiańskiej takich jak Anzelma Gostomskiego Gospodarstwo z 
II poł. XVI w. czy Jakuba Kazimierza Haura Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej 
ziemiańskiej z końca XVII w., o którym Józef Szczypka pisał, że był to „pierwszy i najważniejszy 
poradnik każdego mościpana”. Z całego katalogu „pożytecznych” rad wybierzmy tylko parę poka-
zujących, że ciesząca się „złotą wolnością”szlachta, jeśli nie stworzyła, to przynajmniej miała pe-
wien ideał zbudowania systemu totalnej  kontroli swoich poddanych, systemu, w którym bicie było 
na porządku dziennym. 

Oto np. Haur zalecał: „(…) chłopa należy kontrolować przy robocie, aby jako świnia nie rył y nie
pyskał, inaczej takowemu trzeba czym twardym przeorać grzbiet”30. Gostomski, który zresztą
upowszechnił też stereotyp chłopa złodzieja: „chłop ni do czego na świecie skłonniejszy, jako
kraść”31, takich oto udzielał m.in. rad:

Kmieć naprzód posłuszeństwo panu powinien, a iżby mu dobry przykład urzędnik z włodarzem z
siebie dał, a ci, co mu rozkażą, ma z pilnością dojźrzeć tego, aby tak było: bo nie na rozkazaniu, ale
na dojźrzeniu każda rzecz należy, aby uczyniono. Gdzie nie posłucha, dom zamknąć: gdzie nie wy-
nidzie, chłostę, cztery plagi przez gołe ciało, i znowu odrobić kazać.

O tym, że bicie było powszechne, także później, w XVIII i XIX wieku, świadczą ówcześni autorzy,
jak m.in. anonimowi zwolennicy reform skupieni wokół czasopisma „Monitor”, pisarze Ludwik
Osiński, Antoni Gorecki czy Jędrzej  Śniadecki.  Pojawiają  się  też świadectwa pochodzące bezpo-
średnio z samego środowiska chłopskiego. Kultura chłopska aż do ostatnich swoich dni była właści-
wie kulturą oralną. Chłop swoją dolę i niedolę zwierał przede wszystkim w bezimiennych pieśniach
przekazywanych z ust do ust. 

Szczególnie  interesujące są dla nas pieśni z tzw. tajnego nurtu twórczości chłopskiej, mówiące o
chłopskiej krzywdzie, ale i chłopskim gniewie przeradzającym się w bunt. Są to pieśni
niezmiernie rzadkie, gdyż jak słusznie zauważył przywoływany już przeze mnie Czernik, XX-
 I wyd. pochodzi z 1588, II – 1606, III – 1644 pod tytułem Oekonomia abo gospodarstwo ziemiań-
skie, dla  porządnego sprawowania ludziom politycznym dziwnie pożyteczne.

Niemniej jednak już w wieku XVIII pojawiają się pierwsze zapisy pieśni ludowej, które na dobre
rozwiną się w dobie romantyzmu, zafascynowanego, skądinąd dość jednostronnie, kulturą ludową
by osiągnąć swój monumentalny wyraz w działalności Oskara Kolberga.

XIX - wieczny poeta i powieściopisarz, twórca autentyzmu, ale także wyśmienity badacz literatury i
poezji chłopskiej i o chłopach, sam „naznaczony liturgią lemiesza”, w ustroju feudalnym
„pieśń była podobnie skrępowana jak ludzie. Ustrój, oparty na zależności niewolniczej
chłopów, trzymał również w niewoli ich pieśń”. 
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I podaje znamienny fakt:

 „Wśród przeszło dwudziestu tysięcy zbadanych przeze mnie tekstów spotkałem tylko wyjątkowo 
bezpośrednio użyty w piosence wyraz: pańszczyzna. Piosenka zresztą bardzo niewinna śpiewana 
podczas  wesela”. Z tego samego powodu, z jakiego nie ma pieśni o pańszczyźnie, nie ma też wielu
pieśni mówiących o przemocy fizycznej. Jedną z nich, także zapisaną przez Kolberga, jest
pieśń Biją pod Bożą Męką38. Bicie pod Bożą Męką oznaczało wymierzanie kary pod krzyżem
czy figurą, co miało też oczywiście swoistą wymowę religijną.

Jednym z pierwszych, bodajże czy nie pierwszym w ogóle, imiennym świadectwem
czasów pańszczyźnianych spisanym przez autora wywodzącego się ze środowiska
chłopskiego jest słynny Pamiętnik chłopa-nauczyciela Kazimierza Deczyńskiego, napisany w
latach 30-tych XIX wieku na emigracji we Francji, na podstawie którego później, w 1932 r.

Leon Kruczkowski stworzył powieść Kordian i cham, w czasach PRL-u niezmiernie
popularyzowaną przez ówczesne elity władzy, gdyż niosącą ideowe i symboliczne uzasad-
nienie rozprawienia się z urzędniczymi, wojskowymi i intelektualnymi elitami drugiej RP w
przeważającej mierze mającymi szlacheckie korzenie, uzasadnienie, które jako jedno z nie-
licznych mogło mieć  jakiekolwiek szanse akceptacji przynajmniej przez biedniejszą  część
środowiska wiejskiego. Deczyński, pisząc o przemocy w stosunku do chłopów, przywołuje-
takie oto obrazy z swego dzieciństwa:

Nie mogłem tego nigdy zapomnieć, jak często powracającego ze dworu od pana widziałem mego
ojca mającego wyrwane długie włosy z głowy, podbite oczy, nie rachując kułaków w boki, pięścią
lub nogą odebranych, a szczególnie raz jeden, w roku 1809, gdzie mój ojciec był na ten czas sołty-
sem wsi, przez włościan wybranym, nie był przeto obowiązanym odrabiać  pańszczyzny, jaka na
niego inwentarzem powinności przez rząd nałożona, a tym bardziej odrabiać daremszczyzn, tak na-
zwanych dlatego, gdyż te tylko przez arbitralność pana dzierżawcy  wymagane były”.

Na wskutek intryg części emigracji szlacheckiej, która posunęła się nawet do oskarżenia
Deczyńskiego o bycie rosyjskim szpiegiem, nie udało mu się wydać drukiem swoich
wspomnień. Dopiero Marceli Handelsman odnalazłszy rękopis w Bibliotece Polskiej w
Paryżu opublikował go w 1907 r.

W. Przybyła, Stanisław Czernik. Człowiek i pisarz, Ostrzeszów 2009, s. 7.
S. Czernik, Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyźnianym, Warszawa 1951, s. 
Zob. Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej, ułożył J. Przyboś, wydanie II przejrzane, War-
szawa1957, s. 24.
 K. Deczyński, Pamiętnik chłopa-nauczyciela, wstęp M. Handelsman, wyd. II, Warszawa 1949.

Jeśli  świadectwo Deczyńskiego można by przynajmniej częściowo spostponować, wskazując na
jego  organiczną  wręcz  nienawiść  do  szlachty  i  gloryfikowanie  dobrodziejstw  wyświadczonych
chłopom przez monarchów państw rozbiorowych, to nie tak łatwo na tej zasadzie daje się odrzucić
inne chłopskie  świadectwo czasów pańszczyźnianych Jana Słomki, wójta z Dzikowa pod Tarno-
wem, autora Pamiętników włościanina. Otóż Słomka, choć wyrósł w atmosferze szacunku dla „star-
szych braci”, tj. szlachty i duchowieństwa, którego bynajmniej nigdy się nie wyparł i ciągle repre-
zentował, jak pisze Witold Stankiewicz, typ chłopa-działacza uznającego przywództwo ideowe i
polityczne ziemian, księży i inteligencji, nie inaczej niż Deczyński wspomina czasy pańszczyźnia-
ne:
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Jak starsi ludzie mówili, którzy pańszczyznę odrabiali i zapamiętali, to nie trzeba większej kary na 
ludzi, jak była pańszczyzna, że człowiek gorzej wtedy był traktowany niż teraz to bydlę, które jest 
uparte. Bili w polu i w domu za lada bagatelę tak, że tego, co od starszych ludzi słyszałem, opisać 
nawet nie można i jest wprost nie do uwierzenia, jak się nad ludem pastwili.

Warto też przywołać świadectwo jednego z pierwszych znanych z imienia i nazwiska poetów
chłopskich Jana Raka z Husowa, także rzeźbiarza i tkacza, urodzonego w 1820 r., doskonale
więc pamiętającego z własnego doświadczenia, jak Deczyński, czasy pańszczyźniane. W
wierszu Wspomnienie pańszczyzny tak oto pisze:

Zapamiętałem pańszczyznę,
Słowem czasy dawne,
Polni stali za dupą,
Ekonom, karbowy.
Było to w samo południe,
Dzień skwarny we żniwa.
Żął każden, co sił stało,
Bo mu obiad chłódnie,
A tu wołają: dożynaj,
Bo się podgoni!
Wyrok jak na dłoni,
Nastąpiła egzekucja.
O biłże, bił bestyja,

 J. Słomka, Pamiętnik włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych, wstępem opatrzył W. Stan-
kiewicz, Warszawa 1983, s. 31-32.

A chociaż byłem mały,
Włosy mi dębem stały
I nogi od strachu drżały.

Takie podejście do chłopów, jak już wspominałem, bynajmniej nie skończyło się wraz ze
zniesieniem systemu folwarczno-pańszczyźnianego. Jak zaświadcza w swoich pamiętnikach
Wincenty Witos,  w powieściach Władysław Orkan (np.  Komornicy),  w poezji  Jan Kasprowicz,
wszyscy pochodzenia chłopskiego, ale także Konopnicka czy Żeromski (choćby przejmujące opo-
wiadanie Zmierzch), już po uwłaszczeniu sytuacja wielu rodzin chłopskich  była nadal niezmiernie
ciężka. 

Witos pisze, że wielu, nie mogąc wyżyć z posiadanego  kawałka ziemi, musiało najmować się do
pracy we dworze, gdzie traktowano chłopów, a w  szczególności kobiety wiejskie, jak najgorzej,
bijąc je i rzucając pod ich adresem „obrzydliwe   i ordynarne przekleństwa”.

O ile w czasach pouwłaszczeniowych najem do pracy w dworze był dla wielu po prostu
koniecznością ekonomiczną, o tyle w czasach poddaństwa był zwyczajnie egzekwowany siłą.
Zmuszano do pracy chłopów wszystkich kategorii nawet tych, którzy jak komornicy nie
posiadali własnego gruntu, przeto formalnie nie byli zmuszeni do odrabiania pańszczyzny.
Stosowano wobec nich tzw. najem przymusowy, za który rzecz jasna płacono o wiele mniej
niż przy wolnym najmie.
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Przymus najmu nie był bynajmniej jednym rodzajem przymusu stosowanego wobec chłopów: ist-
niał także m.in. przymus młyna dworskiego, czyli nakaz mielenia zboża w młynie należącym do
pana oraz przymus zakupu soli we dworze. Niezmiernie ważnym dla części szlachty, tej która swoje
zyski oparła na handlu zbożem (a więc części przeważającej), był także proceder przymusowego
wykupu  nadwyżek  zboża  z  gospodarstw  chłopskich  oczywiście  po  cenach  narzucanych  przez
szlachtę, znacznie niższych od cen rynkowych. Proceder, który nota bene zakończył się właściwie
dopiero w 1972 roku!, kiedy to Sejm zniósł przymusowe dostawy płodów rolnych. 

Miało to m.in. te negatywne konsekwencje,  że właściwie odcięto chłopów od rynku i uniemożli-
wiono im jakąkolwiek akumulację kapitału nawet wśród najbardziej aktywnych i zaradnych człon-
ków stanu chłopskiego. Z tego też  m.in. powodu Jan Szczepański określił pracę  pańszczyźnianą
mianem „pracy beznadziejnej”, tzn. takiej „w której nie istniała możliwość osiągnięcia zmiany wła-
snego położenia nawet przez  najintensywniejszą pracę”.

 Człowieczy los. Dumki i wiersze Jana Raka, przygotował do druku, słowo wstępne, objaśnienia i
posłowie oprac. J. Bar, Husów 2003, s. 13.
 W. Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1978, s. 140.

Niezwykle istotnym i mającym wielowiekowe konsekwencje społeczne i kulturowe był tzw. przy-
mus propinacyjny. Szlachta posiadając w swoich dobrach monopol na produkcję alkoholu zmuszała
chłopów do kupowania określonej jego ilości. Oto, jak jeden z nielicznych magnatów, zdających so-
bie sprawę z położenia chłopów, Krzysztof Opaliński, w utworze Na ciężary i opresyją chłopską w 
Polszcze opublikowanym anonimowo w zbiorku Satyry, albo Przestrogi do naprawy rządu i oby-
czajów w Polszcze (1655) krytykował pana, który chłopów  rózgami siec każe jako dzieci w szkole

Sędziwych i poczciwych starców bez przyczyny.
Będzie czasem stąd pretekst, że nie piją w karczmie,
Choć złe i kwaśne piwsko, choć się wszem złym godzi!44.

Chłopi musieli także w pańskiej karczmie, tej – jak to określił Stanisław Czernik –
„specyficznej ssawce systemu”45, obchodzić swoje uroczystości, takie jak chrzciny czy
wesela i oczywiście zakupywać określone ilości alkoholu. W Polskich złudzeniach
narodowych Ludwik Stomma pisze, że

[…] w okresie międzywojennym, dla wytłumaczenia trwającej plagi pijaństwa, rozlegały się głosy,
że to „zaborcy rozpijali Polaków”. Tymczasem producentem wódki była polska szlachta i to wła-
śnie jej zależało na zwiększeniu poziomu spożycia wśród polskich chłopów. Działalność powstają-
cych coraz liczniej w XIX w. Bractw Trzeźwości i im podobnych organizacji antyalkoholowych nie
znajdowała, co skądinąd zrozumiałe, poparcia wśród posiadaczy ziemskich.

Sprawa ta o tyle jest bolesna, że w egzekwowaniu przymusu propinacyjnego i karczemnego
szlachta – której  przecież zakazano  swego czasu zajmowanie się rzemiosłem i handlem –
wyręczała się arendarzami, którymi w przeważającej mierze byli Żydzi. 

Z jednej strony mamy często ponawiany zakaz trudnienia się handlem przez szlachtę, z drugiej po-
większające się folwarki szlacheckie i rentę odrobkową w dobrach pańskich.
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Przecież po to szlachta tak eksploatowała chłopów, żeby mieć zwiększoną produkcję np. zboża, a
później uzyskać zysk ze sprzedaży. Dochodzą do tego ustawowe zwolnienia z podatków, myt i ceł,
przywiązywanie chłopów do ziemi itp. -> czyli przesłanki zachęcania szlachty do udziału w obrocie
gospodarczym.   Z drugiej, zakaz trudnienia się handlem przez szlachtę pod groźbą utraty czci szla-
checkiej, mające na celu oddzielić status szlachcica od mieszczańskiego kupca …...

W 1768 roku odebrano dziedzicom prawo miecza nad chłopem. Częste były przypadki znoszenia
pańszczyzny i zamieniania jej na czynsz. Konstytucja 3 maja wzięła chłopów w opiekę państwa.
Wolność osobistą przyznał chłopom dopiero uniwersał połaniecki w 1794 roku. 

Ustawodawstwo sejmu rozbiorowego 1773-75 

Oprócz zatwierdzenia traktatu rozbiorowego sejm wprowadził także liczne zmiany ustrojowe, po-
wołując Radę Nieustającą oraz Komisję Edukacji  Narodowej. Ponadto ustalił jednolity podatek,
przywrócił cła generalne, ograniczył w znacznym stopniu władzę hetmanów i unowocześnił struk-
turę wojska. Szlachta uzyskała prawo zajmowania się handlem, rzemiosłem i bankowością, wresz-
cie zapowiedziano ulżenie doli chłopstwa. Handel jednak stopniowo przechodził w ręce mieszczan.
W 1776 roku przywieziono do Polski towary za 48 mln złotych, w tym wiele przedmiotów zbytku,
wywieziono towary za 22 mln zł. Po odpadnięciu targów lwowskich, doroczne wielkie kontrakty
odbywały się w Warszawie, Grodnie i Dubnie. Po utraceniu bezpośredniego kontaktu z Gdańskiem,
w celu ożywienia polskiego handlu przez Morze Czarne, Antoni Protazy Potocki utworzył w 1783
roku Kompanię Handlową Polską. 

                                                  Po III   rozbiorze  sytuacja  zmieniła  się. 

Jak w swoistym stanowym wyznaniu winy pisze Maria   Dąbrowska:
Nie z humanitaryzmu też, jak mi się zdaje, szlachta Żydów protegowała, osiedlała i otaczała opieką 
prawa publicznego, której odmawiała całym rzeszom własnych rodaków. Potrzebowaliśmy Żydów 
głównie po to, by dogadzając nie tylko własnym przesądom, ale i własnemu lenistwu, nie kalać się 
miejskim handlem i rzemiosłem, bez których przecie kraj żyć nie mógł.

Przed chwilą  wspomniałem o odbywanych w karczmie chłopskich weselach, uroczystościach tak
chętnie malowanych przez artystów, opisywanych przez poetów, pisarzy, czy etnografów. Należy
wszelko pamiętać,  że w czasach poddańczo-pańszczyźnianych, aby do niego doszło nowożeńcy
musieli  uzyskać  wpierw zgodę  dziedzica,  zwłaszcza w sytuacji  małżeństw zawieranych między
poddanymi pochodzącymi z różnych dóbr (tzw. Konsens małżeński). W tym miejscu musimy także
wspomnieć o jednym z najbardziej haniebnych, ale nieczęsto podnoszonych aspektów poddaństwa,
jakim było seksualne nadużycia panów i dworskich oficjalistów w stosunku do kobiet wiejskich.
Nie chodzi tu tylko, o wspominane przez Witosa nagminne werbalne molestowanie seksualne chło-
pek połączone z fizyczną  przemocą wobec nich, czego świadectwo odnajdziemy już w cytowanych
Żeńcach  Szymonowica, gdy strofujący kobiety Starosta krzyczy:

Pożynaj, nie postawaj. I ty byś wolała
Inszego bicza zażyć; tylko byś igrała.
Zażywaj teraz tego! Barzoć widzę śmieszno!
Pociągaj za inszymi i zażynaj spieszno.
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Nie chodzi też tutaj o osławione prawo pierwszej nocy (ius primae noctis), które wedle
powszechnej opinii historyków raczej na ziemiach polskich nie występowało, co więcej, nawet na
średniowiecznym Zachodzie, gdzie miało jakoby mieć miejsce, chodziło w nim raczej o swoisty
obyczaj pobierania przez pana dodatkowej daniny.49 To, co mam na myśli dobrze wyjaśniał By-
stroń,gdy mówiąc o tej formie przymusowego najmu jakim była służba we dworze, pisał: „Dwór
miał też prawo wzywać poddanych na służbę do dworu; korzystano z tego prawa dość  często.

 M. Dąbrowska, Rozdroże, s. 65.
 S. Szymonowic, Sielanki, s. 88.
 Wszelako niedawno zostały opublikowane prace etnologa i socjologa, Józefa Obrębskiego, prowa-
dzącego w latach 30-tych XX w. pionierskie badania na Polesiu, który spisywał wspomnienia Pole-
szuków. W jednym z takich wspomnień z okolic Wielunia czytamy: „Młodzi ludzie to bez zezwole-
nia nie mogli się żenić. Powinien na to zezwolić  pan, i pierwsza noc była pańska. Która spodoba
się, to nie żyła z mężem – była pańska” bezwzględnie w stosunku do przystojnych dziewcząt, które
pod pozorem służby zabierano do  dworu”.

 (J. Obrębski, Polesie. Studia etnosocjologiczne 1, red. nauk. i wstęp A. Engelking, Warszawa 2007,
s. 89).

W jednej z najświetniejszych powieści poetyckich w naszej literaturze Zamku kaniowskim
Seweryna Goszczyńskiego, nie zapominajmy pisarza o szlacheckim rodowodzie, owe
nadużycia seksualne były jedną z przyczyn chłopskiego buntu hajdamaków, co poświadcza
wezwanie głównego bohatera, kozaka Nebaby, 

aby do walki stanęli także ci
Czyja się panu podobała żona,
Komu najmilsza córka pogwałcona,
Kogo zbawiono lubej narzeczonej

Co ciekawe, jak powiada Maria Janion, fragment ten w pierwszym wydaniu powieści w 1828
r. został usunięty przez cenzurę. Nie było to wszelako „wykropkowanie niepodległościowe,
lecz raczej społeczne i obyczajowe, dotyczyło właśnie sprawy pańszczyzny”. 

W tej samej  rozmowie Janion, odnosząc się do sztuki W imię Jakuba S. Pawła Demirskiego i Mo-
nikiStrzępki, a konkretnie nie zgadzając się na stawianie znaku równości między pańszczyzną a
pracą w korporacjach, właśnie jako powód tej niezgody podaje m.in. także i to, że do okropieństw 
pańszczyzny należało „zwyczajowe prawo dziedzica do wszystkich kobiet”.  Zresztą, jak już wspo-
mniałem, nie tylko dziedzica, co z gorzką ironią zauważył w Słowie o

Jakubie Szeli Bruno Jasieński:
U dworskiego chłopa
krew w dziewuchach wrząca,
co napocznie dziedzic,
to dokończy rządca.

Także w twórczości ludowej możemy odnaleźć chłopskie skargi na ten moralnie
podejrzany, eufemistycznie mówiąc, proceder. Dla przykładu zespół R.U.T.A. wydobył z
mroków przeszłości przyśpiewkę ludową zapisaną przez Kolberga z adnotacją „od Mszczonowa”:

Oj, trzy dni w domu nie byłtrzy dni nie nocował, oj, miałem kochaneczkę, pan mi ją popsował.
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J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce ,t. I, s. 238.
51 S. Goszczyński, Zamek kaniowski oraz kilka słów o Ukrainie i rzezi humańskiej, Kraków 2002, 
s. 38. Janion: Religia smoleńska jako szkodliwy popmesjaninizm. Z prof. Marią Janion rozmawia 
Kazimiera Szczuka, „Gazeta Wyborcza” 9-10.02.2013, s. 19.
 B. Jasieński, Słowo o Jakubie Szeli, s. 160.

Z nieco późniejszego czasu pochodzi podobne świadectwo Leona Wyczółkowskiego.
Artysta, pochodzący z drobnej zubożałej szlachty podlaskiej, tak wspomina dziewczynę z
ludu:

Natalka, cudowna dziewczyna… rumieńce, wysmukła. Potem wyszła za mąż. Mąż jej poszedł do
wojska. Nazwano ją dlatego moskalichą. Haniebnie zbezcześcili ją w pałacu… Przechodziła z rąk
do rąk. Zarazili ją. Strasznie wyglądała. Skarżyła mi się co z nią zrobili… Biedna kobieta.

Nie dziwi więc co jeden z naszych największych malarzy myślał o wyższych warstwach swojej kla-
sy społecznej: „Wykwint, wykształcenie, polor zewnętrzny, konie, fantazja, ale wewnętrznie brak
wszelkiego poczucia sprawiedliwości i poczucia godności ludzkiej (…)  Całym sercem stałem po
stronie ludu, który malowałem”.

Słowo końcowe
Biorąc pod uwagę to, co pisałem tutaj na temat eksploatacji przez szlachtę chłopek i chłopów, po-
cząwszy od ograniczania ich wolności osobistej przez zwiększanie pańszczyzny, stosowanie prze-
mocy fizycznej, połączonej z mobbingiem i zastraszaniem, aż po nadużycia seksualne, nie może 
dziwić, że chłopi na tyle na ile mogli prowadzili walkę z panami. W samej Koronie wprawdzie nie 
dochodziło do masowych otwartych buntów, w przeciwieństwie do ziem ruskich, gdzie na antago-
nizm klasowy, nakładały się dodatkowo różnice religijne i językowe, niemniej jednak chłopi stoso-
wali różnorakie formy oporu, jak m.in. sabotowanie pańszczyzny, napaści na pojedynczych szlach-
ciców i dworskich oficjalistów, podpalenia zabudowań folwarcznych, akcje zanoszenia skarg i su-
plik czy wreszcie zbiegostwo. 

Zbliżam się już ku końcowi, więc tego wątku chłopskiego oporu nie będę tu już dalej ciągnął. War-
to go jednak przypomnieć, choćby po to, by nie utrwalać, dość niestety rozpowszechnionego, obra-
zu chłopa-pasywnej ofiary, który sam nie jest w stanie zmienić swojej opłakanej kondycji. W tym 
względzie zgadzam się z ogólniejszą diagnozą Enzo Traverso, który zarzuca współczesnemu dys-
kursowi o przeszłości jednostronność ujęcia  w kwestii ofiar

 Choć  bowiem figura ofiary stała się, jak pisze ten włosko-francuski historyk, „centrum obrazu”
przeszłości, to jednak „wszystko odbywa się tak, jakby wspomnienie o ofiarach nie mogło współist-
nieć ze wspomnieniem o ich walce, o ich zdobyczach i porażkach” 57. Dlatego to właśnie wspo-
mnienie powinno być  przedmiotem naszej szczególnej troski.  Niniejszy artykuł miał więc tylko
charakter niezbędnych prolegomenów – wyjaśniał powody, dla których chłopki i chłopi podejmo-
wali mniej lub bardziej otwartą, mniej lub bardziej zorganizowaną, mniej lub bardziej intensywną,
ale ciągłą walkę z poddańczopańszczyźnianym  uciskiem.

Notka biograficzna (jeśli będzie potrzebna):
JAN WASIEWICZ (ur. 1973), doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i
Filozofii na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca
filozofii na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz semiotyki w Collegium
Da Vinci. Jego główne zainteresowania skupiają  się  z jednej strony wokół obecności chłopskiego
dziedzictwa w polskiej pamięci zbiorowej (publikował na temat m.in. w „Kulturze Współczesnej”
oraz „Le Mond Diplomatique”, z drugiej wokół problemu nihilizmu (m.in. jest autorem książki Ob-
licza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku).                                                62.



Komentarz: 
 Autorzy  powyższych wspomnień  chyba  nie orientowali się w  zagadnieniu  takim  jak  żydzi. Ży-
dami  były  obstawione wszystkie  lub prawie wszystkie  majątki,   które -  jak wynika z  relacji  
Adama Słomki przechodziły na własność  żydów.
Czy  katolicy    pomimo, że  ziemianie    mogliby  być  gwałcicielami ? Raczej  na pewno nie. 
Jaka  była  skala  tych  przestępstw nie wiadomo,  na pewno  były to  przypadki  nieodosobnione ale
nie można  uważać, że  za  tym wszystkim  stali  polscy  ziemianie  i polska szlachta. 
Mimo  wszystko byli to chrześcijanie, wprawdzie  prowadzący  życie na koszt  chłopów  pańsz-
czyźnianych , ale   nie  byli  gwałcicielami, bo mieli  rodziny.
I  to nie szlachta polska  ale  mojżeszowa  rozpijała  chłopów z  czym walczył  między  innymi
Stanisław  Staszic ,  który dał  temu świadectwo w  wielu  swoich dziełach.

Rzeź  galicyjska   1646.
Austriacy, chcąc doprowadzić do rozdźwięku w polskim społeczeństwie i tym samym zapobiec wy-
buchowi ewentualnego powstania, wykorzystali niezadowolenie chłopów i – rozpuszczając plotkę o
tym, że szlachta planuje przeciwko chłopom akcję zbrojną,  której  celem ma być ich wybicie –
pchnęli ich do mordów i plądrowania szlacheckich dworów. Za głównego inspiratora uważany jest
starosta tarnowski Joseph Breinl von Wallerstern. 

Joseph Breinl von Wallerstern – XIX-wieczny urzędnik austriacki urodzony w Pradze. Od 1835 
starosta w Tarnowie. W 1837 r. dyrektor gimnazjum w Tarnowie. 

W 1846 r. krążyła po cyrkule plotka o zbliżającym się powstaniu i planowanym przez szlachtę rze-
komym, masowym mordowaniu chłopów i Żydów. Zaniepokojeni dwaj żydowscy piekarze z Ry-
glic: Mendel Fenchel i Mojżesz Klappholz oraz Izrael Salamon złożyli donos do starostwa. W jego
konsekwencji 10 lutego doszło do kilku rewizji i aresztowań na terenie Ryglic. Donosiciele otrzy-
mali od starosty Breinla nagrodę. Aby zapobiec wybuchowi powstania niepodległościowego, Jo-
seph Breinl prowokacyjnie wykorzystał antyszlachecki ruch chłopski w Tarnowskiem i skierował
go przeciw ziemiaństwu. W dniu 16 lutego 1846 roku starosta Breinl zwołał na 18 lutego do Tarno-
wa zebranie wójtów i przedstawicieli chłopstwa. Na spotkaniu gdzie zgromadziło się ok. 70 osób za
obietnicę rychłej poprawy ich sytuacji (zniesienie pańszczyzny) polecił, aby rozbrajali powstańców
i odsyłali ich żywych lub martwych do siedziby cyrkułu w Tarnowie. Apelując do ludu o pomoc,
Breinl utwierdzał go w przekonaniu, że władze nie będą przeszkadzać w rozprawieniu się ze szlach-
tą. Po wydarzeniach rzezi galicyjskiej starosta Breinl otrzymał Krzyż Leopolda oraz posadę radcy
gubernialnego w Brni. 

Honorowy obywatel Tarnowa. 

Od 1845 roku wśród chłopów działali Julian Goslar i Edward Dembowski. W 1843 Stany Galicyj-
skie odrzuciły program zniesienia poddaństwa w prowincji. Mimo dość ograniczonych postulatów 
chłopi musieli sami wykupić swoją ziemię, sejm uchwalił jedynie powołanie komisji zmierzającej 
do zbadania problematyki chłopskiej. Pomysł ten jednak nie spotkał się z dobrym przyjęciem w 
Wiedniu.   Pierwszy zamiar powołania przez władze austriackie galicyjskiego sejmu stanowego po-
jawił się w 1775 r., gdy organ taki przewidziano w urządzeniu ustrojowym Galicji po I rozbiorze. 
Faktycznie został powołany jednak dopiero w 1782 r., gdy nadano Galicji nową ordynację, a w 
1787 r. powiększono zakres jego działania o Bukowinę. 
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Członkowie sejmu nie pochodzili z żadnych wyborów – składał się on z magnatów posiadających
dziedziczne tytuły arystokratyczne, arcybiskupów i biskupów katolickich, ormiańskich i unickich,
opatów, zamożnej szlachty i duchownych (płacącej co najmniej 75 złr podatku rocznie) oraz dwóch
delegatów większych miast (w praktyce tylko Lwowa). 

Wbrew swej nazwie, nie był to w żadnym zakresie władzą ustawodawczą. Sejm uchwalał z góry
przygotowany adres do cesarza oraz wybierał członków także nieposiadającego żadnych realnych
kompetencji Wydziału (a od 1783 r. dwóch radców guberialnych, wybór był jednak ograniczony do
kandydatów wskazanych przez rząd). Obradował nad sprawami przedłożonymi mu przez rząd, nie
mógł jednak opowiadać się za lub przeciw złożonym wnioskom, a jedynie w jaki sposób je wpro-
wadzić (i to tylko w formie głosu doradczego). Sejm mógł też w sprawach krajowych (o ograniczo-
nym zakresie) wnosić postulaty do tronu, za pośrednictwem jednak lokalnych organów administra-
cyjnych. Sesje sejmu zwoływał gubernator, on też – wedle swojego uznania – je rozwiązywał. Sesje
były natomiast okazją do spotkań towarzyskich i innych rozrywek. Sesje sejmowe odbyły się zaled-
wie czterokrotnie: w latach 1782, 1784, 1786 i 1788; później zaniechano już kompletnie zwoływa-
nia sejmu (m.in. obawiając się trudności w kontrolowaniu tego ciała po zwiększeniu jego liczebno-
ści wskutek powiększenia Galicji po III rozbiorze Polski). 

Zdaniem Stanisława Grodziskiego celem powołania takiego organu było z jednej strony stworzenie
pozorów zachowania parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej pod nowymi rządami, a z drugiej przy-
spieszenie rozwarstwienia i osłabienia solidarności szlachty polskiej poprzez wykształcenie silnego
podziału między magnaterię i resztę szlachty (przy dużym stopniu lojalności magnatów wobec wła-
dzy w Wiedniu). 

Rzeź galicyjska rozpoczęła się 19 lutego, choć do pierwszych napadów na dwory doszło już 18 lu-
tego. Zbrojne gromady chłopów zrabowały i zniszczyły w ciągu kilku dni w drugiej połowie lutego
1846 roku ponad 500 dworów w cyrkułach: tarnowskim (tu zagładzie uległo ponad 90% dworów),
bocheńskim, sądeckim, wielickim, jasielskim. Chłopi oblegali również miasta, np. Limanowąi Gry-
bów. 

Zamordowano, często w bardzo okrutny sposób (stąd określanie tych wydarzeń terminem rzeź) od
ponad 1200 do 3000 osób, niemal wyłącznie ziemian, urzędników dworskich i rządowych oraz kil-
kudziesięciu księży. Bandy atakowały także mniejsze oddziały powstańcze zmierzające do Krako-
wa. W okolicach Jasła buntowi chłopskiemu przeciwko właścicielom rodzinnej wsi Smarzowy –
Boguszom, przewodził Jakub Szela, który wkrótce miał objąć kontrolę nad większym terytorium.
Szereg posiadłości pomiędzy Bogoniowicami a Grybowem rozgrabiły oddziały Korygi. 

Wielka Trwoga (franc.  Grande peur) – powstanie chłopskie trwające od 20 lipca do 6 sierpnia
1789 w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej przeciwko obciążeniom feudalnym i reżimowi senio-
ralnemu podczas którego napadano na dwory i klasztory niszcząc dokumentację zawierającą spisy
powinności feudalnych. 
Chłopi zniecierpliwieni brakiem odpowiedzi na swe kajety skarg, oraz bezrobociem i panującą dro-
żyzną wszczęli rewoltę ludową. Do pierwszych zamieszek doszło już wiosną 1789, które objęły kil-
ka prowincji, m.in. Prowansję, Cambresis i Pikardię. Natężenie powstania chłopskiego wystąpiło po
14 lipca, wybuchając w kolejnych regionach, stawiając sobie za cel przede wszystkim zniesienie
ciężarów feudalnych. 
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Występując przeciw panom feudalnym, groźbami wymuszali  wydawanie dokumentów archiwal-
nych uzasadniających i ustalających obciążenia feudalne. Kiedy odmawiano im wydania akt, pod-
palali zamek wraz z dokumentami, a feudał był wieszany. Sporadycznie zdarzały się przypadki, że
sprowadzany był notariusz, który odpowiednim aktem prawnym uwierzytelniał rezygnację przera-
żonego seniora z jego praw. Wszystkie te elementy tworzyły klimat  Wielkiej Trwogi. Chłopi za-
władnęli władzą gminną. Powstały komitety chłopskie i milicje wiejskie. 

Groźba rewolucji społecznej od dołu, doprowadziła nawet do wysyłania ekspedycji karnych jednak
nie zdołały one zakwestionować głównego rezultatu Wielkiej Trwogi, upadku ustroju feudalnego. 

W odpowiedzi na  Wielką Trwogę w nocy z 4 na 5 sierpnia zebrało się Zgromadzenie Narodowe.
Wicehrabia de Noailles zaproponował zniesienie przywilejów podatkowych, pańszczyzny, martwej
ręki, i innych ciężarów osobistych. Zniesiono też prawa polowania, królikarni i gołębnika, sądy pa-
trymonialne i sprzedawalność urzędów. Na wniosek jednego z posłów kler zrzekł się dziesięciny. 

Całkowite zniesienie ustroju feudalnego nastąpiło jednak dopiero w dekretach agrarnych Konwencji
z 1793. 

A w  Polsce w  tym  czasie się  zaczął:  

Pierwszy projekt zniesienia pańszczyzny w Królestwie Polskim złożył w 1830 r. w sejmie Króle-
stwa Polskiego Jan Olrych Szaniecki. Projekt jednak został odrzucony przez posłów. 
Jan Olrych Szaniecki (ur. 16 grudnia 1783 w Plewiskach, zm. 19 lutego 1840 w Paryżu) – polski 
adwokat i działacz polityczny, deputowany na sejm 1830–1831 roku z okręgu gminnego powiatu 
miechowskiego, minister sprawiedliwości w Rządzie Narodowym Królestwa Polskiego, twórca 
„Towarzystwa polepszenia bytu włościan”, autor „Pamiętników”. Urodził się w rodzinie wielkopol-
skiego mieszczanina .

W okresie Powstania listopadowego Szaniecki rozwinął w Izbie Poselskiej niezwykle żywą i zdecy-
dowaną działalność. 6 stycznia 1831 w „Dzienniku Powszechnym Krajowym” opublikował artykuł
„O celach i środkach rewolucji”. Przemawiając w sejmie za ustawą o uwłaszczeniu chłopów, mó-
wił: „Odznaczmy sejm nasz teraźniejszy uchwałą niszczącą ostatni zabytek feudalizmu – pańszczy-
znę. Uchwała ta postawi Polskę na stopniu odpowiednim cywilizacji europejskiej, na stopniu szczę-
ścia i swobód prawdziwej wolności. (...) Milion rąk podniesiemy ku obronie tej ziemi (...)”. 
Granice Królestwa opuścił razem z ostatnimi oddziałami wojskowymi. Władze carskie skazały go
zaocznie na śmierć a jego majątek został skonfiskowany. W skład tego majątku wchodziły dobra
ziemskie: Pińczów, Książ Mały, Szaniec, Młyny, Pomyków, Skrzypiów, Brzeście, Włochy, Pasturka,
Marcinkowice, Trzonów, Boczkowice, Zakrzów i Michałów.
                                               Nie  było w  nich  pańszczyzny. 

W 1825 r. został wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji ds. cywilnych i kryminalnych.
Głównym przedmiotem jego działania w parlamencie była kwestia włościańska. Jan Olrych Sza-
niecki zdecydowanie opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów. Sam już przed 1825 r. zniósł w
swych majątkach pańszczyznę, zastępując ją czynszami i jako pierwszy nadał swym chłopom na-
zwiska. Na łamach „Dziennika Powszechnego Krajowego” i „Nowej Polski” wzywał do tego in-
nych ziemian. W 1830 r. poruszył w sejmie sprawę uregulowania kwestii chłopskiej. Projekt doty-
czył zniesienia pańszczyzny, nadania włościanom własności gruntu i założenia szkół wiejskich. 
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Poruszony temat wywołał tumult w sejmie.

Arendarze propinacji, dzierżawiący zazwyczaj wraz z browarami i karczmami pomocnicze gospo-
darstwa  rolne  rzędu  małych  (zagrodniczych)  lub  średnich  gospodarstw  chłopskich  stanowili  w
XVIII w. ponad czwartą część ogółu ludności żydowskiej w Rzeczypospolitej.

 Ludzie ci nie pracowali na roli, lecz wyręczali się pańszczyźnianymi chłopami. Właściciele dóbr
(także księża i zakonnicy pełniący funkcje administratorów dóbr duchownych) przekazywali im
uzgodnioną w kontraktach liczbę pańszczyźnianych dniówek swoich poddanych. 

Dwory  i pałace  odpowiadały jednak za  postępowanie ich  żydowskich rządców z  chłopami i
chłopkami,   nie  widzieli  tego czy nie chcieli widzieć ? Co widziała wykształcona i grająca na  for-
tepianie  panienka   albo  panicz z dworu  ?  Salony i  powozy  ,ale  nie pracę na  polu   albo życie w
czworakach. 

                                              Warto   jednak zapoznać się z  ebookiem
                                           ’  Ziemiaństwo  szlachta  herby walka  klas’

Stanisław Jan Nepomucen Kajetan Dunin Borkowski 

herbu Łabędź, (ur.  3 maja 1782 w Rudzie, zm. 29 grudnia 1850 we Lwowie) – polski mineralog,
bibliotekoznawca, literat i wydawca.  Urodził się w galicyjskiej Rudzie, jako syn Jerzego i Józefy z
Olizarów. Pierwsze nauki pobierał we Lwowie, a następnie w akademii górniczej w Freibergu. W
Paryżu studiował chemię i współpracował z francuskimi czasopismami naukowymi. 
Był uczniem Abrahama Wernera. W roku 1811 poślubił Rozalię Izabelę Skarbek Michałowską. W
latach 1815-1816 podróżował po Włoszech. Rok później (1817) został mianowany podkomorzym
dworu austriackiego i członkiem stanów galicyjskich. Wkrótce potem osiadł na swym majątku w
Galicji i aktywnie inicjował powstanie: Towarzystwa Rolniczego Galicyjskiego, Galicyjskiej Kasy
Oszczędności. 

Był także fundatorem stypendiów dla niezamożnej młodzieży i jako pierwszy właściciel ziem-
ski w Galicji (w roku 1818) uwolnił swych chłopów od pańszczyzny.

Był też mecenasem nauki, fundując liczne stypendia i przekazując dary (w tym: księgozbiory i ko-
lekcje minerałów) na rzecz biblioteki  Uniwersytetu Lwowskiego i  Ossolineum, będąc wcześniej
opiekunem obu bibliotek. Utrzymywał kontakt korespondencyjny z wybitnymi uczonymi i pisarza-
mi, zarówno obcymi jak i polskimi - należeli do nich m.in.: J. Kopitar,  Jędrzej Śniadecki,  Julian
Ursyn Niemcewicz. Borkowski był członkiem: Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od roku 1821), To-
warzystwa Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności w Monachium (od roku 1818), Aka-
demii Sztuk Wyzwolonych w Wiedniu, Towarzystwa Mineralogicznego w Jenie, kilku Towarzystw
Rolniczych (Wiedeń, Warszawa i Drezno) i Towarzystwa do Zachęcania Przemysłu Narodowego w
Paryżu.Zmarł we Lwowie 29 grudnia roku 1850. Spoczywa w kaplicy grobowej Dunin-Borkow-
skich na Cmentarzu Łyczakowskim.
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